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Hiperprolaktynemia U chorych na schizofrenię
leczonych lekami przeciwpsychotycznymi
Hyperprolactinemia in schizophrenic patients treated with antipsychotics
ANNA WYSZOGRODZKA-KUCHARSKA, JOLANTA RABE-JABŁOŃSKA
Z Kliniki Chorób Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej
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STRESZCZENIE. Cel. Omówienie roli prolaktyny w organizmie oraz regulacji jej wydzielania. Poglądy.
Omówiono przyczyny, objawy kliniczne i odlegle następstwa hiperprolaktynemii. ze szczególnym uwzględ
nieniem działania leków psychotropowych. Leki psychotropowe:. neuroleptyki klasyczne i niektóre leki
przeciwpsychotyczne II generacji mogą w istotny sposób zaburzać wydzielanie prolaktyny. Wnioski. Przy
stosowaniu leków przeciwpsychotycznych konieczna jest znajomość ich wpływu na sekrecję prolatyny
i pozostałe hormony osi podwzgórze-przysadka-gonady.
SUMMARY. Aim. This review article deals with the current opinions on the role ojprolactin and its secretion mechanism. Review. We discuss the pathogenesis. clinical findings and long-term consequences
oj hyperprolactinemia and emphasize the mechanism oj antipsychotics action. Both typical and some new
atypical antipsychotics may influence the secretion oj prolactin. Conclusions. Using antipsychotics. it is
necessary to recognize their influence on the prolactin secretion and hormones produced by the hypothalamuspituitary-gonads axis.
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Prolaktyna jest to polipeptydowy honnon
198 aminokwasów,
produkowany przez komórki laktotropowe
przedniego płata przysadki oraz w niewielkich
ilościach przez błonę śluzową macicy. Rola
prolaktyny w organizmie jest złożona: wpły
wa ona na procesy rozrodcze (nadmiar honnonu powoduje niewydolność ciałka żóhego),
zachowania seksualne człowieka oraz reguluje proces laktacji (powoduje zwiększenie masy
gruczołu sutkowego, inicjację i podtrzymywanie laktacji). Receptory prolaktyny znajdują
się r6wnież w sercu, wątrobie, nerkach, korze
nadnerczy, ale rola prolaktyny w tych narzą
dach nie została jeszcze dokładnie poznana.
Prawidłowe stężenie prolaktyny w surowicy krwi wynosi 2-23,5 ng/ml u kobiet
składający się z łańcucha

i 1,75-16,5 ng/ml u mężczyzn. W warunkach
fizjologicznych do zwiększonego wyrzutu
prolaktyny dochodzi we wczesnych godzinach porannych, podczas wysiłku, po stosunku płciowym, w stanie stresu, w stanach hipoglikemii oraz w odpowiedzi na drażnienie
brodawek sutkowych. Poziom honnonu jest
także wyraźnie podwyższony w II i III trymestrze ciąży, w okresie porodu i połogu oraz
podczas laktacji. Wysokie stężenie prolaktyny
obserwuje się w okresie płodowym i noworodkowym. Stężenie prolaktyny ulega wahaniom w ciągu doby i jest najwyższe 1-2 godz.
przed przebudzeniem. W czesne budzenie się
zaburza prawidłowy rytm wydzielania prolaktyny. Należy również pamiętać, że stę
żenie prolaktyny u kobiet podlega wahaniom
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w trakcie cyklu menstruacyjnego. Niektórzy
badacze sugerują, że jest ono najwyższe
w okresie przedowulacyjnym.
Do czynników stymulujących sekrecję
prolaktyny należą: tyreoliberyna (TRH), wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP), neurotensyna, wazopresyna, angiotensyna II, p-endorfiny, enkefaliny (czynniki podwzgórzowe)
oraz prostagladyny, estrogeny, parathormon
(PTH), morfina [1, 2].
Głównym czynnikiem hamującym wydzielanie prolaktyny jest dopamina, produkowana przez neurony jądra łukowatego (zwanego też jądrem lejka) w podwzgórzu, dające
początek drodze guzowo-Iejkowej, która
kończy się w przysadkowym układzie wrotnym. W komórkach laktotropowych przedniego płata przysadki znajdują się receptory
dopaminergiczne - D2, których aktywacja
pod wpływem dopaminy powoduje spadek
cAMP, co prowadzi do zmniejszenia uwolnienia prolaktyny. Istnieją dowody, że działanie dopaminy może odbywać się poprzez
zahamowanie kompleksu Ca2+/kinaza proteinowa C. Wzrost stężenia prolaktyny we krwi
krążenia zwrotnego przysadki powoduje spotęgowanie działania dopaminy (sprzężenie
o typie pętli). Stężenie prolaktyny regulują
również estrogeny, zarówno poprzez działanie receptorowe w o.u.n., jak i poprzez
bezpośredni wpływ na komórki laktotropowe
części gruczołowej przysadki. Estrogeny
podnoszą poziom RNA w laktotropach,
wpływają na transkrypcje genu prolaktyny,
modulują hamujący efekt dopaminy.

ZASADY ROZPOZNAWANIA
HIPERPROLAKTYNEMII
I JEJ KONSEKWENCJE
Hiperprolaktynemią

nazywamy stan, gdy

stężenie prolaktyny w surowicy krwi jest podwyższone w dwóch kolejnych oznaczeniach.
Częstość występowania hiperprolaktynemii
w populacji ludzi zdrowych szacuje się na
0,4%, natomiast 9-17% w grupie kobiet z zaburzeniami :funkcji układu rozrodczego [3].
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Nadmiar prolaktyny u kobiet powoduje
zaburzenia funkcjonowania jajników, dojrzewania pęcherzyków jajowych, 1uteinizacji.
Objawia się to wtórnym brakiem miesiączki,
występowaniem nieregularnych cykli miesiączkowych oraz brakiem owulacji. Częstym
powikłaniem jest mlekotok, utrata libido,
rzadziej występuje hirsutyzm. Wtórnie do hiperpro1aktynernii powstaje hipoestrogenizm,
wynikający z zaburzonego funkcjonowania
osi podwzgórze-przysadka-gonady (stężenia
estradiolu porównywalne są z tymi stwierdzanymi u kobiet w okresie pomenopauzalnym) [4, 5, 6, 7]. Niedobór estrogenów może
prowadzić do osteoporozy u kobiet [8]. U pacjentek z gruczolakami przysadki i hiperprolaktynemią stwierdza się ubytek kości, dotyczący części korowej - w 17% oraz części
beleczkowej - w 15-30% [9]. Hprolaktyny
doprowadza do zaniku tkanki kostnej [10, 11,
12]. Kiedy w przebiegu nadmiernego wydzielania prolaktyny dochodzi do zatrzymania miesiączki, ryzyko utraty masy kostnej
jest większe niż u kobiet z hiperprolaktynemią, miesiączkujących regularnie [13]. Obniżenie gęstości kości pozytywnie koreluje
z czasem trwania wtórnego braku miesiączki.
Do utraty kości dochodzi wskutek powstawania niedoboru estrogenów w przebiegu hipeprolaktynemii. Bardzo prawdopodobne jest,
że nadmiar prolaktyny wywiera bezpośredni
hamujący wpływ na osteoblasty [14].
U mężczyzn hiperprolaktynemia prowadzi do zrnniej szenia obj ętości jąder, prostaty,
ilości płynu nasiennego, spadku liczby plemników w 1 mI nasienia. Prowadzi to do utraty
libido, całkowitej impotencji i bezpłodności.
Innym jej powikłaniem u mężczyzn jest ginekomastia, rzadko mlekotok. Przewlekle
podwyższone stężenie prolaktyny zmniejsza
częstotliwość i amplitudę pulsów wydzielniczych hormonu uwalniającego gonadotropinę (GnRH), zaburzając wydzielanie luteotropiny (LH), co zaburza funkcjonowanie
gonady męskiej, w wyniku czego zmniejsza
się produkcja testosteronu. Ważnym objawem są też zaburzenia funkcji seksualnych
[15, 16, 17, 18, 19].
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U mężczyzn z hiperpolaktynemią dochodzi do utraty gęstości mineralnej kości (bane
mineral density, BMD), np. w kości przedramienia i kręgach kręgosłupa [20]. Uważa się
też, że obniżone stężenie testosteronu może
korelować z niskim BMD, ale doniesienia na
ten temat są sprzeczne [21].
Uważa się, że obniżony poziom estrogenów może być przyczyną niedoboru odpowiedniej ilości substratów do syntezy witaminy D, co z kolei przyczynia się do
zmniejszonego wchłaniania zwrotnego wapnia w jelicie cienkim i powstawania zaburzeń
gospodarki wapniowo-fosforanowej, powodujących obniżenie BMD [22, 23].
Nadmiar prolaktyny i powstający w efekcie niedobór estrogenów uruchamiają aktywację interleukiny-l (lLI), interleukiny-6
(lL6), powodując wzrost ich stężenia oraz
zwiększenie stężenia czynnika nekrotyzują
cego guzy - TNF!X. Zjawiska te wtórnie powodują zwiększoną resorpcję kości, zmniejszenie kościotworzenia i obniżenie BMD,
szczególnie w obrębie kręgów w kręgosłupie
krzyżowo-lędźwiowym.

Hiperprolaktynemia
po lekach przeciwpsychotycznych
Częstą przyczyną hiperprolaktynemii jest
farmakoterapia. Długotrwałe przyjmowanie
leków przeciwpsychotycznych powoduje zaburzenia syntezy oraz obrotu dopaminy, która
jest głównym czynnikiem hamującym wydzielanie prolaktyny. Stężenie prolaktyny u osób
chorujących na schizofrenię, ale nieleczonych
pozostaje nadal sprawą dyskusyjną. Zdaniem
niektórych autorów pacjenci ci mają stężenia
prolaktyny niższe niż osoby zdrowe [24], wg
innych - zbliżone do osób zdrowych [25].
Zainteresowanie problemem występowa
nia hiperprolaktynemii podczas leczenia przeciwpsychotycznego sięga lat siedemdziesią
tych; jako pierwsze przebadano pod tym ką
tem neuroleptyki klasyczne - chlorpromazynę
i tiorydazynę [26]. W badaniu 27 pacjentów
po rozpoczęciu kuracji fenotiazynami podwyższenie stężenia prolaktyny odnotowano
u 100% osób (3,2 razy powyżej normy u męż-
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czyzn i 3,8 razy powyżej normy u kobiet)
[26]. Stwierdzono, że tiońdazyna i inne fenotiazyny mogą powodować supresję produkcji
testosteronu zależną od dawki leku [27]. Okazało się, że wszystkie klasyczne neuroleptyki,
podawane doustnie lub domięśniowo oraz
w postaci depot powodują wzrost stężenia
prolaktyny, a nasilenie zależy od rodzaju
przyjmowanego leku. Stężenie prolaktyny
może wzrastać dwukrotnie powyżej nonny
w przypadku stosowania flufenazyny, ponad
dziesięciokrotnie, kiedy pacjentowi podajemy
tiorydazynę. Pojedyncza dawka haloperidolu,
poniżej dawki terapeutycznej (0,5-1,5 mg),
może spowodować wzrost prolaktyny osiąga
jący szczyt w ciągu godziny od podania leku
i wracający do normy w ciągu 6 godzin. Haloperidol powoduje znaczny wzrost stężenia
prolaktyny w porównaniu z placebo (72% vs
8%) [28]. Zależności dotyczące neuroleptyków klasycznych i stężeń prolaktyny opisywali m.in.: Brown i wsp., Apter i wsp., Peabody
i wsp., Beasley i wsp., Crawford i wsp.,
David, Goodnick [28, 29, 30, 31, 32, 33, 34].
Wydaje się, że hiperprolaktynemia po lekach
przeciwpsychotycznych związanajest z blokadąponad 50% receptorów dopaminergicznych
- D2 w szlakuguzkowo-lejkowym w o.u.n.
Podwyższone stężenie prolaktyny utrzymuje
się do 2 tygodni po zaprzestaniu podawania
leku w formie doustnej i do ok. 6 miesięcy po
odstawieniu formy depot [35]. Stwierdzono,
że następstwami hiperprolaktynemii u kobiet
są zaburzenia miesiączkowania, mleko tok,
niepłodność [36,37, 38, 39, 40, 41, 42].
Zaburzenia miesiączkowania występowały
u 15-91 % kobiet leczonych klasycznymi
neroleptykami [43]. Wiadomo, że hiperprolaktynemia powoduje zmniejszenie ilości estrogenów. Zachodzi związek pomiędzy hiperprolaktynemią a zaburzeniami funkcjonowania
osi podwzgórze-przysadka-gonady (pPG).
U większości pacjentek występowała niedomoga lutealna i towarzyszące zaburzenia
cyklów menstruacyjnych [44]. Mlekotok obserwowano (wg różnych doniesień) u 14-57%
leczonych pacjentek [45, 46]. U mężczyzn
jest to zjawisko niezmiernie rzadkie [47].
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U części pacjentów przyjmujących długo
trwale neuroleptyki klasyczne rozwija się
tolerancja na podwyższone stężenie prolaktyny [48]. Autorzy tego doniesienia sugerują, że układ dopaminergiczny w obszarze
drogi guzkowo-Iejkowej może przechodzić
szereg zmian adaptacyjnych podczas długo
trwałego leczenia lekami przeciwpsychotycznymi. Nie potwierdziły tej hipotezy wyniki
badania Chouinarda i wsp. oraz Zelaschiego
i wsp. [49,50].
Stopniowo wprowadzono leki przeciwpsychotyczne o bardziej zróżnicowanym powinowactwie do receptorów dopaminergicznych i w mniejszym stopniu blokujące
te receptory w szlakach dopaminergicznych
drogi guzkowo-Iejkowej. Pierwszym takim
lekiem była klozapina. Meltzer i wsp. oznaczali stężenie prolaktyny u 13 pacjentów leczonych długotrwale klozapiną. Stężenia nie
były podwyższone pomimo długotrwałego
stosowania leku i jego wyraźnych efektów
terapeutycznych. Jednocześnie obserwowano
krótkotrwały, przejściowy wzrost wydzielania prolaktyny po dawce 400 mg klozapiny
u 4 pacjentów [51].
Spośród leków przeciwpsychotycznych
II generacji risperidon powoduje bardzo wysoki wzrost wydzielanie prolaktyny, zarówno
u dorosłych, jak i u dzieci [18, 34, 52, 53, 54],
silnie blokuje receptory dopaminergiczne,
a w dawce 4 mg powoduje zablokowanie 95%
receptorów serotoninergicznych 5HT2A.
W badaniu Kinona i wsp. hiperprolaktynemię stwierdzono u 88% pacjentek leczonych
risperidonem w porównaniu do 47,6% pacjentek leczonych neuroleptykami klasycznymi
(grupę badaną stanowiło 147 pacjentek) [55].
W przypadku tego leku wzrost stężenia prolaktyny zależy od dawki, zarówno u kobiet,
jak i u mężczyzn. Dane pochodzą z dwóch
randomizowanych badań, z użyciem podwójnie ślepej próby u pacjentów z diagnozą schizofrenii (RIS-INT2 i RIS-INT3). W pierwszym badaniu pacjenci otrzymywali placebo
lub risperidon w dawce 2,6, 10, 16 mg, albo
haloperidol w dawce 20 mg na dobę przez
okres 8 tygodni, w drugim risperidon w daw-
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ce 1,4,8,12,16 mg lub haloperidol w dawce
10 mg na dobę przez 8 tygodni. Rezultaty obu
badań poddano retrospektywnej analizie [56].
Po rozpoczęciu leczenia, wyjściowe stężenie
prolaktyny ustalono w przypadku 841 pacjentów (259 kobiet i 582 mężczyzn), podwyższone wartości stwierdzano u 40% kobiet
i 20% mężczyzn. Oba leki, risperidon i haloperidol, powodowały wzrost stężenia prolaktyny zależny od dawki, większy dla risperidonu w dawkach 4-6 mg/dobę i 8-10 mg/
dobę niż dla haloperidolu w dawce 10 mg/
dobę. Podobna analiza dotyczyła dwóch innych badań klinicznych, z użyciem podwójnej ślepej próby. Pierwsze 54 tyg. badanie
obejmowało pacjentów leczonych risperidonem w dawce 4-10 mg/dobę lub olanzapiną
w dawce 5-20 mg/dobę lub haloperidolem
w dawce 5-20 mg/dobę. w drugim badaniu
porównywano efekty leczenia olanzapiną
w dawce 10-20 mg/dobę lub risperidonem
w dawce 4-12 mg/dobę przez okres 28 tygodni. Rezultaty obu badań sugerowały najwyższy wzrost stężenia prolaktyny podczas leczenia risperidonem (średni wzrost
o 45-80 ng/ml). Wzrost stężenia prolaktyny
nie był zależny od dawki leku [28]. W badaniu Trana pacjenci byli leczeni risperidonem w dawce 4-12 mg/dobę lub olanzapiną
w dawce 10-20 mg/dobę, stężenie prolaktyny oznaczano wyjściowo i w 8 tygodniu leczenia. Badanie potwierdziło gwałtowny
wzrost stężenia prolaktyny w ciągu pierwszych 8 tygodni leczenia risperidonem [57].
Niezależny od dawki leku wzrost stężenia
prolaktyny stwierdzano w przypadku leczeniarisperidonem w dawce 4-8 mg [58]. Ustalono, że spowodowany risperidonem wzrost
wydzielania prolaktyny nie prowadzi w efekcie do zaburzeń w funkcjonowaniu osi PPG
u pacjentów ze schizofrenią [59].
Olanzapina, kolejny lek przeciwpsychotyczny drugiej generacji, nie powoduje znaczącego wzrostu wydzielania prolaktyny.
W badaniach klinicznych lek ten powodował
przejściowy wzrost stężenia prolaktyny, porównywany z podwyższeniem obserwowanym przy zastosowaniu placebo [32]. W ba-
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335 pacjentów ze schiolanzapinę w dawce 5,
10 lub 15 mg/dobę, placebo, lub haloperidol
w dawce 15 mg/dobę. Oznaczone stężenia
prolaktyny były podwyższone w 2 tyg. leczenia olanzapiną, przy stosowaniu dawek 10
i 15 mg, ale po okresie 6 tyg. leczenia nie
przekraczały wartości obserwowanych przy
stosowaniu placebo [33]. W kolejnym badaniu porównywano stężenia prolaktyny w grupie 1336 pacjentów ze schizofrenią lub zaburzeniem schizoafektywnym, którzy otrzymywali olanzapinę w dawce 5-20 mg/dobę
lub haloperidol w dawce 5-20 mg/dobę. Stę
żenie prolaktyny oceniano wyjściowo i w 6 tygodniu leczenia. Odnotowano wyższy wzrost
stężenia prolaktyny u kobiet i mężczyzn
leczonych haloperidolem [60]. We wcześniej
przytaczanych badaniach, porównujących
wydzielanie prolaktyny w przypadku leczenia olanzapiną i risperidonem, ustalono, że
risperidon powodował znacznie większy
wzrost stężenia prolaktyny [28]. Oznaczano
także stężenia prolaktyny podczas zmiany
leczenia risperidonem na olanzapinę. Stęże
nie prolaktyny oznaczano dwukrotnie: wyjś
ciowo i po 3 tyg. przyjmowania olanzapiny
(176 pacjentów). Okazało się, że po zmianie
leku przeciwpsychotycznego stężenie prolaktyny obniżyło się z 76% do 22% [61].
Podobne efekty uzyskano w innym badaniu
z użyciem olanzapiny w porównaniu z haloperidolem; znacznie większy wzrost stęże
nia prolaktyny występował po leczeniu haloperidolem [32].
W dwóch badaniach klinicznych oceniano wpływ leczenia olanzapinąna wydzielanie
prolaktyny u pacjentów w różnych grupach
wiekowych. Badanie pierwsze porównywało
efekty leczenia olanzapiną vs risperidonem
vs haloperidolem u pacjentów z wczesnym
początkiem schizofrenii [62]. W badaniu drugim, trwającym 8 tygodni, pacjenci powyżej
60 roku życia z objawami psychotycznymi,
początkowo albo nie byli leczeni, albo otrzymywali risperidon lub neuroleptyki klasyczne. Następnie mieli włączoną do leczenia
olanzapinę lub zmieniany pierwotnie stosozofrenią,

podawano
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wany lek przeciwpsychotyczny na olanzapinę
[61]. Rezultat pierwszego badania wskazywał
na znaczny wzrost stężenia prolaktyny u pacjentów leczonych risperidonem (wyjściowy
stężenie prolaktyny = 27,24 ng/ml, w 4 tyg.
leczenia = 107,44 ng/ml, w 10 tyg. leczenia
= 116,18 ng/ml) i był wyższy od wzrostu prolaktyny u pacjentów leczonych olanzapiną
lub haloperidolem. W badaniu drugim pacjenci, którzy otrzymywali risperidon mieli
podwyższone stężenia prolaktyny. Po zmianie risperidonu na olanzapinę, podwyższone
stężenie hormonu normalizowało się, nie obserwowano takich zmian w przypadku zamiany neuroleptyku klasycznego na olanzapinę.
Ustalono, że olanzapina powoduje niewielki,
przejściowy wzrost wydzielania prolaktyny,
a przypadku zmiany wcześniejszej terapii na
ten lek może nastąpić redukcja podwyższo
nych wcześniej stężeń prolaktyny.
Niewielki i przejściowy wzrost wydzielania prolaktyny obserwowano podczas leczenia kwetiapiną, ziprasidonem, sertindolem, natomiast terapia aripiprazolem powodowała obniżenie stężenia prolaktyny o 57%
[34,43, 63].
Dotychczasowe badania dotyczące LPPIIG
mają pewne ograniczenia wynikające z faktu, że stężenie prolaktyny było zazwyczaj
określane w 12-24 godzin po przyjęciu leku.
Tylko w jednym badaniu dotyczącym 18 pacjentów określano wyjściowe stężenie prolaktyny, a następnie chorzy otrzymywali lek.
Stężenie prolaktyny oznaczano co godzinę,
przez 8 godzin. Pacjenci otrzymywali klozapinę w dawce 300 mg/dobę, risperidon
w dawce 1-6 mg/dobę, olanzapinę w dawce
10-20 mg/dobę. Wyniki monitorowania pokazały, że po przyjęciu leków stężenie hormonu podnosiło się, a po 12-24 godzinach
wracało do wartości wyjściowych [64].
Leczenie LPPIIG ma zróżnicowany wpływ
na stężenie prolaktyny w surowicy; w przypadku risperidonu jest to stałe zwiększenie
stężenia hormonu powyżej normy, w odniesieniu do klozapiny i olanzapiny wzrost jest
przemijający i w kilkanaście godzin po przyjęciu leku wraca do normy.
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PODSUMOWANIE
Leki przeciwpsychotyczne: większość
neuroleptyków klasycznych i niektóre leki
drugiej generacji (risperidon) powodują
u większości chorych na schizofrenię wystą
pienie Hiperprolaktynemia o różnym nasileniu i poważne ryzyko rozwoju konsekwencji
tego stanu (zaburzenia funkcji rozrodczych,
seksualnych, osteoporoza). W tej sytuacji konieczne wydaje się monitorowanie objawów
klinicznych hiperprolaktynemii. Nie jest to postępowanie wystarczające, ponieważ poziomy
prolaktyny mogą być istotnie podwyższone,
mimo niewystępowania objawów klinicznych
hiperprolaktynemii. Tak więc potrzebna jest
okresowa kontrola stężeń prolaktyny.
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