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Summary: Macroenzymes are enzymes in serum that have formed high-molecular mass complex, either by self-polymerization or by association with other serum components (mainly
immunoglobulins and lipids). The frequency of macro-AST is low and it has benign evolution.
Although the majority of macro-AST cases have been described in asymptomatic individuals, a number of cases have been described in association with hepatitis, inflammatory bovel
disease and other autoimmune diseases, hepatic and other malignancies and after specific
allergen immunotherapy. We review the literature on the diagnosis and clinical significance
of macro-AST in adults and children.
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Pierwszym, opisanym w 1964 roku makroenzymem, była
makro-amylaza [2]. Wykryto ponadto makro-aminotransferazę alaninową i asparaginianową, makro-kinazę kreatynową, makro-dehydrogenazę mleczanową, makro-fosfatazę zasadową, makro-gamma glutamylotranspeptydazę,
makro-lipazę i makro-5’-nukleotydazę [1]. Przedstawiono
również kazuistyczne opisy jednoczasowego współwystępowania kilku makroenzymów w surowicy krwi np. makrokinazy kreatynowej i makro-dehydrogenazy mleczanowej
u dziewczynki z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego [3], makro-amylazy i makro-lipazy u chorej z toczniem
układowym [4], makro-amylazy i makro-kinazy kreatynowej u chorego z niewydolnością krążenia [5]. Większość
makroenzymów to kompleksy z immunoglobulinami (najczęściej IgG, rzadziej IgA – typ I makroenzymów) i lipidami (fosfataza zasadowa, gammma glutamylotranspeptydaza, 5’-nukleotydaza – typ II) [1,6]. Częstość występowania
tej patologii nie jest w pełni określona; szacuje się, że można je stwierdzić w surowicy krwi u około 1,5–2,5% ogólnej
populacji. Wydaje się, że najczęściej występującym makroenzymem jest makro-amylaza; znacznie rzadziej stwier-

dza się makro-aminotransferazę asparaginianową (makro-AST) [6,7].
Ocena aktywności aminotransferaz w surowicy krwi jest podstawową metodą biochemiczną stosowaną w diagnostyce chorób wątroby zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Podwyższona
aktywność tych enzymów zwykle świadczy o patologii wątroby; należy jednak pamiętać, że ich źródłem jest nie tylko
hepatocyt ale i tkanka mięśniowa (w tym mięsień sercowy),
a także w mniejszym stopniu nerki i procesy hemolityczne
[8,9]. Ponadto przekraczające normę laboratoryjną aktywności AST stwierdza się niekiedy u osób bezpośrednio po
znacznym wysiłku ﬁzycznym [10].
Makro-AST po raz pierwszy zidentyﬁkowano w 1978 roku u 2
pacjentów dorosłych (u pierwszego z nich wykazano obecność
kompleksu AST z IgG, u kolejnego nie zdiagnozowano charakteru kompleksu tego enzymu) [11]. W populacji wieku rozwojowego pierwsze opisy tego zjawiska dotyczyły 13-to letniej
dziewczynki z chorobą Crohna [12] i 14-to letniego chłopca
z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego [13]. Wykazano, że
masa cząsteczkowa makro-AST wynosi 250 kDa, a co się z tym
wiąże kompleks ten charakteryzuje się wydłużonym czasem półtrwania w surowicy krwi z powodu obniżonej ﬁltracji nerkowej
[14]. Wg Stasia i wsp. [15] makro-AST jest połączeniem cytozolowej formy AST (sAST) z immunoglobuliną G.
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Makroenzymy to enzymy występujące w surowicy krwi, które
tworzą kompleksy o wysokiej masie molekularnej na drodze
polimeryzacji (self-polymerization) lub połączenia z białkami albo lipidami [1].
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Patogeneza powstawania makroenzymów w surowicy krwi
nie jest do końca poznana. Nie potwierdzono jak dotąd predyspozycji genetycznej [16], aczkolwiek kazuistyczny opis
rodzinnego występowania makro-AST u 3 członków rodziny (matka i dwóch synów) przedstawili Habior i wsp. [17].
Proponuje się 2 hipotezy powstawania makroenzymów: teorię antygenową (antygen-driven theory) i zaburzeń tolerancji immunologicznej (dysregulation of immune tolerance theory) oparte o zjawiska immunologiczne prowadzące
do produkcji autoprzeciwciał [1,18]. Potwierdzeniem tych
hipotez może być spostrzeżenie częstszego występowania
makroenzymów u chorych ze schorzeniami o podłożu autoimmunologicznym tj. toczeń układowy, reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
[14]. Kazuistyczne opisy dotyczą występowania makro-AST
u chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit [12,13] czy poddanych immunoterapii swoistej [18]. Wykazano ponadto
częstsze występowania makroenzymów u pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi (rak żołądka, prostaty, sutka) [6].
W przeważającej większości przypadków obecność makroAST jest objawem izolowanym i nie związanym z patologią
wątroby; wykazano jednak obecność powyższych kompleksów enzymatycznych u pacjentów z ostrymi i przewlekłymi
zapaleniami wątroby [19–21]. Stwierdzono ponadto, że surowicza aktywność AST u pacjentów z rozpoznanym makro-AST może zmieniać się podczas długofalowej obserwacji i w niektórych okresach pozostawać nawet w granicach
normy laboratoryjnej [22].
Należy podkreślić, że obecność makroenzymów stwierdza się
najczęściej u osób starszych; jedynie obecność makro-AST
częściej obserwowano u osób młodych [23]. Nieliczne publikacje dotyczą dzieci. Fortunato i wsp. [24] przedstawili opis
10 dzieci z podwyższoną surowiczą aktywnością AST, spośród
których u 4-ga stwierdzono makro-AST (u 2-ch pacjentów wykazano obecność kompleksu AST z IgG). Wierzbicka i wsp.
[25] potwierdzili obecność makroenzymu u 20% dzieci ze
stwierdzaną izolowaną podwyższoną aktywnością AST w surowicy krwi. Identyczny odsetek dzieci z makro-AST wykazano w badaniach własnych [26]. Opisy pojedynczych przypadków zamieścili Perrault i wsp. [12], Tajiri i wsp. [13],
Wiltshire i wsp [27] i Vajro i wsp. [28].

Odrębnego omówienia wymaga diagnostyka makroenzymów. Ich obecność w surowicy krwi należy podejrzewać,
gdy stwierdza się izolowaną, kilkakrotnie stwierdzaną podwyższoną aktywność enzymu bez towarzyszących objawów
klinicznych lub ze stwierdzanymi nietypowymi symptomami dla wybranej enzymopatii [29]. W najmniej skomplikowany sposób obecność makroenzymu można oznaczyć,
oceniając w dniu pobrania krwi zdolności glikolu polietylowego (PEG) do precypitacji makromolekuł wg. Levitta
i Ellisa [30]. Ta metoda diagnostyczna pierwotnie używana do diagnostyki makroamylazemii została zaadoptowana przez Davidsona i Watsona [23] do diagnostyki innych
makroenzymów; jednocześnie ustalono normy referencyjne dla poszczególnych makroenzymów. Aktywność precypitacyjna PEG (% PPA – polyethylene glycol precipitable
activity) większa niż 53% jest charakterystyczna dla obecności makro-AST w surowicy krwi. Wg cytowanych powyżej
autorów jest to prosta i czuła metoda wykrywania makroenzymopatii u chorych, u których stwierdza się podwyższoną
aktywność badanego enzymu w surowicy krwi. Innymi stosowanymi metodami diagnostycznymi jest chromatograﬁa
(HPLC) i elektroforeza, która może być uważana za „złoty standard” w diagnostyce makroenzymopatii [14,22,27].
W badaniach przeprowadzonych w populacji wieku rozwojowego przez Caropreso i wsp. [31] jedynie wykazanie aktywności precypitacyjnej PEG powyżej 78.5% pozwala na
rozpoznanie obecności makro-AST w surowicy krwi (czułość metody 82%, specyﬁczność 100%); wartości niższe wymagają potwierdzenia metodą elektroforezy.
Pomimo rzadkości występowania tej patologii rozpoznanie zespołu makro-AST jest ważne z klinicznego punktu widzenia.
To zaburzenie biochemiczne nie wymaga leczenia dietetycznego ani farmakologicznego; ważnym także elementem terapii jest uspokojenie chorego i jego rodziny, uświadamiając ich
o istocie tej patologii. Rozpoznanie makro-AST pozwala zwykle na odstąpienie od kosztownych a nieraz i inwazyjnych procedur hepatologicznych np. biopsji wątroby [22,32]. Wydaje
się jednak, że ze względu na opisywaną koincydencję występowania makro-AST ze schorzeniami o podłożu autoimmunologicznym i onkologicznymi wymagana jest okresowa obserwacja tych chorych w warunkach ambulatoryjnych.
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