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SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİGİNDE SERUM TİROİD HORMON 

SEVİYELİNDEKİ DEGİŞİKLİKLER VE BU DEGİŞİKLİKLERE 

HEMODİYALİZİN ETKİSİ 

GİRİŞ ve AMAÇ : 

Böbrek fonksiyonunun endokrin ve metabolik yönleri son yıllarda artan bir 

ilgiyle araştırılmaktadır. Bu durum kısmende ilerlemiş böbrek yetmezliği olan 

hastaların tedavisinde başarılı gelişmelere bağlıdır. Konservatif tedavi, diyaliz ve 

transplantasyonla ömürleri uzamış olan hastalarda, böbreğin daha önceden pek 

fazla bilinmeyen bir takım metabolik ve endokrin fonksiyonlarının olduğunu 

gösteren bozukluklar ortaya çıktı (1). Bunlara ilave olarak plazma ve idrarda 

hormonun eser miktarlarını tayin etmek için sensitif ve spesifik testlerin 

geliştirilmesi (2,3). hormon metabolizmasında böbreğin rolünü araştırmak için 

çalışmaları hızlandırmıştır. Aynca böbreğin hormon metabolizmasının önemli bir . 

yeri olduğu gerçeğini ortaya koymuştur. 

Kronik böbrek yetmezlikli (KBY) hastaların endokrin sistemleri hormona! 

klirens mekanizmalarının değişikliklerine bağlı olarak yada oluşan yeni biyolojik 

dengeye metabolik olarak adapte olabilmek için birçok bozukluklara maruz 

kalır(4). KBY tiroid hormon metabolizmasını birkaç şekilde etkileyebilir. Bunlar, 

kronik hastalık durumu, malnütrisyon ve negatif nitrojen balansı. hormon 

metabolizması inhibitörlerinin bulunması ve çok sayıda hormona! değişiklikler 

şeklinde sayılabilir. Ayrıca bu hastaların almış olabileceği ilaçlar ve diyalizde 

hormon metabolizmasını etkileyebilir (5). 

Üremik hastalar klinik gözlem olarak genellikle ötiroidik olmalarına rağmen 
tiroid fonksiyon testlerinde birçok anormallikler meydana gelebilir. Hiper ve 

hipotiroidinin biyokimyasal özellikleri ve kliniği birlikte bulunduğu böbrek 

hastalığı tarafından maskelenebilir(6). 

Üremide tıroid hormonlarının serum düzeylerinde ve biyolojik etkilerindeki 

değişikliklerle ilgili pekçok çalışma yapılmıştır(7-9). Biz de bu çalışmamızda 

üreminin tiroid hormon düzeylerinde meydana getirdiği değişiklikleri tesbit etmeyi 

ve kronik hemodiyalizin bu değişiklikler üzerine ne gibi etkilerinin olduğunu 
tesbit etmeyi amaçladık. 
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GENEL BİLGİLER : 

Böbrekler birkaç şekilde hormonlarla ilişkili ola bilirler (Tablo : 1). 
Hormonlar da böbrekler üzerinde birçok farklı etkiye sahip olabilirler. Mes~la 
eritropoietin ve prostaglandinler gibi bazı hormonlar böbreklerde sentez edilirler 
veya polipeptid hormonlar gibi bazı hormonlar da böbreklerde inaktive olurlar ve 
elimine edilirler (1). 

Hormonların renal metabolizmasına yönelik araştırmalar radyoaktif işaretli 
hormonların veya işaretlenmemiş eksojen ve endojen hormonların kullanımını 
kapsamaktadır (1,2). 

KBY'li hastalarda üremik durum, trioid dışı hastalıklar yada hipotalamus
hipofiz-triroid hastalığı ile ilgili olarak tiroid hormon metabolizması değşiiklikleri 
meydana gelebilir. Bu yüzden doğru teşhis ve spesifik tedavi gerekir. Aksine non
tiroidal hastalıklara bağlı tiroid hormon metabolizmasındaki değişiklikler aşikar 
klinik belirtiler göstermezler. Bu gibi durumlarda tiroid hormon tedavisi faydadan 
çok zarar verir ( 1O-12). 

TABLO .ı: Böbreklerle çeşitli hormonlar arasındaki ilişkiler (1). 

Major renal etkileri 
olan hormonlar 

Paratiroid hormon 
vazopresstn 
Anjiotensin 
Atrial Natriüretik peptid 
(ANP) 

Kalsitonin 
insülin 
1 ,25-DihidroksivitaminD3 
Prostaglandinler 
Aldosteron 
TİROİD HORMONLAR 
Katekolaminler. 

Böbrekte yapılan 
Hormonlar 

1,25-Dihidroksivit. D3 
Prostoglandinler 
Eritropoietin 
Renin 
Kininler 
Antijotensin 
İnsüline benzer 
büyüme faktörü 

Böbreklerde metabollze 
edllen hormonlar 

Polipeptid hormonlar 
- Parathormon 
- insülin 
-Glukagon 
- Growth hormon 
-Prolaktin 
-Gastrointestinal 

hormonlar 
- Kalsitonin 
- Vazopressin 
-Anjiotensin 
-ANP 

- Kininler 
Glikoprotein hormonlar 
Steroid hormonlar 
Tiroid hormonlar 
Katekolamlnler 
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TİROİD HORMON FİZYOLOJİSİ 

HORMON SENTEZİ VE SEK.RESYONU : Tirotd hormon sentezi yeterli 

miktarda İyodun tiroide girmesine, bez içindeki iyod metabolizmasındaki yolların 
normal oluşuna ve iyod için reseptör bir proteinin (Uroglobulin). sentezine 

baglıdır(l3). Tiroglobulin iodinasyona ve özellikle de T4 ve T3'ün oluşumuna 

yardımcı olur. İyod kandan tiroide inorganik yada iyonik iyod şeklinde girer (14). 

İyodun kaynağı ya tiroid hormonlarının deiodinasyonu yada iyodlu ajanların 
(gıdalar, su, ilaçlar) alımıdır (12). Kişinin günlük iyod alımı dünyanın değişik 

bölgelerinde oldukça farklıdır. Adultlarda optlmal iyod alımının 150-300 mg/gün 

olduğu kabul edilmektedir (13,15). Bu miktar plazma iyod konsantrasyonunu 

0,5- 1 µg/ dl'de tutar. Oral olarak alınan iyod gastrointestinal kanalda inorganik 

iyoda indirgenir ve alımını takiben 30 dakika içinde absorbe edilir (15). Vücuda 

giren iyodun hemen hemen· üçte biri tiroid bezi tarafından tutulmakta, geri 

kalanı ise idrarla atılmaktadır (İyodun üriner klirensi 30 ml/dk dır.) (16). 

Şekil- 1 'de (15) de görüldüğü gibi tiroid hormon sentezinin ilk safhası, tiroid 

bezi tarafından tutulan iyodun tiroid hücresi ve folliküler lümene aktif 

transportudur. İyodun transportu için gereken enerji fosfata bağlı olarak elde 

edilir. Bu yüzden bez içindeki oksidatif metabolizma önemlidir. Bu transport 

olayı, iyodun glandın dışına pasif difüzyonunu aşan bir hızda husule gelir. 

Böylece iyodun tiroid / plazma oranı (normal de 20-40 / 1 dir) sabit tutulur. 

Tiroid bezinde mevcut olan peroksidaz enzim sistemi bundan sonraki olaylar da 
önemli rol oynar. 

Hücre içine alınan iyod peroksidaz tarafından hızla oksidlenir ve tirozin 

aminoasitleri ile birleştirilir. (iyodinasyon). Ortaya çıkan madde yaklaşık 650.000 

molekül ağırlığında bir glikoprotein olan Uroglobulin dir. Bu işleme 

"organifikasyon" denir. Organifikasyon hücrenin kolloid yüzünde husule gelir. 

Tiroglobuline bağlı olan tirozinin böylece iyodlanması mono ve diodotirozinlerin 

(MİT ve DİT) oluşmasını sağlar. Bunlar hormona! olarak inaktif prekürsör 

bileşiklerdir. İyodotirozinler (MİT, DİT) bundan sonra eşleşerek tiroksin (T4) ve 

triiodotironinleri (T3) yaparlar. Bu reaksiyon "Coupling" olarak bilinir ve 

liroglobulin molekülü içinde husule gelir. Tiroid hormonlarının açık formülleri 

şekil 2'de görülmektedir (13, 15). 
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Şekil. 1: Tiroid hormon sentezinin saf haları. (15) 
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İçinde tiroid hormonla~ tutan tiroglobulin follikül lümenindeki kolloide 

verilir. Kolloid içindeki Uroglobulin ihtiyaç oluncaya kadar tiroid hormonunun 

depo şekli yada prohormon olarak muhafaza edilir. Tiroid hücrelerinin lümene 

bakan apikal bölgelerinde mikrovillüsler vardır. Bu mikrovillüsler kollo.idi 

damlalar halinde ve pinositoz yoluyla tekrar tiroid hücresi içine alırlar. Hücre 

içindeki proteolitik enzimlerin (proteaz ve peptidaz) aracılığı ile tiroid hormonları 

tiroglobulinden ayırlır. T4 ve T3 kana salınır. İnaktif iodotironinleri (MİT ve DİT) 

iyodotinozin dehalogenaz enzimi tarafından iod ve tirozine ayrılır. Bu şekilde 

serbest hale geçen iod molekülleri büyük oranda hormon sentezinde yeniden 

kullanılır ( 10, 13, 15). 

Ti~oid endojen T4
1ün tek kaynağıdır. Günde ortalama 80-100 mikrogram T4 

tiroid bezinden kana verilir. Buna karşılık tiroid sekresyonu Ts'ün yaklaşık% 

20'sini sağlar. Kalan% 80 'lik kısmı ise T4'ün dış halkasından 5'iod'un enzimatik 

olarak çıkarılmasıyla ekstraglandüler dokularda (karaciğer, böbrek gibi) husule 

gelir (14,15). 

TİROİD HORMONLARININ TRANSPORTU : Tiroid hormonları plazmada 

serbest ve proteine bağlı olmak üzere iki şekilde bulunur. Total plazma T4'ünün 

(TT4) yaklaşık% 0,03'ü, total Ts'ün (TI3) ise% 0,3'ü serbest olarak bulunur. 

Serbest hormon fraksiyonları dokularda da bulunduğundan metabolik durum 

plazmadaki total hormon konsantrasyonundan çok serbest konsantrasyonla çok 

daha sıkı ilişkilidir( 17). 

Tiroid hormonları kana geçtikten sonra başlıca üç plazma proteinine 

bağlanır: tiroksin bağlayan globulin (TBG), tiroksin bağlayan prealbümin (TBPA) 

ve albümin. Bunların en önemlisi TBG dir. TBG'nin T4 ve Ts'e aşırı affinitesi 

vardır. Ancak T 4 'e affinitesi Ts 'den 10-15 misli daha fazladır. TBG 

konsantrasyonu birçok durumda değişir (Tablo : 2). Bu durumları bilmek 

önemlidir. Çünkü TBG'ye bağlı olarak rr4 ve TI3'de meydana gelen değişiklikler 

tiroid disfonksiyonu olan hastalarda gözlenen anormallikleri taklit edebilir. Bu 

yüzden serum TI4 ve TI3 ölçümlerini doğru olarak yorumlayabilmek için bu 

hormonların serbest fraksiyonlarını bilmek son derece önemlidir (15, 17). · 
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Tablo 2 : TBG'nın plazma konsantrasyonunu etkileyen faktörler (15, 17). 

ArtmışTBG 

- Gebelik 

-Yeni doğan 

- ôstrojen alımı 

-Temoxifen 

- İnfeksiyöz ve kr. aktif hepatit 

- Biliyer siroz 

- Akut intermittent porfiria 

- Perphenazine 

- Heredite 

AzalmışTBG 

- Androj enler 

- Yüksek doz glukokorUkoid 

- Salisilatlar 

- Fenıtoin 

- L. asparaginaz. 

- Şiddetli sistemik hastalık 

- Protein malnütrisyonu 

- Nefrotik sendrom 

- Akromegali 

- Şiddetli hepatik yetmezlik 

- Heredite. 

TİROİD HORMON METABOLİZMASI : İyodotironinlerin deiodinasyonu tiroid 

hormonlarının en önemli metabolik transformasyonudur. Tiroidden serete edilen 

T 4. monodeiodinize enzimlerin (5-monodeiodinaz ve 5'-monodeiodinaz) 

aktivitesine bağlı olarak ya T3
1e yada tr3'e metabolize olur (Şekil -3). Karaciğer ve 

böbrekler T4-T3 dönüşümünde en aktif dokulardır. Bu dönüşüm çok daha yavaş 

olarak iskelet ve kalp kasları ve beyin'de husule gelir (17). 

T3, T4'ün aktif metabolitidir. T4'ün yaklaşık.% 30'u T3'e dönüştüğünden ve 

T3'ün metabolik gücü T4
1ün 3 misli olduğundan fiilen T4'ün metabolik etkisinin 

tamamı T3'e atfedilir (13). T3
1ün % SO'i T4

1ün periferik dokulardaki deiodinasyonu 

ile husule gelir. Ancak T4
1ün T3 'e dönüşümü birçok faktör tarafından etkilenir 

(Tablo-3) (15). T4'ün % 40'ı ise rr3•e dönüşür. Bu tüm tr3 sentezine karşılık. gelir. 

Bu yüzden T4'ün iç ve dış halkalarının monodeiodinasyonları arasındaki rölatif 

denge metabolik olarak aktif hormonun miktarını belirler. T3 neogenezini bozan 

faktörler hemen daima rT3 konsantrasyonunu artırırlar. Bu artış T4'den rT3 

oluşumundaki artmaya bağlı olmayıp rT3'ün 5'-monodeiodinasyonundaki 

a7.alma ile ilgilidir (13). 
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ŞekiL 3 Tı'roksinin deiodinasyonu ve T3 oluşumu. 

Tablo 3 : T4'ün Ts'e dönüşümünü etkileyen faktörler 

reverse r3 ( rT3 l 

(in aktif) 

T4'ün Ts'e dönüşümünü inhibe eden farmakolojik. ajanlar 

- Propylthiouracil 

- Iopanoic acide ve sodyum ipodate 
- Amiodarone 

- Propranolol 

- Glukokartikoidler 

T4-T3 dönüşümünün azaldığı durumlar 
-Açlık, malnütrisyon 

- Cerrahi girişim 

- Sistematik hastalık 

- Önemli hepatik. yetmezlik. 

- Fetüs. 
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TİROİD HORMON METABOLİZMASINDA BÖBREKLERİN ROLÜ(! 1) 

İyodlanmış aminoasitler olan Uroid hormonları vücutta birkaç metabolik 

transformasyona uğrayabilirler. Bunlar konjugasyon, oksidatif deaminasyon, 

dekarboksilasyon ve deiodinasyondur. Deiodinasyon tiroid hormon 
metabolizmasının major yoludur ve hormonal yıkımının % 75'ini karşılar. 

Metabolizmanın en aktif yeri karaciğerdir. Bunu böbrek takip eder. Böbrekte 

deaminasyon ve dekarboksilasyon en önemli metabolik olaylardır. Daha az 

önemli olanları deiodinasyon ve konjugasyondur. Böbrekledde T4'ün T3 ve ı:'f3'e 

dönüşümü TSH tarafından stimüle edilebilir. Oluşan T3 ve ı:'f3 daha sonra 

iodotironinlere deiodinize olabilirler. İodotironinlerde dolaşıma geçerler ve so

nunda idrarla atılırlar. Tiroid hormonları önemli ölçüde proteinlere bağlan

dıklarından böbreklerden T4 ve T3 'ün atılımı azdır. Bu yüzden arteriovenöz 

konsantrasyon farkı ölçülemez. Hem serbest T4, FT4 hem de serbest T3, FT3 

böbreklerden filtre edilebilir. Ancak küçük miktarda tiroid hormonları idrarla 

değişmemiş olarak atılır (1). 

Böbrekler inorganik iod eksresyonunun en önemli yoludur. Günde 100 

mikrogram tiroksin insan organizmasında degredasyona uğrar. Degredasyona 

uğrayan hormonun (% 90'ı inorganik iyodür şeklinde idrarla atılır. Geriye kalan 

% lO'u değişmemiş hormon şeklinde f eçesle atılır. Ancak Glomenuler filtrasyon 

değeri GFR'ı plazma iod konsantrasyonu tarafından etkilenmez (14, 15, 18). 

TİROİD HORMONLARlNIN BİYOLOJİK ETKİLERİ : 

Tiroid hormonları dokuların büyüme ve gelişmesini, total enerji 

harcamasını, bütün subtratların (vitaminler, hormonlar v.b.) tumover'ını etkiler. 

Bu hormonlar nukleus seviyesinde genomik tanımı değiştirmek, mitokondride 

oksidatif metabolizmayı etkilemek ve plazma membranında substratların ve 

katyonların transellüler geçişini etkileyerek koordineli bir şekilde etki ederler (17). 

Tiroid hormonlarının bu çok yönlü etkilerin husule getiren mekanizma 

halen karanlıktır. Hayvan deneylerinde, ,tiroid hormonuna cevap veren dokuların 

tiroid hormonlarına son derece yüksek affinitesi olan nükleoproteinler ihtiva 

ettikleri gösterilmiştir(20) .. Bu proteinlerin T3'e T4 'den 10 misli daha fazla 

affinitesi vardır. Bu durum T3
1ün niçin daha güçlü hormon olduğunu açıklar. 

Hem doku kültüründe hemde hayvanlarda tirotd hormonlarının reseptörlere 

bağlanmasının, söz konusu nükleoproteinlerin sentezi için gerekli m-RNA sentezi 

ile yakın ilişkisinin olabileceği tesbit edilmiştir (15). İnsan dokularında bulunan 
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~iroid hormonunun nükleer reseptörü hayvanlardakine çok yakın benzerlik 
gösterirler (15, 20). 

Tiroid hormonlarının ancak serbest olan fraksiyonları hücre içine 

girebilirler. T3'ün hücre içine girdiği ve nükleustaki reseptörüne bağlandığı 

gösterilmiştir. T4
1ün hücre içine girip girmediği tartışmalıdır. Nukleustaki 

reseptörüne bağlanan T3, bazı proteinlerin yapımı için gerekli olan haberci RNA 

sentezini uyarır. Bunun sonucu ortaya çıkan maddeler arasında büyüme 

hormonu, malik enzimi, alfa-gliserofosfat, dehidrogenaz, membrana bağlı 

Na+ /K+- ATP az sayılabilir. Bu enzin1ıer aracılığı ile karbonhidrat, protein ve yağ 

metabolizmalarını etkileyen Uroid hormonları büyüme ve gelişmenin 

sağlanmasında çok önemli bir rol oynar. Vücudun ve beynin gelişmesinde Uroid 

hormonlarının varlığı şarttır. Tiroid hormonlarının doğuştan yokluğu sonucu 

ortaya çıkan kretenizm vücut ve beynin gelişmesinde tiroid bezinin ne kadar etkili 

olduğunu ortaya koymaktadır (16). 

TİROİD HORMONLARININ RENAL GELİŞİM VE FONKSİYONLARA ETKİSİ: 

Tiroid hormonlarının böbrekler üzerine direkt etkilerini oksijen tüketiminin 
stimülasyonu, büyüme ve maturasyonona olan etkisi, mineral ve sıvı-elektrolit 

dağılımına etkileri olarak özetleyebiliriz (18). Uzun süreli hipotiroidizm böbrek 

hemodinamisinde ve vücutta su ve buz tutulmasında önemli değişikliklere sebep 

olur. Capasso ve ark.'nın 1987'de hayvanlar üzerinde yaptıkları çalışmalarda 

deneysel olarak oluşturdukları hipotiroidi durumunda böbrek fonksiyonlarında 

şu değişiklikleri tesbit ettiler : 

a) İdrar akımı ve su alımında artma 

b) Eff ektlf renal plazma akımında ve glomerüler filtrasyon hızında azalma. 

c) İdrarın maksimal konsantr~syon ve dilüsyon mekanizmasının bozulması. 
d) İdrar asidifikasyonunda azalma. 

e) Proksimal tübülde sıvı ve fosfat reabsorbsiyonunda azalma (21). 

Hipotiroidili insanlarda da deney hayvanlarında gözlenen bulgulara benzer 

birçok böbrek fonksiyon bozuklukları gözlenmiştir. Aynca insanlarda miksödemle 

birlikte glomerüler bazal membranlarında aşikar bir kalınlaşma olur. Tiroid 

hormonu verildikten sonra bu anormalliklerin düzeldiği belirtilmiştir (22). 
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Başka bir çalışmada da tiroksin yetersizliğinin genç sıçanlırda böbrek 

büyümesi ve maturasyonunda gecikmeye sebep olduğu, adult hayvanlarda ise 

böbrek hacminde azalmayla birlikte olduğu belirtilmiştir. Bütün bu bozukluklar 

fizyolojik sınırlarda T3 ve T4 verilmesiyle düzelmiştir. Uzun süreli hipotiroidik 

sıçanlarda korteks ve medulladaki nefron segmentlerinide ihtiva eden tüm böbrek 

hacim ve ağırlığında azalma olur. Bu azalış, medulladaki henle kulpunun inen 

bacağında daha belirgindir. Hipotiroid sıçanlarda unilateral nefrektomiden sonra 

böbreğin kompensatuar büyümesi ortaya çıkar. Ancak büyüme ötiroidik 

hayvanlardakinden daha azdır. Bu hayvanlara tiroksin verilmesi hücre sayısında 

artma yaparak renal kompensatuar büyümeyi artırmıştır. Buna mukabil 

nefronun farklı kısımlarının hormona! ve kompensatuar stimülusa uniform 

cevap verip vermediği bilinmiyor (18, 21, 22). 

TİROİD FONKSİYONUNU DtiZENLENMESİ : Tiroid hormon sentezi 

intratiroidal iyod seviyesi ve hipotalamus, hipofiz ve tiroidi içine alan bir feed

back sistemi (supratiroidal mekanizma) ile düzenlenir. Tiroid dışı faktörler 

tirotropin releasing hormon (TRH). tiroid stimüle edici hormon (TSH) ve 

dolaşımdaki tiroid hormon düzeyidir (14). 

TRH hipotalamusun ventromedialinde sentez edilen bir tripeptid dir. 

Hipofizeal partal sistem yoluyla hipofize ulaşır ve Urotropik hücrelerin plazma 

membranlarındaki spesifik reseptörlere bağlanır. Ya adenilat siklaz sisteminin 

aktivasyonu ya da ekstraselüler kalsiyumla birlikte hücre içine girerek TSH 

sentezini ve salınımını uyarır (15). Buna mukabil tiroid hormonları TSH'nın 

sekresyonunu direkt olarak inhibe ederler aynca da TRH'ın etkisini antagonize 

ederler. Böylece TSH salgılanmasının homeostatik kontrolüne negatif feed-back 

mekanizmasıyla Uroid hormonları tarafından çaba sarfedilir. Tiroid hormonları 

TRH'ın hipotalamik sekresyonunu direkt olarak etkilemezler. Fakat tiropik 

hücrelerde TRH reseptörlerinin sayılarını azaltırlar. Böylece TRH'a cevap bozulur. 

Tiroid hormonlarının negatif feed-back etkisi bu hormonların, tirotropik 

hücrelerin nükleuslanndaki spesifik reseptörlere bağlanmasıyla sentezi başlatılan 

inhibitör bir protein aracılığı ile olur. Hipofiz içindeki tiroid hormon etkisinden 

sorumlu olan T3'dür. T4'ün hipofiz içinde ne dereceye kadar etkili olduğu 

bilinmiyor (13, 18). 

Hem somatostatın hem de dopamin TRH'ın fizyolojik inhibitörlerldir. 

ôstrojenlerTRH'a cevabı artırırken, glukokortikoidler inhibe ederler (13). 
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TSH ise ön hipofizdeki bazofilik hücreler tarafından salgılanan bir 

glikoprotein dir .. TSH tiroid hipertirofi ve hiperplazisini stimüle eder, tıroid 

içindeki ana metabolizmayı çeşitli yönlerden hızlandırır, tiroglubulinde dahil 

nükleik asit ve protein sentezini artırır, Uroid hormonunun sentez ve 

sekresyonunu tüm safhalarda stimüme eder. TSH'nin bu etkileri bu hormonun 

folliküler hücre yüzeyindeki spesifik reseptörlere bağlanması ve plazma membran 

enzimi adenilat siklazın aktıvasyonu sonucu husule gelir. Diğer bir ifadeyle 

sellüler C-AMP konsantrasyonunun artışı TSH'nin karakteristik etkilerini 

başlatır (18,19,22). 

TİROİD HASTALIKLARININ TANISINDA KULLANILAN LABORATUVAR 

YÖNTEMLERİ: 

Tiroid hastalıklarının tanısında kullanılan laboratuvar testleri iki ayrı 

grupta toplamak mümkündür :(Tablo 4) . 

1- Hastanın Uroid fonksiyonlarının artmış, azalmış veya normal olduğunu 

gösteren testler 

2-Tiroid hastalığının nedenini araştıran testler.(13,16). 

Serumdaki rr4 ve rr3 hormonlarının ölçülmesi hipotlroidi veya hipertiroidi 

tanısı koymada en uygun tarama yöntemidir. Serumdaki tiroid hormonlarını 

ölçmek için yüksek spesifikliğe ve sensitiviteye sahip radyoimmünoassayler (RIA) 

kullanılır. Bununla birlikte serbest hormon konsantrasyonları metabolik 

durumla daha yakın ilişkilidir. Bu yüzden tiroid hormonlarının metabolik 

etkilerini ve tiroidin fonksiyonel durumunu değerlendirirken total hormon 

konsantrasyonları ile birlikte serbest tıroid hormon konsantrasyonlarını da 

ölçmek faydalıdır (13). Aynca TI4 faydalı bir Uroid fonksiyon testi olmasına 

rağmen taşıyıcı protein miktarlarındaki değişiklikler ve hormonun bu proteinlere 

bağlanmasını etkileyen faktörler TI4 konsantrasyonunu değiştirebilir(14). 

Memleketimizdeki iyod yetersizliğinden etkilenmemesi, yani genel iyod 
yetersizliğine bağlı bir vaıyasyonun sınırlı kalması, total ve serbest T3 ve T 4 
tayininin avantajlarıdır. Memleketimiz için serum rr4 ve TI3 ortalama normal 

değerleri ve sınırlan, tercih edilen RIA kitine göre saptanmaktadır (2). 

RIA ile bazal serum TSH konsantrasyonunun ölçülmesi hem ilerlemiş hem 

de subklinik hipotiroidi tanısında yaparlıdır. Normal TSH seviyesi 6 µU/µl'den 
azdır (13). 



-13-

Tablo 4: Tiroid Hastalıklarının tanısında kullanılan laboratuvar yönt~mleri 

(13, 16). 

A- Tiroid Fonksiyonlarının Durumunu Belirten Testler 

1- Tiroid hormonlarının kandaki konsantrasyonlarının ve bağlanma 

kapasitelerinin ölçülmesi 

Serum rr4• TI3. FT4. FT3. I'f3 düzeylerinin ölçümü 

- Rr3U kapasitesinin ölçülmesi 

- Serbest tiroksin indeksinin hesaplanması 

- Serumda PBI (proteine bağlı iyodun) ölçülmesi 

2- Tiroid fonksiyonunun direkt testlerle ölçülmesi 

- Tiroidin radyoaktif İyod (I 131) uptake : 

- T3 supresyon testi 

- TSH stimülasyon testi 

3- Tiroid hormonlarının perif erik dokulardaki etkilerinin ölçülmesi 

- Bazal metabolizmanın ölçülmesi 

- Sistolik zaman indeksi 

- Aşil refleksinin relaksasyon zamanının ölçülmesi 

- Serum lipid düzeyleri 

4- Homeastatik kontrol testleri 

- Serum TSH düzeyi 

-TRH testi 

B- Tiroid Fonksiyon Bozukluğunun Nedenini Araştıran Testler 

1- Antitiroid antikorların araştırılması (anti-Tg antikoru, anti-mikrozomal 

antikorlar, tiroidi uyaran antikorlar, CA2 antikorlar) 

2-Tiroid sintlgramı 

3- Tiroid ultrasonografisi 

4- Tiroid biopsisi 

5- Perklorat boşaltma testi. 



MATERYAL VE METOD : 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji Kliniği ve 

Hemodiyaliz Merkezi'nde 4.4.1990 ile 11. 7. 1990 tarihlerinde arasında takip.ve 

tedavi edilen 20 kronik renal yetmezlikli (semptomatik ve diyet tedavisi gören) ve 

20 kronik hemodiyaliz programında olan kronik renal yetmezlikli hasta ile 20 

sağlıklı gönüllü üzerinde çalışma yapıldı. 

Hemodiyaliz programındaki hastalar ya daha önce hastanemiz Nefroloji 

kliniğinde tanı almıştı yada başka merkezlerde tanı konulup diyaliz için 

merkezimize müracaat etmişti. Hemodiyalize girmeyen hastaların tanısı İç 

Hastalıkları Nefroloji Kliniğinde yatırılarak tetkik edildikten sonra, anamnez fizik 

muayene ve laboratuvar bulgularına göre konuldu. Laboratuvar tetkiklerinin 

tümü, fakültemiz hastanesi biyokimya ve hematoloji laboratuvarlarında yapıldı. 

Hastalarımızın hemoglobin, hemotokrit, eritrosit ve trombosit sayısı ile perlferik 

yayması hematoloji labıratuvarlarındaki kan sayısı (Cell-Dyn 1500 Sequoia -

Tumer) ile tesbit edildi. 

Kanda glikoz, BUN, kreatinin, alkalen fosfataz. AST(Aspartat 

Aminotransferaz). ALT (Alanin Aminotransferaz) , total ve direkt bilirubin, total 

protein, albumin Ca, P, ürik asit, Na, K tetkikleri Biyokimya laboratuvarındaki 

"HITACHI - Automatic Analyzer 705" cihazında; tam idrar tahlili "Urotron RL-9, 

Boehringer Mannheim" cihazı ile otomatik olarak yapıldı. 

Hastaların GFR'si ise şu formül kullanılarak tesbit edildi (1 ı, 21, 22) : 

Erkeklerde : 

(140-yaş) xAğırlık (kg) 

GFR (Kreatinin klirensi) = ---------------
72 x serum kreatinini (% mg) 

Kadınlarda : 

(140-yaş) xAğırlık (kg) 

GFR (Kreatinin klirensi l = ---------------x 0.85 
72 x serum kreatinini (% mg) 
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Başka bir sistemik hastalığı olan, serum total :protein ve albümin düzeyi 

düşük olan, karaciğer fonksiyon testleri yüksek olan, kaşektik ve tiroid hormon 

metabolizmasını etkileyebilen ilaç (dopamin, kortıkosteroid, androjen, östrojen 

gibi ) olan hastalar çalışmaya alınmadı. Hemodiyalize girmeyen kronik renal 

yetmezlikli hastalara 0,5 g /kg/gün protein ihtiva eden diyet verildi. 

Sağlıklı gönüllüler ile semptomatik ve diyet tedavisi gören kronik remal 

yetmezlikli hastalardan özel herhangi bir hazırlık işlemi yapmadan, hemodiyaliz 

programındaki hastalarda ise diyaliz işleminden hemen önce ayrıca hemodiyaliz 

programında olan 10 hastadan hem diyaliz öncesi hem de diyaliz işlemi biter 

bitmez serum rr4• TI3, FT4, FT3. TSH. seviyelerinin tayini için yatar pozisyonda, 

kolun antecubital bölgesindeki bir venden kan alındı. 

Her hastadan ve gönüllülerden alınan 5 cc kan, düz tüplere konilarak 

bekletilmeden laboratuvara nakledildi. 1800 devirde 15 dakika santrifüj edilerek, 

serum ayrıldıktan sonra tüplere kondu ve parafilm ile kapatılarak -40°C ısıda 

derin dondurucuda (deep-freeze) deney yapılana kadar saklandı. 

SERUM TOTAL T4 VE TOTAL T3 TAYİNİ: 

Serum rr4 ve TI3 düzeyleri radioimmünoassay (RIA) yöntemiyle tayin 

edildi. Bunun için "Diagnostıc Products Corporatıon " firmasının "COAT-A

COUNT TOTAL T 4 ve "COAT-A-COUNI' TOTAL T3" kitleri kullanıldı. 

Deneyin Prensibi: Bu işlem iç duvan belirli miktarlarda T4 ve T3 antlkorlan 

ile kaplı polypropylene tüpler içerisinde, işaretlenmiş T4 ve T3 (I125-T4 , 125_T3) 

ile incelenecek serumlardaki total T4 ve T3 arasında, belirli bir zaman diliminde 

ceryan eden bir yanşmadır. 

Serum TT 4 tayini : Deneye başlamadan önce deep freeze'deki serum 

örnekleri alınarak +4°C de çözüldü. 

İç yüzeyi T4'e karşı elde edilen antikorlarla kaplı 6 standart (O, ı, 4, 10, 16, 

24 pg / dl) tüpü ayrıca 1 kontrol serumu ve incelenecek serum örnekleri için 
tüpler numaralanarak işaretlendi. 

Standartlar, kontrol serumu ve incelenecek serum örnekleri Vortex mikserle 
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(Model K-550 GE) kanştınldı. İşaretlenmiş tüplere standartlar, kontrol serum ve 

hasta serum örneklerinden 25 µl konuldu. Her standart, kontrol ve hasta 

serumu için yeni pipet kullanıldı. Her tüp içine 1 ml [1125] Total T4 ilave edildi. 

Bütün tüpler Vortex mikserle kanştınldıktan sonra su banyosunda (Warner 

Chilcott Laboraories instroments marka) 37°C'de 60 dakika inkübe edildi. D<iha 

sonra tüplerin üst kısımındaki sıvı kısım aspire edildi. Tüm tüpler gamına sayıcı 

(LKB-Wallac 1275-Minigamma) ile sayıldı ve cihazın otomatik yazıcı bölümü 

standart eğriyi çizerek sonuçlan yazdı. 

Serum rr3 Tayin : İç yüzeyi T3'e karşı elde edilmiş antikorlarla kaplı 6 

standart (O, 20, 50, 100, 200, 600 ng/dl) tüpü ayrıcı 1 kontrol serumu ve 

incelenecek serum örnekleri için tüpler numaralanarak işaretlendi. 

Standartlar, kontrol serumu ve incelenecek serum örnekleri Vortex mikserle 

hafifçe kanştınldı. İşaretlenmiş tüplere standartlar, kontrol serumu ve serum 

örneklerinden 100 µl konuldu. Her standart, kontrol ve hasta serumu için yeni 

pipet kullanıldı. Her tüp içine [1125] Total T3'den 1,0 ml ilave edildi. Bütün tüpler 

vortex mikserle hafifçe karıştırılarak su banyosunda 37°C'de 120 dakika inkübe 

edildi. Daha sonra tüplerin üst kısımlarındaki sıvı kısım tüplerde sadece tortu 

kalacak şekilde aspire edildi. Tüm tüpler gamına sayıcı ile sayıldı ve cihazın 

otomatik yazıcı bölümü standart eğriyi çizerek sonuçlan yazdı. 

SERUM Fr4 VE FI'3 TAYİNİ 

Serum FT4 ve IT3 düzeyleri RIA ile tayin edildi. Bunun için "HENNING 

BERLIN GMBH" firmasının "FT4 -RIA sol" ve "IT3-RIA sol" kitleri kullanıldı. 

Burdaki genel prensib TI4 ve TI3 tayinlerindekinin aynısı olup, iç duvarı 

FT4 ve FT3 antikorları ile kaplı tüpler içerisinde, işaretlenmiş FT4 ve FT3 (125ı

FT4, 125ı-FT3) ile incelenecek plazmalardaki IT4 ve FT3 arasında belirli bir 

zaman içinde ceryan eden yarışmadır. 

SERUM FT 4 TAYİNİ : Deneye başlamadan önce deep-freez'deki plazma 

örnekleri alınarak +4°C de çözüldü. 

İç yüzeyi FT 4'e karşı koyanlarda elde edilen antikorlarla kaplı tüpler 6 

standart (2, 4, 8, 16, 32, 64 pg/ml), 1 kontrol serumu ve incelenecek serum 

örnekleri için numaralanarak işaretlendi. 
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Standartlar, kontrol serumuve incelenecek serum örnekleri Vortex mikserle 

hafifçe karıştırıldı. İşaretlenmiş tüplere standartlar, kontrol ve hasta 

serumlanndan 100 µl kondu. Bütün tüplere 100 µl (1125_T4) bunu takiben I ml 

Fr4 antiserumu ilave edilerek hafifçe karıştırıldı. Su banyosunda 37°C'de 1 saat 

inkübe edildi. Tüpler su banyosundan alınarak 100 devirde 5 dakika santrifüj 

edildi. Daha sonra tüplerin üst kısmındaki renkli sıvı kısım aspire edildi. Tüm 

tüpler gamma sayıcıda sayıldı. Cihazın otomatik yazıcı bölümü standart eğriyi 

çizerek sonuçlan yazdı. 

Plazma FT3 Tayini : İç yüzeyi FT3 'e karşı tavşanlardan elde edilen 

antikorlarla kaplı tüpler 6 standart (0,7; 1,4; 2,85; 5,7; 11.4: 22,8 pg/ml). 1 

kontrol serumu ve incelenecek plazma örnekleri için numaralanarak işaretlendi. 

Bu tüplere standartlardan, kontrol serumu ve plazma örneklerinden 100 µ1 

kondu. Tüpler Vortex mikserle hafifçe karıştırıldı. Tüm tüplere 100 µ1 125ı-T3 ve 

1 ml FT3 antıserumu konuldu. Su banyosunda 37°C 'de 2 saat inkübe edildi. 

Tüpler su banyosunu takiben 1000 devirde 5 dakika santrifüj edildi. Bu işlemi 

takiben tüplerin üst kısımlarındaki renkli sıvı kısım aspire edildi. Tüm tüpler 

gamına sayıcıda sayıldı. Cihazın otomatik yazıcı bölümü standart eğriyi çizerek 

sonuçlan yazdı. 

SERUM TSH SEVİYESİNİN TAYİNİ 

Plazma TSH' seviyesi immunoradiometric assay (IRMA) yöntemiyle tayin 

edildi. IRMA işaretli antikor kullanımına dayanan bir metoddur. Prensip olarak 

RIA ya benzer. 

Metodun prensibi : Bu işlem monoklonal ve poliklonal antikorlara dayalı 

olarak gerçekleştirilen bir IRMA dır. Hasta serumundaki TSH polystyrene bir 

tüpün iç duvarına yapıştırılmış monoklonal antikorlar ile sıvı haldeki 1251 ne 

işaretli anti-TSH poliklonal antikorları arasında sıkıştırılır. Tüp içindeki sıvı kısım 

uzaklaştırıldıktan sonra gamına sayıcıda sayım yapılır. 

Deneyin Yapılışı : Deneye başlamadan önce deep freeze'deki plazma 

örnekleri alınarak +4°C çözüldü. 

,, 
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İç yüzeyi monoklonal anti-TSH antikoru ile kaplanmış içinde ise sıvı halde 
poliklonal anti-TSH antik.odan bulunan 8 standart tüpü (O; 0,15; 0,5; 1,5; 4; 15; 
60; 150 ) ayrıca 1 ·kontrol tüpü ve incelenecek plazma örnekleri için tüpler 

numaralanarak işaretlendi. 

İşaretlenmiş olan bu tüplere standartlar, kontrol ve serum örneklerinden 

200 µl konuldu. Her tüpe 100 µl 125ı-TSH antikoru ilave edildi. Bütün tüpler 

rack shaker'da (Fisher Rotator marka) 2 saat karıştırıldı. Tüplerin üst kısmındaki 

kırmızı renkli sıvı kısım aspire edilerek atıldı. Her tüpün dibinde kalan tortunun 

üzerine 2 ml tamponlanmış (surfaktanlar ve tuz solusyonu ile) yıkama solusyonu 

kondu ve 2 dakika beklendi. Sonra sıvı kısmın aspire edilerek atıldı. Yeniden 2 ml 

tamponlanmış yıkama solusyonu her tüpe konuldu. 2 dakika beklendikten 

sonra her tüpün üst kısmında sıvı kısım uzaklaştırıldı. Tüm tüpler gamına 

sayıcıda sayıldı ve cihazın otomatik yazıcı bölümü standart eğriyi çizerek 

sonuçlan yazdı. 

SONUÇLARIN İSTATİSTİKİ DEÖERLENDİRİLMESİ 

Elde edilen sonuçların istatistiki yorumunda "student - t" testi, korelasyon 

ve regresyon analizi kullanıldı. (25-27). Bu maksatla bütün parametrelerin 

ortalama değerleri ve standart sapmaları bulundu. 

Aritmetik. ortalama : 

X=---
N 

L. = Toplam İşareti 

N = Analiz sayısı 

X 1 = Herbir gözlem 

SD =Standart sapma 

Standart sapma : 

(L.x1)2 

rx21 -----

N 
so,_~-------

N - 1 

1- İki ayrı gözlem grubundan elde edilen ortalamaların kıyaslanmasında 

aşağıdaki formül kullanılarak t-testi uygulandı. Sonucun anlamlı olup olmadığı, 

serbestlik. derecesine göre t-tablosuna bakılarak değerlendirildi. 



mı-m2 

t~ 

~~~ 

mı= Birinci grubun ortalaması 

m2 = İkinci grubun ortalaması 
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n 1 + n2 - 2 

s2 =İki gruba ilişkin varyanslann serbestlik derecelerine göre tartılı ortalaması. 

n ı = Birinci gruptaki elemanların sayısı 

n2 = İkinci gruptaki elemanların sayısı 

xı =Birinci gruptaki elemanların kantitatif değerleri 

x2 = İkinci gruptaki elemanların kantitatif değerleri. 

2- İki kantitatif değişken arasında anlamlı bir uygunluk halinin mevcut olup 

olmadığını anlamak için Pearson-Brauais korelasyon katsayısı şu formülle tesbit 
edildi. 

TxTy 

I.xy-----
n 

r=----~---------

r = Korelasyon katsayısı 

n = Korelasyon yapılan değişkenlerin toplam sayısı. 

Tx = x değişkeninin (n) sayısındaki müşahade değerleri toplamı 

Ty = y değişkeninin (n) sayıdaki müşahade değerleri toplamı 

r_x2 = x değerleri karelerin toplamı 

Dcy = y değerleri çarpımı toplamı. 

Bulunan korelasyon katsayısına göre aşağıdaki formülle (t) değeri tesbit 
edilip, korelasyonun anlamlı olup olmadığı serbestlik derecesine göre t- tablosuna 
bakılarak değerlendirildi. 

r 

t = --:===:---- ~n - 2 
~ 1 - r2 

n = x veya y değişkenlerindeki değer çiftleri sayısı 
r = Pearson - Bravais korelasyon katsayısı. 

,,, 
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3- Aynı bir diziye ilişkin birik.imlerin iki ayrı halde değerlendirilmesinde eşlenmiş 

seriler için kullanılan t-testi formülü kullanıldı (26). Sonuçların anlamlı olup 

olmadığı serbestlik derecesine göre t - tablosuna bakılarak değerlendirildi. 

Tı2 
T2 -

m- o n 
t= 52 = 

S/ n n-1 

m = Aynı diziye ait birinci ve ikinci inceleme sonuçlarının karşılaştırılmasıyla 

ortaya çıkan farkın ortalaması. 

n = Dizideki elemanların sayısı 

52 = Grubun iki ayrı halde incelenmesine ait farkın varyanslannın serbestlik 

derecelerine . göre tartılı ortalaması. 

Tı =Aynı dizinin iki farklı halde incelenmesiyle ortaya çıkan farkın kantitatif 

toplamı. 

T2 =Aynı dizinin iki farklı halde incelenmesiyle ortaya çıkan kantitatif farkın 

kareleri toplamı. 

Bu işlemleri yapmak için Casio - Fx 3600 Scientifsc hesap makinası 

kullanıldı. 
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BULGULAR: 

Çalışmamız 20 hemodiyalize girmeyen KBY'li hasta (!.Grup) , 20 kronik 

hemodiyaliz programında olan hasta (il. Grup) ve 20 sağlıklı gönüllü üzerinde 

yapıldı Hastaların yaş ve cinse göre dağılımı Tablq.-5'de görülmektedir. 

Tablo - 5: Vak'aların yaş ve cins dağılımı 

Cins Yaş Toplam 
Gruplar Ortalaması vak'a 

Kadın% Erkek % (yıl) sayısı 

!.Grup 7 35 13 65 41,5 ± 15,8 20 
(12 - 57) 

il. Grup 6 30 14 70 44.5± 12,9 20 
(16 - 70) 

III.Grup 10 50 10 50 27.5 ± 6.2 20 
(14- 40) 

Hemodiyalize girmeyen hastaların GFR ortalama değeri 7,61 ± 4,37 ml /dk 

olup bu gruptan 5 hastanın GFR değeri 10 ml /dk'nın üzerinde idi. Hastalar diyet 

ve destekleyici ilaç tedavisi görüyordu . 

. Kronik hemodiyaliz programında olan hastaların ortalama GFR değeri ise 

7,70 ± 2,85 ml/dk idi. Bu hastaların ortalama diyaliz süreleri 12,8 ± 15,l ay, 

ortalama seans sayıları ise 86, 7 ± 116,8 idi. Hastalara haftada 2 veya 3 kez 

hemodiyaliz uygulanıyordu. Bu gruptaki hastalardan 3'ünün diyaliz toplam 

süresi 3 ay'ın altında, 11 hastanmkı 3-12 ay arasında, 6 hastanın ise 12 ay'ın 

üzerinde idi. 

Kronik remal yetmezliği olan hastaların (20 hemodiyalize girmeyen + 20 

kronik hemodiyaliz programında olan ) serum rr4 • TT3, FT4. FT3 ve TSH 

değerleri kontrollerle karşılaştırıldı. Ayrıca HD programında olan hastalardan 

lO'undada dializ öncesi ve sonrası serum hormon düzeyleri tesbit edildi. 

Grupların serum TT4. TT3. FT4. FT3 ve TSH değerlerinin ortalaması Tablo-6'da 
gösterilmiştir. 
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Tablo 6 : Ortalama Değerler ( x ± SD) 

Hemodiyalize Hemodiyalize 
girmeyen hastalar giren hastalar Kontroller 

(n = 20) ( n = 20) ( n = 20) 

TI4 3,96± 2,41 5,61 ± 2,23 6,76 ± 1,41 
(mg/dl) 

TI3 56,73 ± 35,14 68,16 ± 39,60 137,24 ± 31,61 
(mg/dl) 

IT4 7,40 ±3,79 8,08 ± 3,32 15,76 ± 2,52 
(pg/ml) 

Ff3 3,38 ± 4,49 3,64 ± 4,16 8,55 ± 5,57 
(pg/ml) 

TSH 2,26± 2,07 0,79 ±0,63 0,54± 0,13 
(mlU/ml) 

Hemodiyaliz (HD) uygulanmayan ve uygulanan hastalar gruplandınlarak 

incelendi. Aşağıdaki sonuçlar tesbit edildi. 

Grup 1 (HD uygulanmayan KBY'li hastalar): 

- Bu gruptaki 20 hastanın serum TI4 değerleri 0,81 - 8,89 µg/dl (3,96 ± 

2,41 µg/dl) kontrol grubuna göre önemli ölçüde düşüktü. ( t = 4.,51, p < 0,001). 

- Serum TI3 değerleri 9,65 - 135,74 ng/dl (56,73 ± 35, 14 ng/dl) kontrol 

grubunu TI3 değerinden önemli derecede düşük bulundu (t = 7,62, p< 0,001). 

- Serum IT4 değerleri 1,96 - 13,52 pg/ml (7,40 ± 3,79 pg/ml) kontrol 

grubunun plazma IT4 düzeyinden anlamlı şekilde düşük tesbit edildi ( t = 8,27, 

p< 0,001). 

- Serum Ff3 değerleri de 0,02-21,27 pg/ml (3,38±4,49 pg/ml) kontrol 

grubunun Ff3 değerlerinden önemli miktarda düşük bulundu (t = 3,25 , p< 

0,005). 

- Keza serum TSH değerleri de 0,46-7,71 µIU/ml (2,26 ± 2,07 µIU / ml) 

kontrol grubunun TSH değerlerinden önemli ölçüde düşüktü (t = 3,73, p< 0,001). 
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- Bu gruptaki hastaların serum TT4, TT3, FT4, FT3 ve TSH değerleri ile GFR . 
değerleri (7,61 ± 4,37 ml/dk). arasında anlamlı bir korelasyon tesbit edilemedi ( n 

= 20, r = 0,226, t = 0,22, p > 0,05). 

Grup II (HD uygulanan KBY'li hastalar): 

- Bu grupta incelenen 20 hastanın serum TT4 değerleri 2,44-10,42 µg/dl 

(5,61 ± 2,23 µg/dl) kontrol grubunu TT4 değerlerine göre anlamlı bir farklılık 

gösternılyordu (t= 1,98, p > 0,05). 

- Ancak bu gruptaki hastaların serum TT4 değerleri HD uygulanmayan 

hastaların serum TT4 değerlerinden önemli ölçüde yüksek bulundu ( t = 2,26, 

p<0,05). 

Hemodiyaliz uygulanmayan ve kronik HD programında olan hastalarla 

kontrollerin serum rr4 değerleri şekil-4'de gösterilmiştir. 

- Hastaların serum TT3 değerleri 21,55 - 183,21 ng/dl (68.16 ± 3~.60 ng/dl) 

kontrol grubunu rr3 değerlerine göre önemli ölçüde düşüktü ( t= 6,10. P::= 0,001). 
. . 

- Bu gruptaki hastaların serum TT3 değerleri hemodiyaliz uygulanmayan 

KRY'li hastaların serum TT3 değerleri ile önemli farklılık arzetmiyordu ( t=0,96, 

p>0,05). 

Her iki hasta grubu ile kontrollerin serum TT3 değerleri şekil-5'de 

görülmektedir. 

-Hastaların serum FT4 değerleri 2,84-14.00 pg/ml (8,08 ± 3,32 pg/ml) 
kontrol grubunun değerlerinden çok anlamlı derecede düşüktü (t = 8,25, 
p<0,001). 

- Yine bu hastaların serum FT4 değerleri HD uygulanmayan hastaların 
serum FT4 değerleriyle önemli farklılık. arzetmiyordu ( t = 0,6, p>0,05). 

Hasta grupları ile kontrollerin serum FT4 değerleri şekil -6'da görül
mektedir. 

-Hastaların serum FT3 değerleri 0,36-18, 70 pg/ml (3.64 ± 4, 16 pg/ml) 
değerli kontrollerin serum FT3 değerlerinden anlamlı derecede düşüktü ( t=3. 16, p 
< 0,005). 
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ŞekiL4 HD Uygulanmayanlar ve HD programında olan hastalarla 
kontrollerin plazma Tf 4 değerlerinin dağılımı 
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ŞekiLS HD Uygulanmayanlar ve HD programında olan hastalarla 
kontrollerin plazma fl3 değerler inin dağılımı. 
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Şekil. 6: HD uygulananlar ve uygulanmayan hastalarla kontrollerin 
plazma FT4 değerlerinin dağılımı. 
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- Bu grup hastanın serum FT3 değerleri de HD uygulanmayan hastaların 

serum FT3 değerleri ile önemli farklılık göstermiyordu ( t= O, 18, p> 0,05). 

Hastalarla kontrollerin serum FT3 değerleri şekil-7'de gösterilmiştir. 

- Hastaların serum TSH değerleri 0,46-2,68 µlU/ml (0,79 ± 0,63 µlU/ml) 

kontrol grubunun serum TSH değerleri ile önemU bir farklılık arzetmiyordu ( t = 

1,78, p> 0,05). 

- Ancak bu hastaların serum TSH seviyeleri HD uygulanan gruptaki 

hastaların TSH seviyelerine göre anlamlı derecede daha düşüktü ( t= 3, 12, p < 

0,005). 

Her iki hasta grubu ile kontrollerin serum TSH seviyeleri şekil - 8'de 

gösterilmiştir. 

- Bu gruptaki hastaların diyaliz süreleri (12,8 ± 15,l ay) ile serum TT4, TT3. 

FT 4. FT3 ve TSH seviyeleri arasında anlamlı bir korelasyon tesbit edilmedi ( n = 

20, r = - 0,099, t = o.ı. p > 0,05). 

Yukarıda izah edilen hasta grupları ve kontrollerin serum TT4. TT3, FT4. 

FT3 ve TSH düzeylerinin karşılaştırılması Tablo - 7'de özetlenmiştir. 

Tablo - 7: Plazma rr4, rr3. FT4, FT3 ve TSH değerlerinin karşılaştırılması. 

Karşılaştınlan TT4 TT3 Fr4 FT3 TSH 

Gruplar (µg/dl) (ng/dl) (pg/ml) (pg/ml) (µIU/ml) 

HD'ye girmeyen t = 2,26 t = 0,96 t = 0,60 t =o.ıs t = 3,12 
hastalarla HD uy- p < 0,05 p > 0,05 p> 0,05 p > 0,05 p < 0,005 
gulananlar 

HD'ye girmeyen t = 4,51 t = 7,62 t = 8,27 t = 3,25 t = 3,73 
hastalarla p< 0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 
kontroller 

HD'ye uygulanan t = 1,98 t = 6,10 t = 8,25 t = 3,16 t = 1,78 
hastalarla p> 0,05 p<0,001 p<0,001 p<0,005 p>0,05 
kontroller 



22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

e 11 

' ~ 10 

l:i:m 
<( 9 
::E: 
N 
<( 
...J 8 Q. 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

-28-

t: 3.25 ; P<0,005 

t:0,18if7>0,0S 
o 1 

t = 3.16 ;P<o.os 

o 

~ 
o 

o 

og 

o 

Oo 
o 
o 

o 
.,g 

.... 
2 

o c C> o N ::c: ..... il o c 
E -c 
o 
:; 
en .... 
::> 

1 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
8 
§ 

... 
o2 
::C:C 

E 
o 
::> 
en ..... 
::ı 

C> 
N 

il 
c 

1 .. 
o 

o 

o 

o 

00 

o 

o 

o 
oO 

00 

o 

C> 
'-N 

~ il 
c 

o -.... -c 
o 

:ı.:: 

Şekil_ 7 ' HD uygulanmayan ve HO programında olan hastalarla 
kontrollerin plazma FT 3·değerlerinin dağılımı. 
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Şekil. 8 ı HO Uygulanmayan ve HO programında olan hastalarla 
kontrollerin p !azma TsH değer terinin dağılımı. 
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Diyaliz öncesi ve sonrası serum tlroid hormon düzeyleri: 

Tek seans HD'in serum tiroid hormon düzeylerine etkisini araştırmak için 

çalışmamıza aldığımız 20'hastanın lO'unda diyaliz öncesi ve sonrası serum ~4· 

TI3, FT4. FT3 ve TSH seviyeleri tayin edildi. Diyaliz öncesi serum TI4, rr3 ve FT3 

değerleri, diyaliz sonrası anlamlı ölçüde artarken, (Tablo-8, Şekil 9, 10, 11) Serum 

TSH seviyesinde anlamlı bir azalma gözlendi. (Tablo-8) Şekil 12). Buna karşılık 

serum FT 4 değerinde diyaliz öncesi ve sonrası arasında anlamlı bir fark 

bulunamadı. (Tablo -8, Şekil 13). 

Tablo 8: Tek seans HD'nin serum TI4, TI3. FT4. FT3 ve TSH seviyelerine etkileri. 

Diyaliz öncesi Diyaliz sonrası t p 

TI4 9.58± 2,71 11,54±3,74 3,16 <0.02 
(µg/dl) 

TI3 88,62 ± 41,98 118,37 ± 61,92 3,07 <0.02 

(ng/dl) 

FT4 12,82 ± 6,46 15,35±6,34 1,79 >0,05 

(pg/ml) 

FT3 4,13± 1,92 5,14± 2,45 2,34 <0,05 
(pg/ml) 

TSH 0,65±0,66 0,46± 0,61 2,53 <0,05 
(mlU/ml) 
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ŞekiL9 HD programında olan KBY'li hastaların diyaliz 
öncesi ve sonrası serum TT4 değerleri. 
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ŞekiL 10: HD programında olan KBY'li hastaların diyaliz öncesi 
ve sonrası serum rr3 değerleri. 
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ŞekiL 11: HD programında olan KBY'li hastaların diyaliz 
öncesi ve sonrası serum Fr3 değerleri 
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Şekil_ 12: HO programında olan KBY' li hastaların diyaliz 
öncesi ve sonrası serum fSH değerleri. 
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ŞekiL 13. HD programında olan KBY'li hastalanın diyaliz öncesi 
ve sonrası serum F r4 değerleri 
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TARTIŞMA: 

KBY'li hastalarda nontiroidal hastalık veya anormal tiroid bezi fonksiyonu 

sebebiyle tiroid hormon metabolizmasındaki değişikliklere sekonder olarak tiroid 

hormonlarının serum seviyelerinde değişiklik meydana gelebilir. Hiper ve 

hipotiroidinin biyokimyasal özellikleri gibi kliniği de birlikte olduğu böbrek 

hastalığı tarafından maskelenebilir (29). 

Hipotiroidi ve hipertiroidi için en sık kullanılan tarama testi serum TT 4, 

TT3, FT4 indeks değerleridir. Üremik hastalarda düşük ve yüksek değerlere 

rastlanabileceğinden bu değişiklikler tanı koydurucu değildir. Hipotiroidi veya 

hipertiroidi tanısı koyabilmek için ilave testlere gerek vardır. Son dönem böbrek 

hastalığı olan hastalarda şu şematik yaklaşık yapılabilir (10) : 

Normal 

( < 10 µU/ml) 

1 

1 

FT4 

1 

Çok düşük 

1 
Hipotiroidi 

1 
Normal 

ı 
Ötiroidi 

Şüpheli hipotiroidi 

TSH 

Sınırda 

(10-20 µU/ml) 

1 
TRH 

1 
TSH cevabı 

1 
Normal 

1 
1 

Artmış 

Yüksek 

( > 20 µU/ ml) 

l 
Prim er 

Hipotlroidi 

veya 

azalmış 

( > 15 µU/ml) 

1 l 
Ötiroid Primer hipotlroidi 



r Normal vı azalmış 
1RH testi 

1 
TSH cevabı 

Yok 

( < 2 µU/ml) 

1 
Hipotiroidi 

-37-

Şüpheli hipertıroidi 

1 
FT3 indeksi 

Normal 

veya 
azalmış 

ı 
Ôtlroid 

Yüksek. 

1 
Hipertiroidizm. 

Serum TT4 ve FT4 indeks değerleri düşük bulunduğu takdirde gerçek 

hipotiroidinin olup olmadığının açığa çıkarılması gerekir. Hipotiroidizmin % 95'1 

primer tiroid bezi yetmezliğine bağlı olduğundan serum TSH seviyelirini ölçmek en 

faydalı testtir (30). Serum TSH seviyesi 20 µU/ml'nin üstüne çıkınıssa tiroid bezi 

yetmezliğine bağlı primer hipotiroidizm tanısı konur. Düşük FT 4 değeri ile 

beraber 10-20 µU/ml arasındaki serum TSH değerleri ise orta derecede veya yeni 

tedavi edilmiş tiroid yetmezliği olan hastalarda ve KBY'li hastalarda karşımıza 

çıkabilir. Buna karşılık düşük FT4 ile birlikte TSH'nin 10 µU/ml'nin altında 

olması hipotalamik yada hipofizer lezyona bağlı hipotiroidiyi ekarte etmeyi 

gerektirir (30, 31). 

Çalışmamızda: diyet ve semptomatik tedavi olan (n = 20) ve kronik HD 
proğramında olan (n=20) KBY'li hastalarımızda serum TI4, TI3, FT4, FT3 ve TSH 

düzeyleri tesbit edildi. Kronik HD proğramındaki hastalardan 10 'unda hem 
diyaliz önce hem de diyaliz sonrası serum rr4, TI3, FT4, FT3 "'.e TSH düzeyleri 

ölçüldü. Bulgular sağlıklı gönüllerde ( n=20) tesbit edilen bulgularla 
karşılaştırıldı. Böylece üremi ve hemodiyaliz ile Uroid hormon metabolizması 
arasındaki ilişki incelendi. Ayrıca hastalığın seyri ile hemodiyaliz süresinin ve tek 
seans hemadiyalizin Uroid hormon düzeylerinde değişiklik yapıp yapmadığı 
araştırıldı. Sonuçlar literatür ışığında değerlendirildi. 
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HD programında olmayan hastalarımızın serum TT4, TI3. FT4, FT3 

değerleri (sırasıyla 3,96 ± 2,41 µg/dl; 56,73 ± 35,14 ng/dl; 7.40 ± 3,79 pg/ml; 3,38 

± 4,49 pg/ınl) kontrol grubunun TT4, rr3 , FT4, FT3 değerlerinden (sırasıyla 6,76 

± 1,41 µg/dl; 137,24 ± 31,61 ng/dl; 15,76 ± 2,52 pg/ml; 8.55 ± 5,57 pg/ml) 

anlamlı derecede düşüktü (p < 0,001). Buna mukabil hasta grubunun TSH 

değerleri (2,26 ± 2,07 µIU/ml) kontrol grubunun serum TSH seviyesinden (0,54 ± 

0, 13 µIU/ınl) anlamlı derecede daha yüksekti (p < 0,001). Ancak hasta grubunun 

serum TSH değeri kullanılan kitin normal değerleri (0,4-4,5 µIU/rnl) içinde idi. 

Söz konusu hasta grubumuzda GFR ortalaması 7,61 ± 4,37 rnl/dk olup 5 

hastanın GFR'si 10 ınl/dk'nın üzerinde idi. Hastaların serum TI4, TT3, FT4, FT3 
ve TSH değerleri ile GFR arasında anlamlı bir korelasyon tesbit edilemedi (n = 20, 

p > 0,05). 

Daha önce yapılan çalışmalarda KBY'll hastalarda total ve serbest T4 ve Ts 

değerlerinin düşük olduğu, bazal serum TSH seviyelerinin normal veya artmış 

olduğu aynca T4'ün TBG'ye affinitesinin azaldığı yönünde tesbitlervardır (11, 29, 
32). 

Kaptein EM ve arkadaşlarının (1983) yaptığı bir çalışmada son dönem 
böbrek yetmezliği olan 13 hastada serum tiroid hormon değişiklikleri 

araştırılmıştır (5). Hastaların serum FT4 değerlerinin normal, TI3. FT3. TI4 

değerlerinin düşük, TSH seviyelerinin ise normal olduğunu tesbit etmişlerdir. 

Tesbit edilen normal FT4 ve TBG değerlerinin çalışma yapılan populasyonun 

beslenme durumunun iyi olmasına, nontiroidal hastalığın olmamasına ve tiroid 

hormon metabolizmasını değiştiren ilaç almamış olmalarına bağlanmıştır. Kronik 

üremideki bu anormalliklerin birçok non-renal, non-tiroidal kronik hastalıklarda 
ve katabolik durumlarda gözlenen değişikliklere benzediği sonucuna varılmıştır. 

Keza bu bulgular Lim vs. ve arkadaşlarının ( 1977) sonuçlan ile paralellik 

gösteriyordu (33). 

Ramirez G. ve arkadaşlarının (1976) diyalize girmeyen üremili 40 hasta 

üzerinde yap tıklan çalışmada serum T 4 seviyelerinin normal şahıslardakine 

benzediğini, serum T3 düzeyinin ise düşük olduğunu tesbit etmişlerdir (34). 

Ayrıca ekzojen TRH verilmesine TSH'nın, ekzojen TSH verilmesine de tiroksin 

cevabının azalmış olduğunu gözlemişlerdir. Bu bulgularla üremik hastalarda bir 

intratiroidal ve hipofizer defektin olduğu, renal yetmezlik ilerledikçe hem TT4'ün 

hemde TT3'ün serum konsantrasyonunun azaldığı sonucuna varılmıştır. 
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Trbojevic' B ve arkadaşlarının (1986) yaptığı bir çalışmada da üremik 

hastalarda plazma rr4 ve IT3 değerlerinin düşük olduğu, TRH'a TSH cevabının 

geciktiği tesbit edilmiştir (35). Hastalarda tiroid fonksiyonunun anormal olmadığı, 

anormalliğin T4'ün T3'e dönüşümünde ve hipotalamo-hipofizer fonksiyonda 
olduğu sonucuna varılmıştır. 

Ramirez G. ve ark.'nın elde ettiği ve rr4 ve IT3 sonuçlan bizim 

bulgularımızla uyum göstermektedir. Ancak hastalanmızın % 75'inin GFR'si 10 

ml/ dk'nın altında olduğundan hastalığın seyri ile serum tiroid hormon düzeyleri 

arasında korelasyon kurulamamıştır. Kaptein Em ve ark. 'nın (5) ve Lim v.s. ve 

ark. 'nın çalışmalarındaki (33) sonuçlanda sonuçlarımıza benziyordu. 

Çalışmamızda elde ettiğimiz normal serum TSH seviyeleri bahsettiğimiz son 
iki çalışma ile benzerlik göstermektedir. Üremik hastalarda serum tlroid hormon 

düzeylerinin düşük olmasına rağmen TSH seviyelerinin normal kalması hipofizer 

veya intratiroidal bir anormalliği akla getirmektedir. Ancak Lim v.s. ve arkadaşları 

tarafından yapılan iki ayrı çalışmada (1980, 1984) üremik sıçanlarda hipofizin 

T3 muhtevasının normal olduğu bunun aksine kaı;aciğer ve adalelerde T3'.ün 

azaldığı, tiroid hormonuna bağlı enzim aktivitesi ve nukleusun T3 reseptörünün 

bağlama kapasitesinin azaldığı gösterilmiştir (36, 37). Hayvanlardan elde edilen 

bu veriler bir anlamda periferal doku hipotlroidisi olduğunu ve bunun da periferal 

trioid hormon metabolizmasındaki anormallikten kaynaklandığı fikrini 
desteklemektedir. 

Kaptein EM ve arkadaşlarının (1983) yaptıkları bir başka çalışmada 13 
KBY'li hastada TrT3 ve 7 KBY'li hastada diğer Uroid hormon düzeyleri 

araştırılmıştır (38). KBY'li hastalarda serum TI3 konsantrasyonlarının azaldığı, 

buna karşılık rT3 konsantrasyonunun normal olduğu, serum IT4 ve FT4 

düzeylerinin normal olduğu ancak rr4 / TBG oranının azaldığı tesbit edilmiştir. 

Araştırmacılar bu durumu serum rT3 ve T4 'ünün TBG'ye bağlanmasındaki 

azalmaya, tiroid hormonlarının serum taşıyıcı proteinlerine bağlanmalanndaki 
azalmaya ve T4 'ün ve rT3'ün 5'-deiodinasyonunun bozulmasına bağlamışlardır. 

Diğer ·birçok çalışmadada son dönem böbrek yetmezliğinde tiroid 
hormonlarının serum düzeylerinde sıklıkla anormallikler olduğu, serum 
IT4seviylerinin normal veya azalmış olabileceği, FT4 değerlerinin ise genellikle 
normal olduğu ifade edilmiştir (8, 39-43 ). Yine bu çalışmalarda serum TI3 ve FT3 
değerlerinin sıklıkla azaldığı total rr3 değerlerinin ise genellikle normal olduğu 
tesbit edilmiştir. 
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Görüldüğü gibi üremili vakalarda serum tiroid hormon düzeyleri ile ilgili 

yapı1an çalışmalar serum TI4 ve IT4 değerlerinin normal veya azalmış, Tf3 ve FT3 

değerlerinin hemen daiina azalmış, serum TSH değerlerinin ise normal olduğu 

buna karşı1ık TRH'a TSH cevabının azaldığı yönünde genel bir fikir birliği vardır. 

Bu hastaların TI3 ve Fr3 konsantrasyonlan düşük olmasına rağmen serum TSH 

seviyelerinin normal olması ve klinik olarak ötiroidik olmaları gerçek bir 

hipotiroidinin olmadığını göstermektedir ( 1 7 ) . 

Spektor DA ve arkadaşlannın (1976 ) aynca Kaptein EM ve arkadaşlan 

(1983 , 1986) yaptıklan çalışmalarda (8,29, 38) KBY'li hastalarda tesbit edilen 

değerlerin non-renal, nol-tiroldal kronik hastalığı olan hastalarda, açlık ve 
malnütrisyon durumunda gözlenen sonuçlara benzediğini tesbit etmişlerdir. Yine 

bu araştırmacı gruplann yaptı.klan kinetik çalışmalarda tiroid bezinin T4 ve T3 

sentezinin normal olduğunu buna mukabil T4 'ün T3'e dönüşümünün azalmış 

olduğunu göstermişlerdir. Bu durumun ise T4
1ün TBG'ye bağlanmasındaki 

azalma ve karaciğer transportunun bozulmasına bağlı olduğu ifade edilmiştir. 

Yapılan tüm çalışmalarda KBY'de düşük serum T3 konsantrasyonunun 

nedeni tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu hastalarda düşük serum T3'ünün 

belkide katabolik etkilere karşı koruyucu adaptif bir mekanizma olduğu yönünde 

hipotez ortaya atı1mıştır (9, 17, 29, 44). 

Bu görüşün geçerliliğini belirlemek için Lim VS ve grubu (1985) 7 KBY'li 

hasta ve 4 gönüllü üzerinde bir çalışma yapmıştır (45). Bu çalışmada hastalara ve 

kontrol grubuna LT3 (L-triiodotinonin) verilmiş ve serum T3 konsantrasyonları 

yükseldiği dönemde nitrojen balansı ve oksijen tüketimini ölçmüştür. Nitrojen 

balansının KBY'li hastalarda negatifleştiği normal şahıslarda değişmediği, ancak 

bazal oksijen tüketimi bakımından bir farklılığın olmadığını tesbit etmişlerdir. 

Elde edilen bulgular üremili hastalarda protein metabolizmasının, tiroid 

hormonlarının katabolik etkilerine karşı hassasiyetinin arttığını göstermektedir. 

Araştırmacı1ar periferal dokulardaki (özellikle karaclğerd_e) hipotiroidi durumunun 

protein-kalori alımının sınırlandırıldığı ve katabolizmanın artmış olabileceği 

(üremi gibi) durumlarda nitrojenin korunması için biyolojik adaptasyon 

mekanizması olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ayrıca bu hastalarda bazal oks~en 

tüketiminin artmaması anemiye bağlanmıştır. 

Serum TT3, FT3 ve TSH değerleri yönünden elde ettiğimiz sonuçlar 

literatürle tam bir uyum göstermiştir . Bazı çalışmalarda serum Tf 4 ve IT 4 
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değerleri normal bulunmuştur. Bizde ise bu değerler düşük tesbit edilmiştir. 

Bilindiği gibi böbrek yetmezliği arttıkça serum Uroid hormon düzeylerindeki 

düşüş de artmaktadır. Hastalarımızın tamamının son dönem böbrek 

yetmezliğinde olması ayrıca beslenme durumlarının iyi olmaması düşük serum 

TI 4 ve FT 4 değerlerini açılayabileceği kanaatindeyiz. 

Hastalarımızın bazal metabolizma hızını ölçmemekle birlikte biz de bu 

durumun kronik hastalık durumunda gözlenebilen ve üremideki artmış 

katabolizma karşısında nitroje korunması yönünde metabolik bir adaptasyon 

mekanizması olduğu kanaatindeyiz. · 

HD programında olan hastalarımızda tesbit ettiğimiz serum TI4 ve TSH 

değerleri (sırasıyla 5,61 ± 2,33 µg/dl; 0,79 ± 0,63 µIU/ml) kontrol grubunun 

serum TT4 ve TSH değerleri (sırasıyla 6,76 ± 1,41 µg/dl; 0,54 ± 0,13 µIU/ml) ile 

anlamlı bir farklılık arzetmiyordu (p > 0,05). Buna karşılık hastalarımızın serum 

TT3 ve FT4 değerleri (sırasıyla 68,16 ± 39, 40 ng/dl 8,08 ± 3,32 pg/ml) kontrol 

grubunun TT3 ve FT4 değerlerinden (sırasıyla 137,24 ± 31,61 ng/dl: 15,76 ± 2,52 

pg / ml) çok anlamlı derecede daha düşüktü (p < 0,001). Yine hastalarımızın FT3 

değeri (3,64 ± 4,16 pg/ml) kontrol grubunun FT3 değerinden (8,55 ± 5,57 pg/ml) 

anlamlı derecede daha düşüktü (p < 0,05). 

Hershman J.M. ve grubu tarafından (1978) kronik HD programında olan 55 

hasta üzerinde yapılan çalışmada, şu sonuca varılmıştır ; bu hastalarda kontrol 

grubuna göre serum TT4 ve FT4 değerlerinin aşikar olarak düşük olduğu, serum 

TI3 ve FT3 değerlerinin orta derecede azaldığı, serum TSH değerlerinin ise normal 

olduğudur (46). Yine bu çalışmada tek seans HD'nin serum TI4'ü etkilemediği, 

FT3 ve FT4 'ün anlamlı derecede arttığını tesbit etmişlerdir. Ancak bu anormalliği 

tam olarak açıklayamamışlardır. 

Yapılan bir başka çalışmada (47) Uroid fonksiyon anormalliklerinin 

hemodiyaliz süresi ile arttığı iddia edilmiştir. Ancak yaptığımız çalışmada HD 

süresi ile serum tiroid hormonları ve TSH düzeyleri arasında anlamlı korelasyon 

tesbit edilemedi. ( n=20, p > 0,05). Nitekim bahsedeceğimiz birçok çalışmada da bu 

hususta görüş birliği yoktur. 

Çalışmamıza dahil ettiğimiz HD programındaki hastalarımızdan lO'unda 

diyalizden önce ve sonra serum rr4• rr3. FT4, rr3 ve TSH düzeyleri tesblt edildi. 

Diyaliz sonrası TI4. TI3, FT3 değerleri diyaliz öncesi değerlere göre anlamlı olarak 
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yüksek bulundu (p < 0,02). Diyaliz sonrası serum FT4 değeri de diyaliz öncesine 

göre yüksek bulundu ancak bu fark istatistik! olarak anlamlı bulunmadı ( p > 

0.05). Serum TSH'nın ise diyaliz sonrası değeri diyaliz öncesine nazaran anlamlı 

derecede daha düşüktü. 

Nitekim Gomez F. ve arkadaşlarının (1980) ve Forest J.C. ve ark.adaşlarının 

( ı 981) yaptıkları iki ayn çalışmada hemodiyaliz hastalarında tıroid fonksiyonları 
! 

incelenmiştir. Her iki çalışmada da HD hastalarında kontrol grubuna nazaran 

serum 1T4ve1T3 düzeylerinin düşük olduğu, serum TSH'sımn ise yüksek olduğu 

tesbit edilmiştir (48, 49). Forest J.C. ve grubunun yaptığı çalışmada diyaliz öncesi 

ve sonrası değerleri arasında önemli bir fark tesbit edilememiştir. 

Kalk W.J. ve grubunun (1980) yaptığı bir başka çalışmada düzenli HD 

programında olan 85 hastada serum tiroid hormon düzeyleri incelenmiştir (50). 

Tiroid hormonlarının (TI4 ve TI3 ) genellikle normalin altında olduğu, diyaliz 

süresinin 3 ayı geçtiğinde bu düşüşün daha da belirginleştiği, tek seans d~yalizin 

önemli akut yükselmelere sebep olduğu fakat TSH'ya etkisinin olmadığı 

vurgulanmıştır. Diyaliz sonrası tiroid hormon seviyelerinin yükselmelerinin 

heparin veya diyalizin kendi başlarına veyahutta herikisinin birden başlattığı 

metabollik. değişiklikler sonucu dokularda depolanmış tiroksinin salgılanmasına 

bağlı olabileceği ifade edilmiştir(51). 

Sennesael J.J. ve arkadaşlarının (1985) HD proğramında olan 17 hasta 

üzerinde yaptıkları çalışmada serum rr3 ve rr4 değerlerinin normalin altında, 

serbest T 4 ve T3 'ün ve TSH değerlerinin normal sınırlarda olduğunu ifade 

etmişlerdir (52). Bu çalışmanın sonuçları serum rr4 TI3 ve TSH değerleri 

yönünden daha önceki birçok çalışma ile uyum gösterirken, serbest tiroid 

hormonlarının serum konsantrasyonları yönünden bazı çalışmalarla olumsuzluk 

göstermektedir (46,47,50,53,54). Söz konusu bu çalışmalarda düzenli HD'ye giren 

populasyonun % 5-33'ünde FT4 'ün, % 47'sinde FT3 'ün düşük olduğu rapor 

edilmiştir. 

Ülkemizde Koloğlu·S. ve arkadaşları tarafından (1980) yapılan bir çalışmada 

da KBY'li hastalarda Serum TI 4 ve TSH'sının normal sınırlarda, TI3 ün ise 

düşük olduğu HD uygulamasıyla TI4'de artma gözlendiği, tek seans HD'nin ise 

IT 4'de belirgin bir artış yaptığı ifade edilmiştir (55). 
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Sakunai S. ve arkadaşları da (1988) düzenli HD pr~ğramında olan 32 

hastada tiroid fonksiyonlarını araştırmışlardır (56). HD süresinin tiroid 

fonksiyonları üzerine önemli bir etkisinin olmadığı yanı kontrol grubuna göre 

serum Uroid hormon düzeylerinin düşük olduğu belirtilmiştir. Ancak yine bu 

çalışmada HD'den önceki Uroid fonksiyon testleri diyaliz sonrası değerlerle 
karşılaştınldığında serum rr4, FT4 , FT3 değerlerinin önemli ölçüde arttığı, TI3 

ve TSH değerlerinin değişmediği gözlenmiştir. HD proğramındaki hastalarda 

serum tiroid düzeylerinin düşük olmasının T4 ve T3'ün TBG 'ye affirıltelerinin 

azalmasına, muhtemelen subklinik hipotiroidin mevcut olmasına, veyahutta 

T4'ün T3'e döşümünün bozulmuş olmasına bağlı olabileceği ifade edilmiştir. 

Bizde yaptığımız çalışmada, HD'in diyaliz programında olmayan KBY'li · 

hastalarımızda tesbit ettiğimiz düşük Uroid hormon seviyelerine önemli bir 

etkisinin olmadığını, sadece serum rr 4 1de hafif artışa sebep olduğunu tesbit ettik. 

Buna mukabil diyaliz öncesi ve sonrası değerler bakımından önemli farklılıklar 
tesbit ettiğimizi daha önce belirtmiştik. 

Bahsettiğimiz ve kendi çalışmamızda da tesbit ettiğimiz sonuçlara 

baktığımızda HD programında olmayan KBY'li hastalarda serum tiroid 

hormonları (özellikle de rr3 ve FT3 'ün) seviyelerinin düşük buna karşılık serum 

TSH düzeyinin normal olduğu yönünde genel bir fikir birliği mevcuttur. Düşük 
tiroid hormon düzeylerine rağmen TSH seviyesinin normal kalması 
hastalarımızda gerçek bir hipotiroidi durumunun olmadığının delilidir. Bu 

anomalinin hipotalamus-hipofiz -tiroid aksından mı yoksa sadece tiroid 

hormonlarının perif erik metabolizmasında mı veyahutta herikisinde mi olduğu 
belli değildir. Arıcak üremi gibi hiperkatabolik bir dunumda bazal metabolizmayı 
düşürücü böyle bir mekanizmanın organizma tarafından oluşturulması akla 
yatkındır. 

Tek seans HD'nin serum rr4• rr3 ve FT3 düzeylerinde anlamlı derecede (p < 

0,02) yükselmelere sebep olduğu görüldü. Ancak bunun nedeni 
açıklanamamıştır. 

HD proğramında olan hastalarımızdaki sonuçlarda TI4 dışında diyalize 

girmeyen hastalannuzda bulduğumuz değerlere benzemektedir. Çünkü HD'e 
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girmeyen ve HD programında olan hastalanmızın serum TI3, FT'3, FT'4 değerleri 

arasında anlamlı bir farklılık tesbit edilememiştir (p > 0,05). Bu da bizi, düzenli 

hemodiyalizin serum tlroid hormon seviyeliri üzerine önemli bir etkisinin olmadığı 

sonucuna götürmektedir. 

KBY'de serum tiroid hormon düzeylerinde önemli düşüklük olduğu ancak 
serum TSH'sının normal olduğu tesbit edildi. Son dönem KBY'de bu düşüklüğün 

çok daha belirgin olduğu gözlendi. Bunun nedeninin hipotalamus-hipofiz-tiroid 

aksındamı yoksa periferik tıroid hormon metabolizmasındamı olduğu bilinmiyor. 

Ancak KBY'deki hiperkatabolik durum için organizmanın biyolojik bir 

adaptasyon mekanizması olması muhtemeldir. 
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SONUÇ 
\ 

KBY tanısı ile diyet ve semptomatik tedavi gören hastalarla. düzenli 

hemodiyaliz programında olan hastalarda, serum tiroid hormon düzeyleri (TI4, 

TI4, FT4 ve FT3) ile serum TSH seviyelerinde ne gibi değişiklik meydana geldiğini 

ve bu değişikliklere üreminin ağırlığı ve hemodiyalizin süresinin ne gibi etkiler · 

yaptığını tesbit etmek için yaptığımız çalışmada aşağıdaki sonuçlara varılmıştır : 

Grup I (Hemodiyalize girmeyen KBY'li hastalar) 

-Serum TI4, TI3, FT4 seviyeleri kontrollere göre çok anlamlı derecede 
düşüktü (p < 0,001). 

- Serum FT3 değeri kontrollere göre anlamlı derecede düşüktü (p < 0,005) 

- Serum TSH düzeyi kontrollere göre anlamlı derecede yüksekti (p < 0,001). 
Ancak bu hastalardaki TSH değerleri kullanılan ticari kitin normal kabul ettiği 
sınırlar içinde idi. 

- Bulunan sonuçlarla GFR arasında anlamlı bir korelasyon bulunamadı (p 
> 0,05). 

Grup II (Düzenli HD proğramına olan hastalar) 
- Serum TI3 ve FT4 değeri kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşüktü 

(p < 0,001). 
- Serum FT3 değeri kontrollere göre anlamlı derecede düşüktü (p < 0,005). 
- Serum rr4 ve TSH değerleri ile kontrol grubunun değerleri arasında 

anlamlı farklılık bulunamadı (p > 0,05) 

- Bu grup hastaların serum rr3• FT3 ve FT4 değerleri ile diyalize girmeyen 

hastaların söz konusu değerleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamadı ( p > 
0,05). Ancak serum rr4 ve TSH seviyeleri anlamlı derecede daha yüksekti (p < 
0,05). 

- Diyaliz süreli ile bulunan değerler arasında anlamlı bir korelasyon 
bulunamadı (p > 0,05). 

- Bu hastalarda diyaliz öncesi tesbit edilen serum TI4, TI3, FT3 değerleri 
diyalizden sonra anlamlı derecede yükseldi (P < 0,02, p < 0,02, p<0,02). Serum 
FT 4 değerinde diyaliz öncesi ve sonrası anlamlı bir farklılık tesbit edilemezken (p > .. 
0,05), serum TSH'sında anlamlı bir azalma oldu (p < 0,05). 

Böylece hemodiyalizin üremide tesbit edilen serum tiroid hormon 
anormallikleri üzerine önemli bir etkisinin olmadığı ancak tek seans diyaliz ile 
1T4, 1T3, FT3 değerlerinde akut yükselmelerin olduğu sonucuna varıldı. 
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ÖZET 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji Kliniği ve Diyaliz 

Merkezinde 4.4. 1990 ile 1ı.7. 1990 tarihleri arasında takip ve tedavi edi~en 

hemodiyalize girmeyen 20 KBY'li hastada, düzenli hemodiyaliz tedavisi gören 20 

hastada ve 20 sağlıklı gönüllüde serum rr4. TT3, FT4, FT3 ve TSH değerleri tesbit 
edildi. 

Diyalize girmeyen hastaların serum TT4 , TT3, FT4 ve FT3 değerleri 
kontrollere göre önemli derecede düşük, buna karşılık serum TSH seviyesi daha 

yüsektı. Ancak serum TSH'sındaki yükseklik prtmer hipotiroidiyi düşündürecek 

sınırda değildi. Nitekim hastalarımız klinik olarak ötiroidik idiler. Diyalize giren 

hastalarımızın serum rr3 , FT3 , FT4 , değerleri de kontrol grubunun değerlerinden 
düşüktü. Ancak serum rr4 ve TSH değerlerinde önemli bir farklılık yoktu. 

Diyalize giren ve girmeyen hastalarımızın serum TT3, FT3, FT4, değerleri arasında 

önemli farklılık yoktu. Buna mukabil diyaliz grubunda serum TT4 değeri diğer 

üremililere göre biraz daha yüksekti. Tek seans hemodiyaliz TI4, TT3, FT3 

değerlerinde anlamlı akut yükselmelere sebep oldu. Hemodiyalizin süresi ile 

serum tlroid hormon düzeyi anormallikleri arasında anlamlı ilişki bulunamadı. 

Söz konusu hastalardaki bu düşük tiroid hormon seviyeleri üremide 

biyolojik bir adaptasyon mekanizması olması muhtemeldir. Aynca tiroid hormon 

anormalliklerinin perif erik metabolizmada mı yoksa hipofiz tiroid aksında mı 

olduğunu anlamak için daha detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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EK: 1 

HEMODİYALİZE GİREN KRONİK RENAL YETMEZLİK 

Sıra Adı ve Cins Yaş Diyaliz Diyaliz Serum BUN Serum Serum t. Serum Keraitinin 

No Soyadı Süresi Seans Keraitinin Protein albümin Klirensi TT3 TT4 FT3 FT4 TSH 

(ay) sayısı (mg/dl) (mg/dl) (g/dl) (g/dl) (mVdk) (ng/dl) (mg/dl) (pg/ml) (pg/ml) (µIU/ml) 

1 C.M. E 52 18 97 125 16,1 7.0 3,6 5,6 74.17 5,83 1,80 7.48 0,47 
2 Ş.T. E 70 5,5 25 79 7,0 6,5 3,5 9,7 44,25 8,73 1,04 7,94 0,65 
3 M.O. K 33 2 18 160 18,0 5,7 3,0 4,0 25,26 2,44 2,36 4,02 0,54 
4 S.Ş. K 51 18 185 96 4,5 7,0 3,1 9,8 21,55 3,98 0,64 8,15 0.49 
5 z.v. E 51 7 52 182 10,5 6,9 3,1 8,2 .37,66 5,65 0,51 2,84 2,68 
6 Ş.Y. K 52 7,5 97 107 10,3 7,2 4.2 5,5 106,82 4,88 4,45 7,11 0,49 
7 E.B. K 37 1 11 113 13,4 7,4 4,1 6,0 125,26 9,66 0,36 12,50 0,47 
8 · F.T. K 50 5 20 104 7,9 6,6 3,5 5,4 39,57 4,87 3,33 7,02 2,12 
9 H.Ş. E 58 44 115 104 9,6 6,3 3,7 8,3 59,76 3,68 5,12 7,68 0,51 
10 H.Ç. E 47 11 74 116 15,2 6,8 3,9 5,3 83,32 10,42 3,13 11,92 0,46 
11 F.A K 53 20 52 96 10,1 7,3 3,8 4,8 39,94 5,80 1,90 8,28 0,47 
12 M.K E 42 24 250 90 7,8 6,4 3,6 9,1 53,41 9,27 0,84 13,24 0,46 
13 E.A E 16 2 24 63 8,1 7,0 3,7 13,4 63,81 4,34 3,41 7,53 0.49 
14 Ş.B. E 35 4,5 35 99 11,5 7,3 2,2 8,0 82,59 5,25 9,60 9,71 0,46 
15 M.Y. E 37 3,5 23 113 9,6 6,2 3,8 8,6 106,67 5,81 3,97 11,81 0,46 
16 N.Ş. E 33 3,5 27 85 5,6 6,1 3,6 14 183,21 5,99 18,70 14,5 0.46 
17 AA. E 35 10 47 162 14,2 6,0 3,5 5,8 61,27 3,71 1,61 4,69 0,48 
18 RO E 26 6,5 58 168 15,0 7,3 4,2 5,5 52.14 3,34 4.3,3 8,24 0.47 
19 Y.S. E 58 3 17 100 12,0 7,1 3,5 6,0 23.43 3,70 1,21 3.30 1,72 
20 AY, E 34 60 510 100 7,8 6,8 3,5 11,3 79,03 4,91 4,53 4,11 1,25 

' -



EK: 2 

HEMODİYALİZE GİREN KRONİK REN.AL YETMEZLİK 

TI3 TT4 FT3 FT4 TSH 

Sıra Adı ve Cins Yaş Diyaliz Diyaliz Serum BUN Serum Serum t Serum Keraitinin {ng/dl) (µgidi) {pg/ml) (pglml) (mIU/ml 

No Soyadı Süresi Seans Keraitinin Protein albümin Klirensi Diyaliz Diyaliz Diyaliz Diyaliz Diyaliz 

(ay) sayısı (mg/dl) (mg/dl) (gidi) (gidi) mi/dk) Önce. Sonra Önce. Sonra. Önce. Sonra Önce. Son. Önce. Son 
\ 
\ 

1 F.T. K 50 11 70 90 8,5 6,6 3,5 5,5 60,44 39,99 6,94 8,24 1,73 1,76 8,81 6,61 1,97 1,81 

2 1.D. E 38 5 40 83 9,2 6,7 3,8 7,8 59,88 72,36 11,16 10,33 2,86 5,87 6,32 17,26 1,38 0,66 

3 C.M. E 52 24 214 102 14 6,9 3,8 6,0 70,94 138,55 7,11 11,69 4,71 5,89 10,31 15,83 0,45 0,02 

4 I.K. E 49 4 16 74 8,0 7,0 4,0 10,4 177,0 238,63 15,27 19,52 7,39 9,06 28,20 29,86 0,02 0,02 

5 H.Ş. E 58 49 155 100 9,2 6,3 3,7 8,2 46,84 44,19 8,70 7,98 3,08 1,05 9,36 8,49 0,98 0,80 

6 F.G. K 40 5,5 42 111 10,6 6,3 3,5 9,1 138,31 178 ,65 12,86 16,17 4,68 6,65 12,72 114,61 0,02 0,02 

7 s.s. E 37 4,5 38 72 7,9 7,2 4,1 12,0 99,85 155,61 9,42 11,55 5,95 5,85 9,25 13,61 0,36 0,13 

8 S.Y. E 54 7 56 122 16,3 6,5 3,5 3,9 52,38 101,17 8,83 12,41 1,59 3,33 12,99 19,23 0,02 0,02 

9 A.A. E 35 16 92 84 8,0 6,4 3,6 9,1 75,12 94,70 7,93 8,19 4,91 3,35 19,57 15,09 1,03 1,11 

10 Ş.B. E 55 10,5 81 95 10,2 7,2 4,0 8,0 105.50 119.86 7,64 9,6.ı 5,97 7,04 10,71 12,99 0,32 0,06 

l 



EK : 3 

HEMODİYALİZE GİRMEYEN KRONİK REN.AL YETMEZLİK 

Sıra Protokol Adı ve Cins Yaş Kilo(kg) Serum BUN Serum Serum t. Serum Keraitinin 

No No Soyadı (mg/dl) Keraitinin Protein albümin Klirensi TT3 TT4 FT3 FT4 TSH 

(mg/dl) (g/dl) (g/dl) mi/dk) (ng/dl) (µg/dl) (pg/ml) (pg/ml) (mIU/ml) 

1 2694 D.A E 57 54 200 18,0 8,3 4,3 3,4 9,65 1,19 0,02 1,96 5,33 

2 4330 1.Y. E 57 52 250 15,2 6,5 3,5 3,8 16,33 0,81 254 11,03 1,98 
3 1897 Z.K E 46 58 88 5,8 6,0 3,5 13,0 94,69 7,50 2,71 11,55 0,46 
4 4329 İ.M. E 50 62 160 4,3 6,3 3,5 15,3 24,01 1,59 1,75 6,0 1,51 

5 4213 Ş.Ç. K 49 42 174 16,4 6,0 3,5 2,7 12,58 1,28 0,38 2,33 2,51 

6 3761 Ô.B. E 50 60 142 13,0 7,0 3,7 5,7 - 23,56 2,20 0,20 5,65 0,49 
7 4365 F.G. K 49 53 191 18,0 6,0 3,8 3,2 64,60 6,02 3,14 8,50 0,46 

8 4434 F.B. K 56 61 60 3,4 6,2 3.9 17,7 90,43 5,01 4,22 11,15 4,63 
-

9 4658 M.M. K 30 65 158 17,0 6,1 3,6 5,0 73,71 4,42 4,32 7,67 3,39 
10 4913 T.G. E 22 58 93 10,0 8,0 4,1 9,5 90,25 7,75 3,79 11,95 0,57 

11 5297 S.Y. E 50 57 109 11,5 6,8 4,0 6,1 53,01 4,96 1,18 13,23 0,47 
12 8413 s.s. E 36 65 184 12,0 6,8 4,1 7,6 44,80 2,78 1,79 4,75 7,71 
13 5823 H.K E 18 50 174 20,4 6,3 3,5 4.1 22,19 2,79 1,46 3,87 1,98 

14 5933 T.Y. E 55 78 150 16,0 6,6 3,6 5,7 79,84 6,21 4,02 8,18 2,41 

15 6974 M.Z. E 12 19 109 1,8 6,0 3,8 5,8 48,87 5,16 2,63 11,90 0,46 
16 6914 E.Ô. E 34 65 96 11,6 6,0 3,9 8,2 64,90 3,36 5,41 10,21 0,53 
17 6793 Ç.G. E 30 66 114 14,0 6,5 3,5 7,2 135,74 8,89 4,34 13,52 1,39 
18 7339 H.A E 61 65 82 5,0 7,0 3.8 14,2 43,38 1,29 0,56 2,72 3,49 
19 7742 N.Y. K 55 52 90 5,2 7,6 3,7 10,0 34,97 3,31 1,94 5,23 4.98 
20 7682 H.K K 13 16 100 5,8 7,8 4,1 4,1 107,11 3,66 21,27 8,81 0,47 



EK:4 

SAÖLJKLI GÖNÜLLÜLER 

Sıra No Adı ve Cins. Yaş TI3 TI4 FT3 FT4 TSH 

Soyadı ( ng/dl) (µg/dl) (pg/dl) (pg/dl) (mIU/ml) 

1 Z.A E 30 111,55 4.99 5,91 15.11 0,46 

2 E.Z. E 26 155,42 7,58 5,36 18,45 0,57 

3 EA. E 26 108,79 6,24 3,57 16,06 0,48 

4 Ç.S. K 24 112,99 6,99 1,88 12,65 0,50 

5 L.Ç. K 27 125.41 7,42 10,45 18,48 0,68 

6 F.T. E 27 123,55 7,05 3,58 18,60 0,75 

7 M.K. E 29 128,50 5,97 5,91 14,82 0,63 

8 L.D. K 35 93,80 5,18 4,89 13,97 0,50 

9 G.T K 22 168,35 6,42 18,87 18,43 0,39 

10 M.K. E 30 140,80 8,70 6,44 20,07 0,46 

11 MA. K 28 136,29 7,0 3,96 15,83 0,47 

12 S.T. K 26 124,31 6,10 15,76 18,51 0,47 

13 G.Ö K 28 106,67 50,81 12,69 15,25 0,49 

14 t.s. E 40 139,47 50,66 1,88 13,88 0,49 

15 C.G. E 35 143,39 6,61 17,82 14,06 0,48 

16 N.Ç. K 40 \ 147,23 7,75 12,57 15,29 0,48 

17 F.T. K 38 204,44 11,09 12,34 15,57 0.48 

18 A.M. E 14 128,59 5,52 13,51 15,52 0,97 

19 E.K. E 19 147,63 7,64 12,38 15,63 0,44 

20 s.s. K 30 157,65 5,46 1,21 9,12 0.49 

j 


