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G t R t S 

Bilindiği gibi nefrotik sendrom proteinüri, hipoprote

ınemı, özellikle -hipoalbüminemi, yaygın ödem, hiperkolestero

lemi, hiperlipidemi, hazan glomerul filtrasyon miktarında 

azalma, hipertansiyon ve hematüri ile seyreden bir semptom 

kompleksidir. 

Nefrotik sendromda serum kolesterinindeki artışla bir

likte bazal metabolizmanın da düşük bulunması nedeniyle daha 

1917'lerde tiroid fonksiyonları araştırmalara konu olmuş· 

tur(33). Bunu izleyen yıllarda~ serum proteinine bağlı iyodun 

nefrotik sendromda sağlıklı kişilere göre düşük olduğu görül

müş ve hastalarda tiroksin tedavisi denenmiştir(32,33,34,35). 

Verilen tiroid hormonları nefrotik sendromlu hastalardaki 

hormonal iyod düzeyini korumak için yeterli olmamıştır(32). 

1929 yılında nefrctik sendrom gösteren iki hastanın 

otopsilerinde tiroid bezinde ağır histopatolojik bozukluklar 

saptandığı bildirilmiştir(35). Daha sonraki otopsı bulguları 

bu ilk bulguyu destekler nitelikte görülmemiştir(34). 

Nefrotik sendromda idrarla tiroid hormonlarının kaybı 

ilk olarak 1948 yılında Peters ve Mann tarafından gösteril

miştir(32). 1954 yılında da ı 131 ile işaretlenen tiroksinin 

dışkı ve idrarla belirgin olarak kaybolduğu ve yarı ömrünün 
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kısaldığ~ gösterilmiştir(6,33). 

Yakın zamanlarda yapılan çalışmalarda nefrotik send

romluların serumlarında TBG'nin düşük olduğu gösterilmiş

tir(l,22,30). Nefrotik sendromlulardaki serum T4 değerleri 

değişik yazarlar tarafından azalmış, normal ya da artmış ola

rak bildirilmiştir. Yine aynı şekilde T3 değerlerinde de T4'e 

benzer şekilde değişik ve çelişik sonuçlar bildirilmektedir. 

Buna karşılık serbest T4 ve T3 değerlerinin normal sınırlarda 

olduğu ileri sürülmektedir(l,18,29). 

Sağlıklı bir tiroid bezinin, hipotolamik-hipofizer re

gülasyon mekanizmaları bozulmamış ise hangi kaynaktan olursa 

olsun periferik hormon ihtiyacına morfolojik ve fonksiyonel 

açıdan uyum göstermesi beklenir. 

Nefrotik sendromlu hastalarda tiroid bezinin lıistolo

jik olarak normal olduğu pekçok araştırıcı tarafından göste

rilmiş olup eksojen TSH stimülasyonuna cevabın normal sınır

larda bulunduğu ortaya konmuştur(34). Bununla beraber hasta

lardaki serum TSH değerleri de farklı olarak bildirilmekte

dir(lB,29). 

Nefrotik sendromda, tiroid fonksiyonları hakkındaki 

çalışmalar özellikle erişkinlere yöneliktir. Çocuklarla ilgi

li araştırmalar ise kısıtlıdır. Nefrotik sendromlu çocuklar

daki tiroid fonksiyonları konusunda bilgi edinmek amacıyla 15 

hasta çocukta laboratuvar olanakları içinde tiroid sintigra

fisi, total T4, total T3, TBG, TSH ölçümleri yaparak tiroid 

fonksiyonları hakkında fikir edinmeye çalıştık. 
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GENEL B1LG1LER 

TiRülD BEZİ ANATOMlSl VE H1STOLOJ1S1 

Tiroid; boynun 6nünde, trakeanın üst ve larenksin alt 

bi.ilgesinde bulunan endokrin bir bezdir. Histolojik olarak ti.

roid bezi, kan ve lenfa kapilerleri ile birbirine ba~lı olan 

birçok foliküllerden oluşur. 

Tiroid foli~Ulü: Tiroid guddesinin salgı ünitesi foli

kül veya asinüslerdir. Folikülü oluşturan hücreler hormon ya

pıcı, lümen ise hormon depolayıcı olarak g6rev yapar. Folikül 

lıi.icrelerinden ayrı olarak birde berrak hücreler veya C lıiicre

leri vardır, bunlar kalsitonin salgılar(40). 

Tiroid Hormonlarının Yapılması ve Salgılanması 

Tiroi<l bezi tarafından salgılanan başlıca lıorınonLır 

tiroksin ve triiodotironindir. Tiroid hormonu sentezinin dü

zenlenmesi, tiroid içi ve tiroid dışı kontrol mekanizmaları 

ile olur. Tiroid hormonlarının sentezi, hipofiz kaynaklL TSll 

kontrolu altında ve tiroglobulin molekülü içinde cereyan 

eder. Tiroglobulin 660.000 molekül ağırlığında bir glukopro

tein olup, folikül hücrelerinden sentez edilir ve kolloid 

maddesi halinde, folikill lilmeninde birikir. 
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Tiroid hormonu sentezi şu şekilde olur: 

a) Tirozinden monoiyodotirozin ve diiyodotirozin olu

şumu: İyodür halinde guddeye gelen iyod, peroksi<laz enzım 

sistemi ile elementel iyod şekline oksitlenir. Bunu tiroglo

bulin içindeki tirozin aminoasitlerinin iyocllanması izler. Bu 

olay iyodun organifikasyonları olarak isimlendirilir. 

b) Lyodotirozinlerin birleşmesi: Monoiyodotirozin vv 

cliiyodotirozin moleküllerinin birleşmesi ile tiroksin ve 

triiyodotirozin oluşur. Periferik kanda T3 ortalama 120 ng/dl, 

T4 ortalama 8 mikrogram/dl, rTJ de ortalama 30 ng/dl'dir. 

c) Tiroglolıulin molekülünden, tiroid hormonlarının 

serbest bırakılması proteoliz yolu ile olur(9). 

Tiroid Hormonlarının Taşınması 

Tiroksin hormonu kana geçtikten sonra başlıca 3 plazma 

proteinine bağlanır. Bunlardan biri tiroksin bağl,~yan globu

lin (TBG), diğeri ise tiroksin bağlayan prealbumindir (TBPA). 

Sınırlı bir şekilde olmak üzere tirok~in plazma albuminine 
\ 

bağlanır. Dolaşımdaki total T4 , invitro olarak bunlardan 

TBG'ne % 60, TBPA'ya % 30, albumine % 10 oranında ba~lanır. 

Triiodotironin, başlıca TBG'ye, daha az bir ölçüde de nlbuıni_

ne baglanır(31,40). TBG, plazma proteinleri içinde alfa 1 ve 

a·lfa 2 fraksiyonları arasında yer alır. 

Plazma tiroksininin % 99.97'si ve triiyodotironinin 

% 99. 70' i proteinlere bağlıdır(39). Dokular proteine bağlı 

olan tiroksini ve r 3 'ü kullanamaz. Tiroksin devamlı olarak 

b;ığlı olduğu proteinden salınır ve serbest tiroksin olu~ıır. 

Serbest tiroksinin konsantrasyonu son derece azdır. Plazmada 

total tiroksin 6 ile 11.7 mikrogram/dl arasındadır. 



- 5 -

Radyoimmunoassey yöntemi ile normal kanda serbe.st T3 

0.77-1.78 ng/dl'dir. 

Tiroid Hormonlarının Etkileri 

Tiroi<l hormonlarının vücutta en belli başlı etkisi, 

oksijen· kullanımını uyarmasıdır (kalorijenik etki). Karlıon

lıi<lrat:Lırın, yağların ve proteinlerin metabolizmasını hızlan

dırır. Ayrıca sempatik etkili aminlerin etkisini artırdı~ı 

sa ıı ı l nıa k ta <l ı r ( 9 , 3 1 , 4 O ) • 

Tiroid Horrnanlarının Metabolizması 

Tiroksinin yarı ömrü 6-8 gündür. Bir günde insan orga

nizmasında 100 mikrogram tiroksin degragasyona uğrar. Degra

gasyona uğrayan hormonun% 90'ı idrar ile inorganik iyodür 

şeklinde atılır. Geriye kalan% lü'u ise feçeste de~işmerniş 

hormon olarak çıkar. T3' ün insan organizmasındaki iimrü 1-2 

gündüt. Tiroksin metabolizmasındaki en önemli yolun, ıııoııode

iyodinasyon yolu ile T3'e dönüşmek olduğu sanılmaktadır. Bıı 

olay karaciğerde, böbrekte ve diğer dokularda geçer. Normalde 

plazma inorganik iyodür düzeyi 0.3 mg/dl arasındadır. 

TlROiD FONKSlYON TESTLERl(9,31,40) 

A- Tiroid Fonksiyonlarının Genel Metabolik Etkisinin 

Araştırılması 

1- Bazal metabolizmanın ölçülmesi, 

1- Kolesterolün kandaki dlizeyinin saptanması, 

3- Adelenin relaksasyon zamanını saptamak (fotomoto
graın). 
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B- Tiroid Fonksiyonlarının Tiroid Guddesi Düzeyinde 

Araştırılması 

ı- Radyoiyod uptake'nin ölçülmesi, 

2- Tiroidin sintigrafik olarak tetkiki: Hastaya a~ız 

yolu ile 1 131 (10-100 mikroküri) veya intraven~z olarak tek

nesyu~ 99m (1 milikilri) verilerek boyun sintigrafisi yapılır. 

Teknesyum tiroid guddesinde organik olarak bağlanmaz. Fakat 

tiroidde tutulur ve tiroide ve tüm vücuda daha az radyasyon 

verme avantajı vardır. 

lır: 

Tiroidin sintigr~fik olarak tetkiki şu amaçlarla yapı-

a) Tiroidin yerini, hacmini ve şeklini saptamak, 

b) Tiroid iuddesi içerisindeki aktivite dağılımını in
celemek, 

c) Tiroid loju dışında herhangi bir tiroid dokusunu 
tesbit etmek. 

çocuklarda tiroid sintigrafisi için teknesyum kullanıl

ması, radyasyon dozunun azaltılması bakımından uygun olur, 

3- Sintigrafi metodu ile stimülasyori testi, 

4- Perklorat ile kovma testi. 

C- Tiroid Fonksiyonlarının Hipotalarnus-Hipofiz-iiroid 

İlişkilerinin Tetkiki AracılıQı ile Araştırılması 

1- Tiroid stimülan hormon ile uyar~a testi, 

2- Tirotrop releasing hormon ile uyarına testi, 

3- Triiyodotironin süpresyon testi 

4- Tiroid stimillan hormonun serumdaki düzeyinin Ulçill

mesi: Serumda TSH, çift antikor kullanılarak radioimmiinoassey 
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ile Blçülmektedir. Tiroid bezinin çalışması, adenohipofizden 

salgılanan TSH tarafından kontrol edilir. Adenohipofizde Uzel 

tirotrop hücrelerinde sentezi yapılan TSH, küçük granüller 

halinde yine bu hücrelerde depolanır. İnsan tirotropini mole

kül ağırlığı 25.000 dalton olan bir glukoproteindir. TSH do

laşımda herhangi bir plazma komponentine bağlı olmadan dolaş

maktadır. Plazma konsantrasyonu 2.7 µU/ml, yarılanma zamanı 

54 dakikadır. 

D- Periferik Kanda Tiroid İle İlişkili Hormonal 

M~ddelerin Araştırılması 

1- Proteine Bagıı İyod: Tiroid hormonları kanda genel

likle protein ile taşınır. Bu protein, tiroksin bağlayıcı 

globulin ve tiroksin bağlayıcı prealbumindir. Tiroksin, bir

çok yıllar plazmanın proteine bağlı iyodu (PBI) tayin edile

rek yaklaşık olarak Blçülmüştür. Tiroid hormonlarına ait olan 

serum iyodunun % 94'ü T4, % 6 sı T3'e aittir. 

T3, albumin ve TBG'ye bağlanır. TBG ile bağlanma iliş

kisi T4'e gBre bariz derecede azdır. Serumda serbest T3 total 

miktarın% 0.4'üdilr. Serumda PBI normal miktarı 100 ml.de 4-8 

mikrogramdır. PBI testi ile tiroid hormonları veya bunlara 

bağlı iyon miktarı tayin edilmeyip, genel olarak hormonal 

iyod miktarı saptanır. 

Yorum 

a) Serumda PBI tayinine karar vermeden Bnce hastanın 

yakında iyodlu ve iyodürlü ilaç alıp almadığını bilmek gere

kir. 

b) Serumda TBG miktarı Bstrojen kullanılması ile ar

tar. 

c) Bunun aksi olarak androjen hormon kullanılması ve 
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nefrotik sendrom serumdaki TBG miktarını azaltır . 

. d) PBI tayini yapılan kimselerde karaciğer hastalığı 

bulunması, sonuçları değiştirir (Sirozda TBG düşer, akut he

patitte yükselir). 

2- Butanol .ile Ekstre Edilebilen İyod 

3- Serum T4 Konsantrasyonu: Serumda tiroksin tayini 

PBI'dan daha spesifik bir tanı aracıdır. Tiroksin 3 şekilde 

tayin edilmektedir. 

a) Kolon y6ntemi ile T4 miktarı tayin edilen y6ntem, 

organik iyadlu boyaları da tayinde T4 iyodu gibi g6stermekte 

ve yanılmalar yapmaktadır. 

b) Murphy-Patte~'in kompetatif bağlanma metoduna 

dayanan teknik. 

c) Radyoimmunoassey tekniğine dayanan T4 tayini ile 

güvenilir sonuçlar alınmaktadır. Bu metodun üstünlüğü in vivo 

ve in vitro iyod bulaşmasından etkilenmemesidir. Bunda, orga

n'ik iyodlu boyalar ve ilaçlar 6lçüme girmez. Sonuçlar T4 iyo

du yerine tiroksin olarak ifade edilir. Normal değeri 5-12 

mikrogram/100 ml.dir. 

4- Serum TJ Konsantrasyonu: Serumdaki TJ konsantrasyo

nu kromatografik olarak ve radyoimmunoassey tekniği ile 6lçü

lür. Radyoimmunoassey ile 6lçülen TJ değeri% 75-220 nano

gramdır. 

TJ, serumda T4'ün % J'ün<len az olması, turnoveri çok 

hızlı olması, serum proteinlerine daha zayıf bağlanması bakı

mından ciioid hormon metabolizmasında çok Bnernli bir role sa-
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hip olduğu zannedilmektedir. Periferik dokularda T4'Un TJ'e 

dönüşümü, metabolik olarak en önemli rolün T3'de olduğunu dU

şündUrmektedir. 

5- Resin T3 uptake testi, 

6- Serbest tiroksin indeksi. 

E- Tiroid Antikorları ve Araştırma Metodları 

Tiroide özel 4 çeşit antijen antikor sistemi vardır. 

1- Tiroglobuline karşı oluşan antikorlar, 

2- Sitoplazmanın mikrosomal antijenlerine karşı oluşan 
antikorlar, 

3- Kolloid antijenine karşı .gelişen antikorlar, 

4- Hücre yüzey antijenlerine karşı gelişen antikorlar, 



- 1 O -

MATERYAL VE METQD 

Araştırmamız iki grubu içermektedir. 

1- NEFROTİK SENDROM GRUBU 

Bu grupta Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı büyük çocuk servisinde yatırılarak 

tedavi gUren nefrotik sendromlu olgular yer almaktadır. Bu 

grubu oluşturan 15 olgunun 4'ü kız, ll'i erkektir. Yaş dağı

lımı 2 ile 8 yıl arasında olup, yaş ortalaması 4.2 yıl olarak 

bulunmuştur. Boyları 88 cm ile i20 cm arasında (ortalama ve 

SD 99.85 ± 11.54), ,vücud ağırlıkları 12.200 kg ile 26.0 kg 

arasında (ortalama ve SD 17.97 ± 4.79) dır. 

Büyüme ve gelişme yönünden; üç olgu 3. persentilin al

tında, 2 olgu 97. persentilin üzerinde, 10 olgu 10-97. per

sentil arasında bulunuyordu. Çocuklar öd~mli olduğu için sa

dece boy yönünden büyüme ve gelişme değerlendirildi, vücud 

ağırlıkları değerlendirilmeye alınmadı. 

Ödem: Beş olguda bufissür, iki olguda bufissür ile 

birlikte pretibial ödem şeklindeydi. Anazarka şeklinde ödemli 

beş olgunun dördünde karındaki asit çok belirgindi. Tüm olgu

ların arteriel tansiyonu normal sınırlarda. idi. 
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Nefrotik sendrom tanısı konan 15 olgunun birinde mak

roskopik hematüri, dokuzunda mikroskopik hematüri vardı. Uç 

olgunun sedimentinde hyalen silendirler, bir olguda granüle 

silendirler, iki olguda ise hem lıyalen silendirler hem de 

granüle silendirler mevcuttu. üç olguda ise oval fat body 

tesbit edilmişti. 

Nefrotik sendromlu olguların tümünde sedimantasyon 

hızlı bulunmuştur. Bu grubu oluşturan hastaların fizik özel

likleri Tablo l'de özetlenmiştir. 

II- SAĞLAM ÇOCUK GRUBU 

Bu grubu oluşturan 6 erkek 4 kız çocuğu, Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

polikliniğine başvuran ve fizik muayenelerinde sistem bulgu

ları normal olan çocuklar arasından seçildi. 

10 sağlam çocuğun yaşları 2,5 yıl ile 9 yıl arasında 

(ortalama 4 yıl), ağırlıkları 12,5 kg ile 25,5 kg aras-ında 

(ortalama ve SD 15.55 ± 3.9), boyları 88 cm ile 135 cm ara

sında (ortalama ve SD 99.2 ± 13.78) değişiklik gösteriyordu. 

Büyüme ve gelişme yönilnden tilm çocuklar 10 ile 90 ıncı per

sentiller arasında idi. 

Sağlam çocuk grubunu oluşturan çocukların fizik özel

likleri ise Tablo 2'de özetlenmiştir. 
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TAULO 1- Nefrotik Sendrom Grubunda Cins, Yaş, Kilo, 1\oy ve 
1\oyca Gelişme (persentil) Değerleri 

Olgu Adı Protokol Yaş 
Vücut Boy Cins Ağırlığı Persentil No Soyadı Numarası (Yıl) 
(kg) 

( cm ) 

1 E. Ş. 694/81 E 2 13.5 91 90 . 
2 V. Ş. 499/81 E 2,5 18.5 97 90-97 

3 Ü.K. 539/81 E 2, 5 14.2 88 25-50 

4 T.A. 1886/81 E 2, 5 18.5 92 50-75 

5 U .A. 137/82 E 2, 5 . 14. O 95 97t 

6 T. C. 852/81 E 3 15. 8 100 90-97 

7 T.A. 219/82 E 3 ıs.o 89 3-10 

8 H. C. 305/82 K 3 13.0 89 10-25 

9 Ö,K. 1257/81 E 4 12.2 89 :H 

10 C. B. 172/82 K 4 18.5 109 9 7t 

11 A.A. 692/82 E 4 16.5 96 10 

12 B.A. 479/81 E 7 21. O 110 3+ 

13 H.A. 752/81 E 7 26.5 117 25-50 

14 S.A. 437/82 K 8 26.0 113 3+ 

15 M.G. 703/82 K 8 24.0 120 10-25 
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TABLO 2- Sağlam Çocuk Grubunda Yaş, Cins, Vlicud Ağırlıgı, Boy 
ve Boyca Gelişme (persentil) Değerleri 

Olgu Adı Protokol Yaş 
Vücut Boy Cins Ağırlığı Persentil 

No Soy adı Numarası (Yıl) 
(kg) (cm) 

1 M.Y. 11965/81 2., 5 K 12.5 88 25-50 

2 T. S • 13835/81 2,5 E 14.0 90 25-50 

3 T.A. 12671/81 3 K 12.5 89 10-25 

4 E • Ş • 16041/81 3 E 13.5 100 75-90 

5 ş . y. 15502/81 - 3 E 13. O 90 10-25 

6 N.Y. 12280/81 4 K 15. 5 96 10-25 

7 S. K. 12688/81 4 K 16.0 101 50-75 

8 T. M. 467/82 4 E ıs.o 100 25-50 

9 ıı. y. 14896/81 5 E 18.0 103 10-25 

10 s. s . 16128/81 9 E 2 5. 5 135 75-90 



- 14 -

KAN ÖRNEKLERİNİN TOPLANMASI VE SAKLANMASI 

Nefrotik sendrom tanısı alan 15 olgudan hiçbir tedavi

ye tabi.tutulmadan (Glukokortikoid, d~lantin, salisilat ve 

lıeparin gibi maddeler tiroid hormonunu etkiler) sabahleyin aç 

karnına, uygun periferik bir venden, aseptik şartlarda düz 

tüpe 5 cc kan alın~rak pıhtılaşmaya bırakıldı. Silikon kaplı 

tüpler T3 değerlerine etkili olduğu için kullanılmadı. 

Alınan kan örnekleri santrifüje edilerek, ayrılan se

rumların hemolizsiz olduğu görüldükten sonra tüp a~ızları pa

rafilnı ile kapatıldı. Kan örnekleri T3, T4, TBG ve TSH ölçüm

leri yapılıncaya kadar -20°C'lik derin dondurucuda muhafaza 

edildi. 

Sağlam çocuklardan alınan örnekler de aynı işlemlere 

tabi tutuldu. 

Nefrotik sendromlu 10 olguda ise kan almayı takiben 

9 9 · · 'd . . f' . ld Tc ıle tıroı sıntıgra·ısı yapı ı. 

SERUM ÖRNEKLERİNİN HAZIRLANIŞI 

Derin dondurucudan çıkarılan serum örnekleri oda ısı

sında eritildikten sonra, otomatik karıştırıcıda 30 sanıye 

karıştırıldı. 

T3 TAYİN YÖNTEMİ 

Serumda T3 değerlerinin kantitatif ölçümleri ıçın 

Canıma Coat (r 125 ) T3 radyoimmünoassey kit'i kullanıldı (Kata

log No: CA-541). 
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METODUN PRENS1B1 

Gamına Coa t 
1 2 r: 

(I :J) ,T3 ölçümü radyoimmünoasseyin kompc-

tetif bağlanma prensiplerine dayanır. Bilinmeyen örnekler ve 

standardlar, antikorları gamma-coat tüpünün alt kısmında olan 

d . 125 ·1 . . ·1 . ..b d' antikor kaplı tüpler ekı I ı e ışaretlı T3 ı e ınku e e ı-

lir. lnkilbasyondan sonra muhteva aspire edilir veya dökülür. 

Mililitrede 0.50 den 8.0 ng'a kadar değişen 4 serum standnr-

4ından bir standard eğri hazırlanır. interpolasyon ile bilin~ 

meyen denerler standard eğriden elde edilir. Tüm ölçümler an

tikor kaplı bu özel tüpler ile yapılır(12). 

KULLANILAN MALZEMELER 

1- Ölçüm pipetleri (100 µl), 

2- Yarı otomatik pipet (1 ml), 

3- Sabit ısıda su banyosu ( 3 7 ± 2 o C) , 

4- Gamına ölçeri, 

5- Test tüp le r in in sehpası, 

6- Su aspiratörü, 

7- Su absorbe eden kuruima kağıdı, 

8- Karıştırıcı. 

LÜZUMLU AYIRAÇLAR 

1- 100 adet tavşan antitriiodotironin serum 

2- 1 ş ış e 1125 triiodotironin, 

3- 1 şişe assey tamponu (120 ml), 

4- 1 şişe '1'3 kontrol serumu 1' 1. 5 ng/ıııl-2 

5- 1 ş ış e T3 kontrol serumu I l , 5 , 5 ng/ıııl-2 

6- 1 ş ış e '1'3 serum blank, o ng/ml-2 ııı 1 , 

kaplı tüp, 

ın 1 , 

!111 ' 

7- 4 şişe T3 serum standardları, 0.5, 1.0, 3.0, 8.0 
ng/ml-2 ml, 

8- 5 yaprak semilogaritmik grafik kağıdı, 

9- 1 şişe tracer-buffer-reacent. 
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AYIRAÇLARIN HAZIRLANMASI 

1- TRACER-BUFFER-REAGENT 

. . 1 b · · l 3l · · ., · · · · Bir şışe tampon ı e ır şışe I trııouotıronın ıyıce 

karıştırıldı ve son bir defa yavaşça çalkalanarak karışımın 

maksimum transferi sağlandı. 

2- BLANK, STANDARD VE KONTROLLER 

Gerek blank, gerek standard ve kontroller kullanımdan 

Bnce 20-30 saniye düşük hıza ayarlanmış bir karıştırıcı ile 

k5pük oluşturmadan karıştırıldı. 

DENEYiN YAPILIŞI 

1- Deneyin kontrollü olması ve ortaya çıkacak hataları 

asgariye indirmek için tüm tüpler ikişer ikişer dizildi .. To

t~l sayımlar için T tüpleri, standardın hesaplanması için 

standard tüpleri (her konsantrasyon için ayrı çift tüp) işa

retlendikten sonra gerikalan tüpler hasta Brnekleri için çif

ter çifter işaretlendi. 

TJ 
Tüp Nq. Tüp Muhtevası llaves i 

Tl,T2 Total Sayım 

1,2 T3 serum blank, o ng1ml o 
3,4 T3 serum standard, 0.5 ng/ml 50 

5,6 T3 serum standard, ı.o ng/nıl 100 

7,8 T3 serum standard, 3.0 ng/rnl 300 

9,10 T3 serum standard, 8.0 ng/ml 800 

11, 12 T3 kontrol serum, Level I, 1. 5 ng/rnl 150 

13, 1/ı TJ kontrol serum, Level 11, 5. 5. ng/ml 550 

15,16 Hasta serumu "X" 



- 17 -

2- Bir ve iki numaralı tüplere 100 µl T3 serum blankı, 

Uç ve dört numaralı tüplere 100 µl T3 serum stan
dardı (0.5 ng/ml.lik), 

Beş ve altı numaralı tüplere 100 µl T3 serum stan
dardı (1.0 ng/ml.lik), 

Yedi ve sekiz numaralı tüplere 100 µl T3 serum stan
dardı (3.0 ng/ml.lik), 

Dokuz ve on numaralı tüplere 100 µl T3 serum stan
dardı (8.0 ng/ml.lik), 

Onbir ve oniki numaralı tüplere 100 µl T3 serum 
standardı ( ı. 5 ng/ml. lik), 

0nüç ve ondört numaralı tüplere 100 µl T3 serum 
standardı (5.5 ng/ml. 1 ik), 

0ndört numaradan sonra gelen tüplere de çift olarak 
100 µl hasta serumundan kondu. 

3- Bütün tüplere 1 ml tracer-buffer-reacent kondu ve 

tüpler düşük hızla çevrildi. 

4- Tüm tüpler 1 saat müddetle 37 ± 2°c de sabit olarak 

duran su banyosunda enkübe edildi. 

5- Total sayım tüpleri haricindeki tüm tüpler aspıre 

edildi ve ağız kısımları kurutma kağıdı ile kurulandı. 

125 
6~ I 'e ayarlanan gamına sayıcıda bir dakika müddetle 

tüm tüpler okundu. 

SONUÇLAR 

A- STANDARD ECRİ 

1- Her tüp için okunan değerler kaydedildi. 

2- Semilogaritmik bir kağıt üzerina; horizontal aks'a 

T3 konsantrasyonları, verfikal aks'a T3 standardları işaret

lendi. 

3- En ıyı uyan eğri çizildi. 
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B- KONTROL VE HASTA ÖRNEKLERİ 

Her kontrol ve Hrnek için okunan değerler·vertikal aks 

üzerinde işaretlendi ve standard eğriye o noktayı birleştiren 

horizontal bir çizgi çizildi. ikisinin birleştiği yerde T3 

konsantrasyonu okundu. 

T4 TAY İN YÖNTEMİ 

S~rumda T4 değerlerinin kantitatif Hlçümil için Mallnick

rodt SPAC T4 kiti kullanıldı. 

LUZUMLU MATERYELLER 

l - Ya r ı o t oma t i k p ip e t ( 2 5 µ 1 , 1 O O O p l ) , 
o 2- Su banyosu (37 C), 

3- Gamma Hlçeri. 

4- Pasteur pipeti, 

5- Test tüplerinin ·sehpası. 

TESTİN UYGULANIŞI 

1- 25 µ1 standard ve 25 µl hasta ·serumu iki ayrı reak

siyon tüpüne kondu. 

2 'l. .. d 1000 1 125 · k · '- Her ı<.ı tupe e \1 I -tıro sın solilııyonu pı-

petle ilave edildi ve dikkatlice sallanarak karıştırıldı. 

3- Bir saat(± .5 dk.) 37°c su banyosunda hckletilı.li. 

4- Sıvı reaksiyon tüplerinden emildi (pastHr pipeti 

ile) , 

5- Reaksiyon tüplerinde kalan aktivite gamına Hlçerde 

hesaplandı. 
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DEĞERLENDİRME 

H e r b i r t il p t e n a r t an ak t iv i't e s i ( B )", " O " s t an d a r d ı n d :ı n 

ar ta k.a 1 an ak t iv ite ye ( B J oran 1 anarak hesap 1 anı r . 
o 

/ Arta kalan aktivite lO) 
8 8 a= O standardından arta kalan aktivite x l 

(B/H 0 ) % değerleri tiroksin standard serilerinin kon

santrasyonlarına karşı okunarak değerlendirme e~risine yer-

1 ·e q t i r i 1. d i . S t a n d a r d e ğ r i d e n , lı a s t a s e r u ııı u n d ak i t i r o k s i n k o n -

santrasyonu okundu(l2). 

TBG TAYİN YÖNTEMİ 

Serumda TBG değerlerinin kantitatif ölçümü için TBCK 

radyoimmünoassey kiti kullanıldı. 

DENEYDE KULLANILAN AYIRAÇLAR 

1- 1125 ile işaretli TBG (liyofilize) 

2- TBG standardları: O.O µg/ml, 7.5 µg/ml, 15 µg/ml, 

J O p g / nı 1 , 6 O µ g / m 1 k o n s an t r as y o nl a r ı lı a 1 inde , 

3- Koyundan hazırlanan TBG antiserumu (20 nıl), 

4- 1ın~1ünopresipitan ayıracı (100 ml). 

DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER 

1- Destile su, 

2- Deney tüpleri (disposible) 

3- Mikropipetler (25, 100, 200 µl ve 1.0 nıl), 

4- Vortex nıixeri, 

5- Santrifüj (1500 dev/dk), 

6- Tüp sehpası, 

7- Gamına ölçeri. 
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Deneyin Yapılı~ı 

. ·1· d d b 1 125 ·1 · · · Lıyofı ıze uruma u unan I ı e ışaretlı TBG ıçe-

rısıne. 5 ml distile su ilave edildi ve yavaşça karıştırıla-

rak homojen bir süspansiyon elde edildi. Total aktivite tayi

ni için T tüpleri (kontrollü olması için üç adet), standard 

eRrinin belirlenmesi için standard grubu tüpler (kontrollü 

olması için her bir konsantrasyondan 3 adet) ve her hasta tir

nei\i için iki adet 'tüp işaretlenerek dizildi. 

1- T tüpleri boş bırakılarak, standard tüplerine sı-

r ,ı y Lı O . O ı ı g / ın 1 , 7 • 5 \J g / m 1 , 1 5 ıı g / ın 1 , 3 O ı ı g / nı 1 , 6 O ıı g / nı l i lı -

tiva eden TBG standardlarından 25 µl, hasta için ayrılan tüp

lere de 25 µl hasta serumu kondu. 

2- Her üç grup tüplere (T, standard ve hasta) 100 pl 
1 ') r 

l -~ ile işaretli TBG ilave edildi. 

3- T tüpleri haricinde kalan standard ve hasta tiiple

rıne 1 ınl immünopresipitan ayıraç ilave edildi, daha sonra 

aynı tüplere 200 µl TBG antiserumu ilave edildi. 

4- Uç-dôrt saniye mixerle karıştırıldıktan sonra l8-

250c da 1 saat enkübasyona bırakıldı. 

5- T tüpleri hariç diğer tüpler 1500 uevir<lı~ 15 d.ıkika 

santrifüj edildi. 

6- Tüpler baş aşağı çevrilerek içindeki sıvı. muhteva 

<l ö k ü l d i.i v e 1 O da k ika k a da r b u p o z i s y o n da t u t u 1 a r ak t i.i p a )'\ ı z 1 a -

rı kurutma kağıdı ile kurutuldu. 

7- Tüm tüpler gamına Blçerinde değerlendirildi. 
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DEĞERLENDİRME 

Herbir tüpün aktivitesi (B), 11 0 11 standardından arta 

kalan aktiviteye (B ) oranlanarak hesaplanır. o 

arta kalan aktivite 
ll/Bo %= 11 0 11 standardından arta kalan aktivite x lOO 

% B/B değerleri TBG standard serilerinin konsantras-
o 

yanlarına karşı okunarak değerlendirme eğrisine yerleştiril-

di. Standard eğriden hasta serumundaki TBG konsantrasyonları 

okundu(l3). 

TSH TAYİN YÖNTEMİ 

12 r· 
Serumda TSH değerlerinin kantitatif ölçümü için I ~ 

NSH-TSH radyoimmunoassey kiti kullanıldı. 

LÜZUMLU MATERYALLER 

1- TSH antiserumu, 

2 - ·1 125 'l . 1· 'I'SH, ı e ış are t ı 

3- TSH'sız insan serum standardı, 

4- Keçiden, tavaşana karşı hazırlanmış gamına globulin, 

5- Polietilen glikol/tuzlu su solüsyonu, 

6- Çökeltici solüsyon. 

TEST İN YAPILIŞI 

Bütün ayıra~lar, hasta ve sağlam çocukların serumları 

oda ısısına getirildi, kullanılmadan önce iyice çalkalandı. 

1- 18 adet çift tüp işaretlendi: T (total sayım), NSB 

(nonspesifik bağlayıcı), A (maksimum bağlayıcı) ve B'den G'ye 

kadar harfler yazıldı, diğer tüpler kontrol ve vakalnr iç in 
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çifter çifter ayrıldı. 

2- 200 µl standard A ve NSB tüplerine kondu, sonra 200 

µl B'den G'ye kadar kondu ve aşağıdaki standard elde e~ildi. 

µlU/ml 

A o 
B 1 

C 2 

D 5 

E 10 

F 20 

G 60 

lşaretle,nmiş hasta ve kontrol tüplerine de 200 pl stan

dard kondu. 

3- NSI3 ve T tüpleri hariç tüm tüplere 100 µl TSH anti

serumu ilave edildi, tüpler açık yeşil renkli oldu. 

4- 37°c de 2 saat enkübe edildi. 

5- Tüm tüplere 100 µl 1125 ile işaretli '.f S H ilave 

edildf ve tüpler kırmızı renge döndü. 

6- Tekrar 2 saat 37°c de enkübe edildi. 

7- T tüpü haricinde tüm tüplere çökelti solüsyonundan 

kondu. Çökelti solüsyonunun soğuk olmasına ve± 0.1 µl den 

fazla kaçak olmamasına özen gösterildi. Tüm tüpler karıştırıl

dı ve renklerinin açık mor olduğu görüldü. 

8- Oda sıcaklığında 5 dk. bekletildi. 

9- T tüpü hariç tüm tüpler 3000 devirde 10 dk. santri

r ii j e d i. 1 d i . 

10- Çökeltinin üstü aspire edilerek alttaki kısım sayım 

ıçın ayrıldı. 
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11- Tiiın tiipler gamına ölçerde sayıldı ve sayıml:ır her 

dakika için yazıldı. 

SONUÇLAR 

Logaritmik kağıt iizerinde standard değerler işaretle

nerek bir doğru elde edildi. Bulunan örnek sonuçları bLınk'a 

bölünerek% değerleri bulundu ve bu değerler standard <logrusu 

üzerinde işaretlenerek bilinmeyen değerler elde edildi. 

TİROİD SİNTİGRAF1S1N1N YAPILIŞI 

Tiroid sintigrafisini, nerfotik sendromlu çocuklarda 

fizik yarı ömrü 6 saat, gamına enerJısi 140 kev·oıan teknesyum 

99 m ~erteknetat ile yaptık. Perteknetat (Tc o;), perklorat 

(Cl O~) ve tiyosyanat (ScN;) anyonları gibi I- anyonu ile re

kabet ederek onun yerine tiroid hücresi içine girer, fakat 

iyodür gibi organik bağlanması oluşmaz. Bu özelliğinden dola

yı tiroid sintigrafisinde kullanılır. 1njekte edilen dozun 

eutiroid kişilerde% S'i tiroid bezinde tutulmasına ranmen 

hem rectilineer scanner hem de gamma-camera ile 140 kev'lik 

enerjisi rahatlıkla tetkik edilebilir. Tetkik için ideal za

man enjeksiyondan sonraki 20 dk.dır. Bizde olgularımızı enjek

siyondan sonraki 20 dakika içerisinde tetkik ettik. Gamına ka

mera 37 photomultiplier tüpü Nuclear Chicago firmasına ait 

idi. Tetkikte tiroid için özel "pinhole" koliınatör kullanıl

dı.. 

~c 99 m molybdenum 99 dan üretildi, bu işlem için 

molybden 99 jeneratöründen faydalanıldı. 

1njekte edilen doz hastanın kilosu dikkate alınarak 

tespit edilmiştir. Tc 99 m perteknetat ile tiroid sintigrafi

si dozu 1 miliküri olduğundan çocuklar için verill~n doz aşa-



ğıd ak i şekilde hesaplanmıştır. 

Vücud Erişkin 
Kilosu Yüzeyi Dozunun % si 

2 o.ıs 0.09 

3 0.20 O. 12 

4 0.24 O. 1 '• 
5 O. 29 O. 1 7 

6 O. 3 2 0.19 

7 0.36 0.21 

8 0.39 O. 2 3 

9 0.43 0.25 

10 0.46 0.27 

15 0.61 0.36 

20 0,75 0.44 

TOTAL PROTEİN ÖLÇÜM METODU 

Biuret metodu kullanılmıştır. Bu y6ntemde kullanılan 

solüsyonlar şunlardır: 

1- BİURET SOLUSYONU: 3 gr Cuso 4 .s H20 ve 12 gr Na-K tar

tarate alınır, bir litre suda ç6zündürillür. Uzerine 83 ml % 50 

lik NaOH ilave edilerek, 2 litre distille su ile tamamlandı. 

Buzdolabında korundu. 

2- % 0.85 NaCl 

METOD 

Serum 

Standart 

% ü.85 Nacı 

Biuret sol 

Örnek 

0.1 ml 

1. 9 ınl 

5 ml 

Standart 

0.1 ınl 

1. 9 ml 

5 ml 

Blank 

2 ml 

5 ml 
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Karıştırılarak 30 dakika sonra spektrofotometrede 550 

dalga boyunda blanka karşı optik dansiteleri okundu. 

Hesap: 
Optik Dansite Örnek 
Optik Dansite Standart x Standartın yüzde kon. 

Bu sonuç% gr cinsinden total protein değerini verır. 

Normal değerler: % 6.2-8.4 gr/100 ml. 

ALBUMlN ÖLÇUM METODU 

Serum albumin Blçümil bromkresol metodu ile yapıldı. Bu 

metodda kullanılan solüsyonlar: 

1- SUCCINATE BUFFER 0.1 Mol, PH:4 

Hazırlanışı: 11.8 gr succinic asid 800 ml distille su

da eritilir. Pll sı % 50 lik Naüll ile 4'e ayarlandı. Üzerine 

0.1 gr NaN 2 (Sodyum asit) ilave edilerek litreye tamamlandı. 

2- STOK BOYA SOLUSYONU: 210 mg Brornkrezolgreen 5 ml 0.1 

N NaOH da eritilerek 0.050 gr NaN 2 ilave edilerek distille sıı 

iie 500 rol.ye tamamlandı. 

3- ÇALIŞMA BOYA SOLÜSYONU: 125 ml stok boya üzerine 375 

ml süksinik asit tamponu ilave edildi, üzerinde 2 ml Brij 

35 (% 30 luk) konarak bileşimin PH sı % 50 lik Naüll ile 4.2 ye 

ayarlandı. 

METOD 

Serum 

Standart 

Çalışma Boya Solüsyonu 

Örnek 

0.025 

5 ml 

Standart 

0.025 

5 ml 

Blank. 

5 m 1 



- 2 6 -

Karıştırılır. 10 dakika sonra optik dansiteler blanka 

karşı 630 dalga boyunda spektrofotometrede okundu. 

Netice: 
Örneğin optik Dansitesi x Standart kons. 
Standartın optik dansitesi 

Sonuç% gr cinsinden albumini verir. Normali% 3.7-5.3 

gr/100 ml. 

İSTATlSTİK YÖNTEMLER1(3,28,41). 

Sonuçlar aritmetik ortalama± standart sapma (SD) ola

rak verildi. Karşılaştırmalar için t testi kullanıldı. Da~ı

lımların farklılığına ait anlamlılık derecesi, elde edilen t 

değerine uyan P değerinin bulunması ile saptandı(l6). Değiş

kenler arasındaki ilişki r korelasyon katsayısının bulunması 

ile bildirildi. 

Hesaplamalar "Texas lnstrument Tl....:51 111" ile yapıldı. 
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B U L G U L A R 

Klinik ve laboratuvar yBntemleri ile nefrotik sendrom 

tanısı alan çocuklarda tiroid fonksiyonları hakkında bilgi 

edinmek amacıyla yapılan araştırmada elde etti~imiz de~erler

le birlikte bu olgulardaki di~er laboratuvar bulgularımız 

aşağıda sunulmaktadır. 

TOTAL TİROKSİN (T4) 

Nefrotik sendrom tanısı konan olgularda serum total. 

tiroksin de~erleri 0.1 µg/100 ınl ile 5.2 µg/ml arasında deAi

şiyordu, ortalama ve SD 2.44 ± 1.6 µg/100 ml idi (Tablo 3, 

Şekil 1.). 

Sağlam çocuklardaki serum total tiroksini 7.4 µg/100 

ınl ile 13 µg/100 ml arasında değişiyordu, ortalama ve SD 

10.49 ± 1.8 µg/100 ml idi. Nefrotik sendromlu olguların tü

münde T4 değerleri normal ortalamanın altında idi. SaRlam 

grupta ise 1 olgu normal ortalamadan düşük, 3 olgu ise normal 

ortalamadan yüksek değerlere sahipti (Tablo 4, Şekil 1). 

Nefrotik sendromlulardan elde edilen de~erler ile sağ

lam çocukların değerleri karşılaştırıldığında tiroksin de~er

lerinin nefrotik sendromlularda anlamlı olarak düşük olduRu 

saptandı (t = 11.44, p < 0.0005) (Tablo 6, Şekil 1). 
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TABLO 3- Nefrotik Sendromlu Olgularda Total T4, Total T3, T3/T4 Oranı, TBG w 
TSH Değerleri; Ortalama ve Standart Sapma 

Olgu Adı Yaş 
Cins 

Total T4 Total '1'3 T3/T4 TBG TSH 
No Soyadı (Yıl) (pg / dl) (nı;/dl) Oranı (pg / dl) (pii/nıl) 

1 E.~. 2 E 3.6 34 9.44 18 4.(ı 

2 v.ş. 2.5 E 1. 30 30 7 3. (ı 

3 {i. K. ') ı: - . :) E 1. 34 34 l l 2. l+ 

t, 'l'. /\. 2.5 E ı. 5 110 73. 3 3'.> :1. lı 

5 U.A. 2.5 E 3,6 66 18.33 9.8 Lı. 8 
6 T.C. 3 E o.ı 30 14. 2.2 

-7 T.A. 3 E 1.4 40 28. 57 7 5 
8 11.C. 3 K 5,2 100 19.23 8.4 3. 7 
9 ö.ız. Lı E o.ı 74 9.4· 10.5 . 

10 C. l\. 4 K 2.5 64 25.6 15 11 

11 A.A. 4 E 3.5 96 27.42 32 7 
12 11. A. 7 E L+. 1 100 27 28 5.2 
13 H.A. 7 E 4.1 82 20 9. 2 5 
14 S.A. 8 K 1. 5 . 30 20 10.5 13 

ıs M. G. 8 K 3.5 96 27.42 10. 5 2.4 

Ar itınet ik Ortalama 2.44 65.73 27.51 14.98 5.58 
Stnrıdarl Sapma il. 6 ±30.45 ±15.15 _ı 9 . 2 1]. 'J!ı -- -- -----------



- 29 -

TA13LO 4- Sağlam çocuk Grubunda Yaş, Cins, '~'o tal Tlt, Total T3, 
TJ/T!t Oranı, TBG, TSH Total Proteın, Allıunıin, Glol>u
lin Değerleri; Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma 

·---~ 
Olgu Adı 

Total Total T 3 /TLı TBG TSH T. Protein Alb umin 
Yaş Cins. T4 T3 

Globulin 

No Soyadı (Yı.l) 
Oranı µg/dl pi.!/nıl gr/dl gr/dl gr / dl 

µg / dl ng / dl -- ----------- --,_ -· ---------------
1 M.Y. 2 r: K ıo 170 17 32 0.66 7 .17 3.68 3.tı9 

,:J 

2 T.S. 2,5 E 12.5 ıoo 8 28 0.66 7. 5 7 3. 8Lı 3. 73 

3 'T.A. 3 K 10 135 lJ.5 23 0.1 7.28 3.8 3. !18 

4 E.Ş 3 E 7.4 100 13.5 23 0.1 6.57 3. !ı5 3.12 

5 ş. y. 3 E 9.2 200 21. 7J 34 0.8 6.44 3.56 2.88 

6 N.Y. 4 K · 8.8 225 25.56 28 1.9 6.96 3.8 3.16 

7 S.K. 4 K 11 115 10.!t5 46 0.1 8.25 3.B4 !ı.ttl 

8 T.M. 4 .E ıo 210 21 23 o.·8 6.72 3.81 2.91 

9 H.Y. 5 E 13 210. 16.15 25 ı. 7 7.96 Lı. 3 3.66 

10 13 190 14.61 28 0.3 8.36 4.65 
s.s. 9 E 

3.71 
·- -------------.._ __ -- -

Arit. Ort. 4 10.49 165.5 16.15 29 o. 71 7.32 3.87 3 .45 

St. Sapma H.92 ±1.8 ±48.73 ±5.36 ±7 ±0.64 ±0.68 t0.]5 ±0.46 
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Ar itme tik ortalama 
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~ekil 1- ~~efrotik sendrom ve sa1lam çocuk grubunda T4 ve 'L~ 
cle1erler inin da31lııııı. 
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TOTAL TR110DOTİRON1N (T3) 

Nefrotik sendrom tanısı konan olg~larda serum total 

triiodotironin değerleri 30 ng/100 ml ile 110 ng/100 ml ara

sında deği~iyordu, ortalama ve SD 65.73 ± 30.45 ng/100 ml 

idi (Tablo 3, Şekil 1). 

Sağlam çocuklardaki serum total triiodoiironin değer

leri 100 ng/100 ml ile 225 ng/100 ml arasında değişiyordu, 

ortalama ve SD 165.5 ± 48.73 ng/100 ml bulundu (Tablo 4, Şe

kil 1). 

Nefrotik sendromlu olguların tümünde T3 de~erleri nor

mal ortalamanın altında idi. Sağlam grupta ise 3 olgu normal 

ortalamadan düşük, 1 olgu normal ortalamadan yüksek de8erlere 

sahipti. 

Nefrotik sendromlulardan elde edilen değerler ile sağ

lam çocukların değerleri karşılaştırıldığında, triiodotironin 

değerlerinin nefrotik sendrom grubunda anlamlı olarak düşük 

olduğu saptandı (t = 5,77, p < 0.0005) (Tablo 6, Şekil 1). 

T3 /Ti+ ORANI 

Nefrotik sendrom tanısı konan olgularda T3/T4 oranı 

9.44 ile 73.3 arasında bulundu, ortalama ve SD 27.51 ± 15.15 

idi (Tablo 3). 

Sağlam çocuklardaki T3/T4 oranı ise 8 ile 25.56 ara

sında değişiyordu, ortalama ve SD 16.15 ~ 5.36 bulundu (Tablo 

4) . 

Nefrotik sendrom grubundaki iki olgu (olgu no 6, 9) 

endozabl değerler bulunması nedeniyle değerlendirmeye alınma

dı. 
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Sağlam çocukların ortalaması ile nefrotik sendromlula

rın değerleri karşılaştırıldığında, nefrotik sendromlu olgu

larda T3/T4 oranının anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı 

(T: 2.50, p < 0,05) (Tablo 6). 

TiROKStN BAtLAYAN GLOBULİN (TBG) 

Nefrotik sendrom tanısı konan olgulardaki serum TBG 

değerleri 7 µg/100 ml ile 35 µg/100 ml arasında deRişiyordu, 

ortalama ve SD 14.98 ± 9.2 µg/100 rol idi (Tablo 3, Şekil 2). 

Sağlam çocuklardaki serum TBG değerleri 23 µg/100 ml 

ile 46 µg/100 ml arasında idi, ortalama vç SD 29 ± 7 µg/100 

ml bulundu (Tablo 4, Şekil 2). 

Nefrotik sendromlu olguların 12'sinde TBG değerleri 

normal ortalamanın altında idi, 3 olguda normal değerler bu

lundu. Sağlam grupta ise 1 olgu normal ortalama cleP;erin iize

rinde bulundu. 

Sağlam çocuklardan elde edilen değerler ile nefrotik 

sendromluların değerleri karşılaştırıldığında TBG değerleri·

nin nefrotik sendromlularda anlamlı olarak düşük olduğu sap

tandı (t = 4.60, p < 0,0005), (Tablo 6, Şekil 2). 

ı l TİROİD STİMULAN HORMON (TSH) 
l 
j 
! Nefrotik sendromlu olgularda TSH değerleri 2.2 ııülrnl 

ınl ile 13 µü/ml 

5,58 ± 3.34 µU/ml 

arasında değişiyordu, ortalama ve SD 

idi (Tablo 3, Şekil 2). 

Sağlam çocuklardaki TSH değerleri 0.1 µU/ınl 

1.9 µü/ml arasında değişiyordu, ortalama ve SD 0.71:1. 0.64 

µÜ /ml idi (Tablo 4, Şekil 2). 
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Aritmetik ortalama 

Standart sapma 
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~~kil 2- Nefrotik sendrom ve sa'.),lam çocuk grubunda TBG Vl~ 

TSH de~erlerinin da!;ılımı. 
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Nefrotik sendromlu tüm olgularda ve sa~lam grupta 2 

olguda TSI! değerleri L10rınal ortalamadan daha yüksek bulundu. 

Saglam çocuklardan elde edilen değerler ile nefrotik 

sendromluların değerleri karşılaştırıldığında TSH de~erleri

nin nefrotik sendromlularda anlamlı olarak yüksek olduğu sap

tandı (t = 5.53, p < 0.0005) (Tablo 6, Şekil 2). 

TİROlD SİNTİGRAFİSİ 

Onbeş nefrotik sendromlu çocuğun onunda yapılan tiroid 

sintigrafisinde; 6 olguda (5, 6, 7, 9, 10, 15 nolu olgulara 

ait sintigramlar) bilateral hafif diffüz hiperplazi saptandı, 

4 olgu (4, 8, 11, 14 nolu olgulara ait sintigramlar) normal 

olarak değerlendirildi (Resim l ve 2). 

KAN PROTEİNLERİ 

Nefrotik sendromlu olgularda; total protein de~erleri 

222 gr/100 rnl ile 5.0 gr/100 ml arasında, ortalama ve SD 

3.9 ± 0.76 gr/100 ml bulundu (Tablo 5, Şekil 3). 

Serum albumin değerleri 1.17 gr/100 ml ile 2.84 gr/100 

ml arasında, ortalama ve SD 1.73 ± 0.47 gr/100 ml olarak sap

tandı. 

Serum globulin değerleri0.86 gr/100 ml ile 3.04 gr/100 

ml arasında, ortalama ve SD 2.17 ± 0.61 gr/100 ml olarak Bl

çi.il<lü. 

Normal olgularda ise total protein deRerleri h.44 ~r/ 

100 ml ile 8.36 gr/100 ml arasında değişiyordu. Ortalama ve 

SD 7.32 ± 0,68 gr/100 ml olarak bulundu. Albumin <le~erleri 

3.45 gr/100 ml ile 4.65 gr/100 ~l arasında, ortalama ve SD 

3.87 ± 0.35 3r/100 ml arasında saptandı, Globülin deRerleri 
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Olgu 4 Olgu 8 

Olgu 11 

RESlM 1- Tiroi<l sintigrafilerinormal bulunan nefrotik sen
dromlu <lUrt olgunun sintigramları. 
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Olgu 6 

Olgu 7 

Olgu 10 Olgu 15 

RESlM 2- Tiroid sintigrafilerinde bilateral diffiiz lıiperplazi 
bulunan altı olgunun sintigramları 



TABLO 5- Nefrotik S~ndrom Grubunda.Total Protein, Albumin, Globulin, Total Lipid Kolesterol, ASO, 
C3, Üre ve Kreatinin Klirensi Tuğerleri 

Total Total 1 ı Kreatinin 
Olgu Adı ·Yaş 

Cins Protein 
Albumin Globulin Lipid 

Kolesterol! ASO C3 Üre 
Klirensi 

No Soyadı (Yıl) gr/dl gr/dl % mg 1 .. % mg % mg 
gr/dl % mg 1Todd.U 

% nü/dk 

1 1 E.Ş. 2 E 

1 

4.42 2.38 2.04 1696 370 50 140 12 72. 9 

1 2 v.ş. 2,5 E 3.02 ı. 74 1.28 1260 375 50 127 20 24 
1 
1 

3 Ü.K. 1 2,5 E i 3.84 2.19 1.65 1012 400 110 127 140 15.56 

4 T.A. 2,5 E 3.07 1.26 1.81 1440 390 125 110 19 56 

5 U.A. 2,5 E 4.02 ı. 6 
1 

2.42 149.6 310 50 163 19 61.8 

6 T.C. 3 E 3.65 1.52 2.13 1900 360 125 105 20 59.9 

7 T.A. 3 E 3.6 1.17 2.43 1500 370 125 215 19 19.7 

8 H.C. 3 K 4.29 2.09 2.2 1237 184 50 185 19 79.5 

9 Ö.K. 4 E 4. 94 2.84 2.12 2097 680 84 144 40 81.4 

10 C.B. 4 K 4.1 ı. 6 2.5 1200 405 125 105 19 66.6 

11 A.A. 4 E 4.55 ı. 6 2.95 1800 . 350 250 100 20 45 

12 B.A. 7 E 5 ı. 96 3.04 2375 634 125 160 19 13.8 
1 

1 13 H.A. 1 7 E 2.23 1.37 0.86 1800 440 125 100 20 77 
i 1 
1 14 S.A. 1 8 K 3.4 1.17 2.23 3000 500 2500 94 48 13.5 
1 ! 
1 

1 1 ' 15 ::--ı.G. 8 K 4.53 1.52 3.01 1560 355 125 ııo 20 71.5 
: 
!Aritmetik Ortalar.ıa ! 3.9 1. 73 2.17 1691.5 408 267.9 132.4 30.2 50.5 
1 

jStandart Sapma i ±0.76 ±0.47 ±0.61 ±511 :::121.6 ±619.5 ±35.6 ±31. 7 ±26.0 

w 
.....ı 
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~e f rot ik sendrom ve saıı ■m çocuk crupl ■ rınd ■ ölçülen 
ıı'. • '1'3, '1'3/'1'4 oranı, TSH, TBG, Total protein, Albo
mın, Globulin Ue~erıcrinin Karşılaştırılması 

'1'3 

TJ/'1'4 

TSH 

TBG 

Total 
Protein 

Albumin 

Globulin 

Nefrotik ~:;lsagıam Grup 
Ort, ve SD Ort, ve SD 

2.44 

±1,66 

65,73 

±J0.45 

27,51 

±15,15 

5,58 

± 3. JLı 

14,98 

±9,2 

3 . 9 

±0, 76 

1 • 7 3 

±0,47 

2. 17 

±o,61 

ıo.49 

±1,8 

165,5 

±tıB,73 

16. 15 

±5,36 

O. 71 

±0,64 

29 

±7 

7. 32 

±O. 6 8 

3,87 

±0,35 

3,45 

±0,46 

t ve p 
De~erlerı 

t 11. 4 4 

p<0,0005 

t 5. 77 

p<0,0005 

t 2. 5 

p < O. 05 

t s.53 
p<0,0005 

t 4.60 

p < o.ooos 

t 11,75 

p<0,0005 

t 
p < o.ooos 

t 6,09 

p<o,ooos 
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2.38 gr/100 ml ile 4.41 gr/100 ml arasında, ortalama ve SD 

3.45 ± 0.46 gr/100 ml olarak Blçüldü (Tablo 4, Şekil 3). 

Sağlam çocuklardan elde edilen değerler ile nefrotik 

sendromluların değerleri karşılaştırıldıgında, total protein 

de8erlerinin nefrotik sendromlularda anlamlı olarak düşük 

(t = 11.75, p < 0.0005); albümin deRerlerinin sağlam çocuk

larda anlamlı olarak yüksek (t = 13.04, p < 0.0005); benzer 

şekilde globulin değerlerinin, sa~lam çocuklarda anlamlı ola

rak yüksek olduğu (t m 6,09, p < 0.0005) saptandı (Tablo 6, 

Şekil '3). 

lDRAR PROTE1N1 

Nefrotik sendromlu olgularda 24 saatte idrarla atılan 

protein ~iktarı 1.2 gr/24 h ile 4.6 gr/24 harasında değiş

mekte olup, ortalama ve SD 2.32 ± 1/24 h idi. 

KAN ÜRESl 

Nefrotik sendromlu olgularda kan üre de~erleri 12 mg/ 

100 ml ile 140 gr/100 ml arasında değişkenlik g6steriyordu, 

ortalama ve SD 30.2 ± 31.7 mg/100 ml'dir. iki hasta dışında 

kan üresi normal değerler arasındaydı (20-40 mg/100 ml). Lki 

hasta<la üremi mevcuttu(% 13.3) (Tablo 5, Şekil 5). 

KREATLNLN KLlRENSl 

Nefrotik sendrom tanısı konan olgularda kreatinin kli

rensı de~erleri 13.5 ml/dk/1.73 ile 81.4 ml/dk/1.73 arasında 

bulundu, bu değerlerin ortalama ve SD'si 50.5 ± 26 ml/dk/1.73 

dir. Dokuz ~ustada 70 nıl/dk/l.73'Un altında klirens saptandı 

(% 60) (Tablo 5, Şekil 4). 
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ı---t Aritmetik ortalama 
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ASO DEĞERLERİ 

Nefrotik sendromlu olgularda ASO değerleri 50 Todd U. 
ile ~500 'l'odd.ü. arasında, değişiyordu, ortalama ve SD 267.9 
:t 619,5 .. Todd U, idi. Bir hasta dışında tüm hastalarda ASO de-

ğerleri normal sınırlardaydı (Tablo 5, Şekil 5). 

KOM.PLEMAN DEĞERLERl 

Ne f r o t i k s e n d rom ı: an ı s ı k o n an o 1 g u l a r da k o ın p 1 e nı;ııı d (! -

ğerleri 9ft ıııg/100 ml ile 215 mg/100 ml arasında bulundu. Or

talama ve SD 132.4 ± 35.6 mg/100 ml olarak yaşa gBre normal 

sınırlarda bulundu (Tablo 5, Şekil 5). 

TOTAL LİPİD DEĞERLERİ 

Nefrotik sendrom tanısı konan olgularda total lipid 

değerleri 1012 mg/100 ml ile 3000 mg/100 ml arasında <le~işi

Yurdu, ortalama ve SD 1691.5 ± 511 mg/100 nıl arasında bulundu 

(Tablo 5, Şekil 4). 

KOLESTEROL 

Nefrotik sendromlu olgularda kanda kolesterol degerle- 1 

ri 184 mg/lOO ml ile 680 mg/100 ml arasında bulundu, ortalama 1 

ve SD 408 ± 121.6 mg/100 ml idi (Tablo 5, Şekil 4). 

1 

j 

1 

1 
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__. Aritmetik ortalama 
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TARTISMA 

1.:. Albunıin 

llu çalışmada nefrotik sendromlu 15 çocuğun tümünd~ se

rum albumin değerleri normalden düşük bulunmuştur (Tablo 5, 

Şekil 3). 

Nefrotik sendromlu olgularla saı:tlam kontrol grulııı, 

serum ııllıunıin deRerleri bakımından karşılaştırılJınıuda, ncf

r o l i k s en el rom g r u b un ela , eleğe r 1 e r in a 111 a ın l ı o 1 arak d n ş ii k o l d u -

~ u saptanmıştır (Tablo 6, Şekil 3). 

Sağlıklı insanlarela glonıerul tarafından süzi.ilerı az 

miktardaki albuminin % 90'dan fazlası proksiınal tubuluslardan 

geri emilir. Proksinıal tubuluslarda toplam vücut albumin ka

taholizm?sının % lO'u yapılmaktadır. Nefrotik sendromda glo

merul bazal menıbranından, büyük oranda albumin sUzülür. Süzü

len allıunıin proksimal tubulusların emici kapasitesini aşar ve 

albuminüri g6rülür(5,20). 

Nefrotik sendromun karelinal belirtilerinden olaıı prote

inüri, serumda albuminin elüşmesine yol açan faktUrlerden bi-

r i s i d i r . B u ıı a i 1 av e o 1 a r a k 6 z e 1 1 i k 1 e s i 11 d i r i m y o 1 u n d a ıı ii d e ın 

dolayısıyla olan kayıplar ve proksimal tulıuluslarda protein 

katabolizmasının artışı da serum albuminin düşmesinde etkili-
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ct· ır. Er.:nr ~ ..... nefr t:'l uyo,uı,, 0 ı<. sendromlulara proteı'nden f k' b" 
, ı • ır ır diet 

ııırsa l . o 1 a r , <. a r a c ı 1:t e r d e s e n t e ı i n ., 1 d . 
akort· ,.z ■ ması a bır diğer [aktör 

cıya çıkmaktadır, 

Eri•· k · l se ~ ın erde yapılan a t 1 k · 
ııtez k . r ■ I ırma ar araeııerin protein 

t 

apasıtesinin .. d 50 , 
ermi,t. gun • gr a kadar çıkabile• ■ lini güs-

·1 ır(Lt) Alb" . 
Yıkımı ,, ' umınUride, proksimal tubuluslardaki albümin 

' vucutt · 
dar • toplam olarak yıkılan albüminin 1 40'ı•• ka-

çıkmaktrıcl 
mes· ' ır(4). Persistan hipoproteiııeminiıı meydana gel-

ınde 'd , ı r·ırla k b . 
ıib' • ay edıleıı protein belli bir oranda etkilı· 

1 gör" unınektedir. 

Nefrot'l 
tra• · ıc sendromlu çocuklarda, plazma albumin konıaıı-

syonu 
ol ' 

3 
gr /100 nıl ve günlük idrar albu■ in atılımı J gr 

unca 

1 
ya' kadar· 

ayarak • karaciğer sentez yolu il• bu kayıpları k ■ rşı-
tabiı• serum albumininl normal dil••Y olan 4 gr/100 ml'd• tu-

ır B 
inli· . u açı.ğı karaciıerin kapayabilmesi için, bol prot•-

dıet uygulamak gereklidir(]). 

at Yapılan araştırmalar karacil■ rin günlük 40 gr albumi• 

ımını 
Hiı 'sentez yolu il• tarşılayabilecelini güsternıiştir, 

)O a 1 b . . umıneıni 
mın sentezinde 

oral bol protein• rağmen devam ediyorsa, albu

bir anormallik var demektir(4), 

Ne[r • . • 
kı · atık sendromda 0 luş ■n albu■in katabolızması b■k-

llda eleği . 1 . 
enf" şık görUşlet bildirilmişti•· şaretlenmıı albunıin 

uz 
boı. yanları ile yapıla• araştırmalarda, bazı yazarlar kata-

1 z ııı ·ı 
dnsı- ,nın artınış oıduğunu bildirmişlerdir(4)• Katı ve ark•-

-s cırı b' 
t· ılateral nefrektonıi yapılmıŞ sıçanlarda, albumin k•-

ctbo 1. 
ızma l · · 1 11.ı · kat-,b ıızının % 50 oranda dUştUğUnii gOsternı_ış er, a umın 

u ol· 
nıu • ızmasında bübreğin çok önemli rol aldıl;l'" ileri sUr-

ŞlerJ' ır(23,25,26,27). 
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2- Clobulin 

' Nefrotik sendrom grubundaki 15 çocuğun tümünde serum 

globulin degerleri normalden düşük bulunmuştur (Tablo 5, Şe

kil 3). 

Serum globulini bakımından yapılan karşılaştırmada, 

nefrotik sendromlu hasta grubunda, değerlerin anlamlı olarak 

düşük oldunu saptandı (Tablo 6, Şekil 3). 

Nefrotik sendromun aktif fazında, sindirim kanalından 

gaınma-globulin kaybı gösterilmiştir. Bu durum remisyonda geri 

cH>nmektedir(4). 

3- Tiroksin Ba~layan Globulin 

Nefrotik sendrom grubumuzda serumd~ki tiroksin ba8la

yan globulin değerlerini normalden düşük seviyelerde sapta

dık (Tablo 3, Şekil 2). 

Sağlam çocu~lardan elde edilen değerler ile nefrotik 

sendromluların de8erleri karşılaştırıldığında, serum tiroksin 

bağlayan globulinini nefrotik sendromlu olgularda anlamlı 

olarak düşük bulduk (Tablo 6, Şekil 2). 

Plazma ,tiroksininin % 99.97'si ve triiyodotiı·onini:n 

% 99.70'i proteinler~ baglıdır. Tiroksinin % 70'ini ve triiyo

dotiroinin % SO'sini, TBG bağlamaktadır(31)._ Hormonların geri 

kalan miktarları ise % 20-30 tiroksin bağlayan prealbumine ve 

% 10 albumine bağlanmışlardır. 

Tiroid fonksiyonları hakkındaki ilk dc[;erlendirıııeler 

proteine hanlı iyodun ölçülmesiyle yapılmıştır(2,6,24,36,37). 

Daha sonraları TBG ölçümleri yapılmaya başlanmış v~ tiroid 
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fonksiyonları ile ilgili daha geniş bilgiler edinilmiştir. 

İlk olarak Riggs ve Recant(34,35) nefrotik sendromlu 

16 erişkin hastada serum PBI seviyelerini belirlemişlerdir. 

llu nedenle tiroid fonksiy~nları nefrotik sendromda ilk defa 

proteine bağlı iyodun ölçülmesiyle değerlendirilmiştir. Aynı 

hastaların bir kısmında idrardaki PBI kaybını göstermişlerdir. 

Onaltı lıastanın 13'ünün serum PBI miktarını% 3.0 µg'ın altın

da, 2 hastada% 3-3.4 µg ve sadece birinde ise normal sınır

larda (% 3.5-7 µg) bulmuşlardır. Tiroid bezinin iyod tutma 
· · b . 131 yeteneftının ozulmadığını 16 nefrotık sendromlu hastada RAI 

vererek göstermişlerdir. PBI atılımı dört hastada 24 saatlik 

idrarda ölçülmüş ve tümünde idrarla PBI kaybı gösterilmiştir. 

Bununla beraber idrarla atılan hormonal iyodun serumdaki dü

şüklÜBÜ açıklayamayacak nitelikte olduğunu ileri sürmüşler

dir. 

Nefrotik sendromdaki düşük serum PBI konsantrasyonla

rını, siyküle eden kandaki tiroid hormonunun hemen tamamının 

serum proteinine bağlı olduğunu gözönünde bulundurarak, plaz

madaki azalmış protein konsantrasyonlarıyla ilişkili olarak 

göstermişlerdir. 

Robbins ve arkadaşları(38), nefrotik sendromlu 7'si 

çocuk toplam 11 hastanın tiroksin bağlayan proteinini normal

'den hafifçe düşük bulmuşlardır. Bu çalışmada tiroid tarafın

dan tutulan inorganik 1131 normal sınırlarda olduğu ıçın ti

roid fonksiyonları da normal ol~rak kabul edilmiştir. 

Rasmussen ve Rapp(33) bir normal, üç erişkin nefrotik 

sendromlu hastada yaptıkları çalışmada tiroksinin plazma pro

teinleri ile taşınmasını normal bulmuş, düşük PBI konsantras

yonunu şu faktörlere banıamışlardır: 

rı 

ı' ı 
ı, 
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l- idrarla olan iyod kaybı fazlalığı, 

2- Dışkı ile kaybedilen iyod miktarı fazlalığı, 

3- Ekstrasellüler sıvının volümüne bağlı olarak orga

nik iyödıın dilüe olması, 

4- Düşük PlH ya karşı hipofiz-tiroid ekseninin tiroid 

stimülasyonunu hızlandırmadaki yetersizli~i. 

Serumda TllG,ölçümlerinin yapılması ile tiroid fonksi

youları hakkında daha ayrıntılı bilgiler edinilmiştir. 

Musa ve arkadaşları(30) nefrotik sendromlu 6 erişkin 

erkekte TBG ve total proteinin plazma konsantrasyonları ve 

idrarla atılımını incelemişlerdir. TBG ölçümleri Poliakrila

m i d g e 1 e 1 e k t r o f o re z i i 1 e y a p ı 1 mı ş t ı r . A 1 t ı has ·t an ı n s ad e c e 

birinae TBG değerini normal konsantrasyonun altında bulmuş

lardır. DiRer 5 hastanın serum TBG değerlerinin 10-30 µg/T4/ 

100 ml arasında değiştiğini saptamışlardır. 

Ayrı bir yöntemle çalışıldığı için bizim bulduğumuz 

değerle Musa ve arkadaşlarının değerlerini karşılaştırmadık. 

Fakat burada ilginç olan nefrotik sendromlu hasta grubumuzda

ki tüm değerlerin Musa ve arkadaşlarının değerlerine göre 

normallerden anlamlı olarak düşük bulunmasıdır. 

Gavin ve arkadaşları(21) 10 nefrotik sendroml~ hastada 

serum TBG değerlerini bizim de araştırma yöntemimiz olan rad

yoinımunoassey tekniği ile ölçmüşler ve bir hastada düşük de

ğer bulmuşlardır (0.9 µg/100 ml). Buna karşılık TBG'nin id

rarla kaybı ile proteiuüri arasında anlamlı bir korelasyon 

saptamışlardır. Bizim çalışmamızda laboratuvar olanaklarımı

zın yetersizliği nedeniyle üriner TBG kayıplarını ölçemedik. 

Feinstein ve arkadaşları(l8) 15 erişkin nefrotik send

romlu lıastayı kapsayan çalışmalarında 6 hastada immuno~az 

sistemi ile TBG ölçümleri yapmışlar ve iki olguda düşük de-

. ·-T:" \ 11 

,' ı· .::ı 
'i ,1 

.. , ·r 

1 
1 
j 

i: 
! : 
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ğerler (2.6 µg/dl) bulmuşlardır. 

Afrasiabi ve arkadaşları(l) 7 nefrotik sendromlu eriş

kinde TBG değerlerini incelemişlerdir. Nefrotik sendromlu 

hastalarda ortalama serum TBG değerlerini kontrol grubuna 

kıyasla önemli derecede düşük bulmuşlardır. Bu düşüklüğün 

sentezin azalmasıyla, ekstravasküler dağılımın artmasıyla ar

tan kayıplarla veya yıkımlarla ilgili olabileceğini ileri sür

müşlerdir. 

Dalıa önce de belirtildi8i gibi pro~ein sentezi ne[ro

tik sendromda biraz azalmıştır. Seröz kavitelerde ödem ve ef

füzyonlar TBG'nin ekstravasküler dağılımında artışa neden 

olabilir. Bununla birlikte serum TBG'sinin azalmasının idrar

la kayba ba8lı olduğu ileri sürülmektedir. 

Nispeten hafif proteinürisi olan hastalarda idrarla 

kayıp, serum TBG düzeyinde gözlenen düşüklüğü izah edebilecek 

yeterlilikte görülmemektedir. Mamafi proteinürinin böbrekteki 

total protein kaybının sadece bir bölümü olduğu vurgulanmak

tadır. Çünkü filtre olan proteinürinin büyükçe bir b~lümü 

renal tübüler hücreler tarafından katabolize edilir ve bu ne

denle idrara çıkmadan kaybolur. 

4- Tiroksin 

Nefrotik sendrom grubumuzdaki 15 çocu~un tümünde serum 

total tiroksin <le8erleri normalden düşük bulundu (Tablo 3, 

Şekil 1). 

Gavin ve arkadaşları nefrotik sendromlu 10 erişkin er

kekte yaptıkları çalışmalarda 2 vakada serum total T4 ünü dü

şük olarak bulmuşlardır (3.4 µg/dl ve 3.8 µg/dl), Hastalarda 

serum TBG bağlama kapasitelerini normal bulmuşlar, buna kar-
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şılık T4 ün idrarla belirgin olarak kaybedildiğini gôzlemiş

lerdir. Proteinürinin 9 idJeti ile üriner TBG atılı.mı arasında 

belirgin liir korelasyon kaydetmişlerdir(22). ldrarla aşırı. 

kayba rağmen, regülasyon mekanizmalarının serum T4 düzeyini 

normal seviyelerde tutabileceğini ileri sürmüşlerdir. Nefro

tik sendrom grubunda serum serbest T4 kcinsantrasyonuoda 

anormal yükselme gôrmele~in~ rağmen ortalama total serum T4 

ünü normal olarak bulmuşlardır. Serum tirotropin konsantras

yonlarını normal düzeyde saptamışlar, böylelikle nefrotik 

sendromlu h~stalarda Btroidzmin normal ya da çok az yüksek 

serbest T4 konsantrasyonlarıyla korunmuş olabileceğini ileri 

sürmüşlerdir. 

Bizim olgularımızda bulduğumuz serum total T4 değerle

rı Gavin ve arkadaşlarının değerlerine göre anlamlı olarak 

düşüktür. Afrasiabi ve arkadaşları 7 erişkin nefrotik send

romlu hastada yaptıkları çalışmalarda serum total T4 değerle

rini 7.2 ± 1.2 µg/dl olarak bulmuşlardır. Bu değerleri kont

rol grubundan farklı bulmamışlardır. Benzer şekilde serbest 

T4 değerlerinin 1.9 ± 0.3 µg/dl olduğunu ve kontrol grubundan 

farklılık gUstermediğini gôrmüşlerdir. Bu bulgularını serum 

T4'üniln tümünün TBG ye bağlanmayıp, bir kısmının TBG dışında

ki proteinlere anlamlı oranda bağlandığını ileri sürerek 

açıklamaya çalışmışlardır. Buna karşılık T3 değerlerini an

lamlı olarak düşük bulmuşlar v~ T4 ün T3 e dönüşünde bir bo

zukluk olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Diğer taraftan aynı 

olgularda idrarla T4 ve T3 kaybını belirgin olarak ortaya 

koymuşlar ve bu durµmun proteinürinin derecesi ile karele ol

duğunu belirtmişlerdir. İdrarla kaybedilen ve tiroksin bağla

yan prealbuminin TBG den daha düşük ağırlıklı bir protein ol

clu8una da değinmişlerdir. Aynı hastalarda idrarda artmış ser

best T4 kaynaBının TBG-T4 kompleksinin oluşturduğunu ileri 

sürmüşlerdir. 

I' 
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.. 
Feinstein ve arkadaşları(l8), 15 nefrotik sendromlu 

erişkin hastada serum total T4 konsantrasyonlarını 6lçmüşler

dir. Bunlardaki ortalama total T4 değerlerini, kontrol gru

bundan anlamlı olarak düşük bulmuşlardır (Ort. 5.7 ± 0.14 µg/ 

dl). Serum total T4 değerleriyle serum albumini arasında an

lamlı bir ilişkinin varlığına dikkati çekmişlerdir (P < O.Ol). 

Bu ilişkiyi nefrotik sendromdaki protein katabolizmasının 

şiddetini g6stermesi bakımından kayda değer bulmuşlardır. İki 

. hastada' se runıd ak i t ota 1 T4 düşüklüğü ile TB G düşük 1 üğünü bir-

1-ikt e gôstermişler fakat bu iki hastanın serum serbest T4 de

ğerlerini normal bulmuşlardır. T4 yapımında artma olmamasına 

. ve idrarda T4 atılmasına rağmen serumdaki T4 düzeylerinin 

.normal olmasını, T4'ün TBG ye bağlanmamasıyla açıklamaya ça-

lışmışlardır. 

Mc Lean ve arkadaşları(29), konjenital nefrotik send

romlu 5 çocukta serum total T4 değerlerini normalden düşük 

bulmuşlardır (T4 < 6 µg/dl). Bunlardan iki çocukt~ idrarla 

kaybedilen T4 miktarının yüksek olduğunu g6stermişlerdir. 

Feinstein ve arkadaşlarının(18) serum total T4 ile se

rum albumini arasında anlamlı bir korelasyon bulmalarına kar

şılık, bizim çalışmamızda bu değerler arasında anlamlı bir 

korelasyon bulunamamıştır'(r = 0.40). Bununla beraber total 

T4 değeri düşük 15 hastanın 12 sinde bu düşüklüğü TBG düşük

lüğü ile birlikte bulduk. Bu bulgular ise Feinstein ve arka

daşlarının sonuçlarıyla uyum g6stermektedir, 

Triiyodotironin 

Nefrotik sendromlu olgularımızda total T3 değerlerini 

normalden düşük olarak bulduk (Tablo 3, Şekil 1). 

Nefrotik sendromlu çocuk grubu ile sağlam çocuk grubu, 
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ser~m total T3 de8erleri bakımından k~rşılaştırıldığında, 

nefrotik sendromlu çocukların ortalama serum T3 de8erleriuin 

anlamlı olarak düşük olduğunu saptadık (Tablo 6, Şekil 1). 

Gavin ve arkadaşları(21,22) yaptıkları çalışmalarda 

serbest T3 indeksini kontrol grubundakinden farklı bulmama

larına karşılık, nefrotik sendrom grubunda ortalama serum T3 

de8erini belirgin olarak normalin altında saptamışlardır. Yi

ne aynı araştırıcılar T3/T4 oranını hasta grubunda anlamlı 

olaiak düşük bulmuşlardır. Hastalarda normal serum total T4 

değerleri saptadıklarından, düşük serum total T3 ünü ve T3/T4 

oranındaki azalmayı T4'ün T3'e dBnüşümündeki bozukluğa bağ~ 

lamışlartlır. 

Afrasiabi ve arkadaşlarının(l) 7 nefrotik-sen<lromlu• 

hastada yaptıkları çalışmalar serum total T3 miktarını illç-

müşler ve kontrol grubu ile kıyasladıklarında Bnemli derecede 

düşüklüğü gBrmüşlerdir. Bu araştırmacılar idrarla Bnemli Bl

çüde T3 kaybını gBstermişlertlir. Yine aynı şekilde Mc Lean ve 

arkadaşları(29) 5 konjenital nefrotik sendromlu hastanın 4'-
• 

ünde serum total T3 değerlerinin düşüklüğünü gilstermişlerdir. 

Feinstein ve arkadaşları(l8) 15 nefrotik erişkinin 8'

in<le serum total T3 değerlerinin azalmış olduğunu gBstermiş

lerdir (101 ± 12 µg/dl). 

Buna karşılı~ serbest T3 değerlerinin normal ya da 

yüks~ldi8ini gBrmüşlerdir. Aynı zamanda serum total T3 ve 

serum albumini arasında anlamlı bir korelasyon bulmuşlardır. 

nu lıastalar<la total T3'Un serumda azalmasını serum taşıyıcı 

proteinlerinin konsantrasyonlarının azalmasına vey~ bunlara_ 

ba8lanmanın azalmasına bağlanabileceğini ileri sürmüşlerdir. 

Bizim nefrotik sendromlu 'olgularda bulduğumuz düşük 

1' 
1 

i 
1. 

'i 
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serum total triiyodotironin değerleri literatürde bildirilen 

çalışmaların tümü ile uyum g6stermektedir. 

Feinstein ve arkadaşları(l8) yaptıkları çalışmada se

rum total T3'ü ile serum albumini_arasında anlamlı bir kore

lasyon bulmalarına karşılık, bizim yaptılımız çalışmada serum 

total T3 değerleri ile ne albumin ne de globulin arasında an

lamlı bir ilişki saptayamadık. Bu durumu T3'ün değişik serum 

protein fonksiyonlarıyla değişik oranlarda bağlanması ile 

açıklamaya çalıştık. 

T3/T4 Oranı 

.Nefrotik sendromlu hastalarımızda T3/T4 oranını orta

lama ve SD 27.51 ± 15.15 arasında bulduk (Tablo 3). 

N~frotik sendromlu çocuklar ile sağlam çocuk grubu 

TJ/T4 oranı bakımından karşılaştırıldısında nefrotik sendromlu 

hastalarda oranın anlamlı olarak yüksek olduğunu g6rdük (Tab

lo 6) . 

Bir grup araştırıcı T3/T4 oranını düşük olarak bulmuş

lar ve bunu serum T4'ünün T3'e dönüşmesindeki bozukluğa b~ğ

lamışlardır. Bu oranın normal olması sonucu T3 ve T4 yapımı

nın bozulmadığını ileri sürmüşlerdir(21). Bizim araştırmamız

da T3/T4 oranının yüksek bulunması nedeniyle T4'ün T3'e d6-

nüşürnünde bozukluk olmadıffı sonucuna vardık, ki bu durum 

Feinstein ve arkadaşlarının(l8) bulgularına benzerlik gilster

mektedir. 

Tiroid Stirnülan Hormon 

Nefrotik sendromlu olguların tümünde TSH değerlerini 

yüksek düzeyde saptadık (Tablo 3, Şekil 2). 
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Nefrotik sendromlu olguların değerleri ile sağlam ço

cuk · de ğ e r 1 e r i ka q ı 1 aş t ı r ı 1 d ı ğ ı n da , ne f r o t i k sen d r om 1 u 1 a r da 

değerlerin anlamlı olarak yüksek olduğunu g6rdük (Tablo 6, 

Şekil 2). 

Gavin ve arkadaşları 10 nefrotik sendromlu erişkinin 

tümünde normal seviyelerde TSH değerleri bulmuşlardır. Düşük 

serum T3'üne rağmen TSH'nın normal olmasını, TSH'nin yüksek 

serbest T4 düzeylerine daha duyarlı olabilmesine bağlamışlar

dır. Afrasiabi ve arkadaşları 7 nefrotik hastanın ikisinde 

normal ortalamaya g6re yüksek TSH seviyesi bulmuşlardır(22). 

Feinstein ve arkadaşları(l8) 15 nefrotik hastalarının 

ti.imünde hem_bazal TSH değerleri bulmuşlar, hem de TRH ya TSH 

nın cevabını normal·sınırlar içerisinde saptamışlardır. Buna 

karş~lık Mc Lean ve arkadaşları(29) konjenital nefrotik send

romlu 5 bebeğin 4'ünde yükselmiş TSH de~erleri bulmuşlardır 

(TSH > 20 1ü/ml). 

TSH değerlerinin yüksek bulunmasının düşük T4 ve T3 

değerlerine bir cevap olarak ortaya çıktığı kanısındayız. 

Bizim araştırmamızda nefrotik sendromlu hastalarda 

bulduğumuz yüksek TSH değerleri literatür bilgileri ile kıyas

landığında, Mc Lean ve arkadaşlarının(29) bulgularıyla tama

men, Afrasiabi ve arkadaşlarının(l) sonuçlarıyla kısmen ben

zerlik gUstermekte, buna karşılık Gavin ve arkadaşları(22) 

ile Feinstein(lB) ve arkadaşlarının sonuçlarıyla uyuşmamak

tadır. 

Tiroid Sintigrafisi 

İlk olarak nefrotik sendromlu iki çocu;uu otopsisinde 

bariz histopatolojik değişiklikler g6rülmUştUr(34). Daha son-
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raları yapılan çalışmalardaki otopsilerde tiroid bezinde pa

tolojik bulgulara rastlanılmamıştır. Fakat Recaut ve Riggs 

nefrozlu bazı hastalarda tiroid bezinin, idrarla hormonun 

devamlı kaybını kompanse etmek için hiperaktif olabileceğini 

ileri sürmüşlerdir(34). 

Börner ve arkadaşları nefrotik sendromlu bir hastada 

massif tiroid bezi büyümesini gözlemişler ve tiroid hormonu 

tedavisiyle büyümenin durduğunu ve gerilediğini göstermişler

dir. Aynı hastanın tiroid bezi sintigrafik olarak incelendi

ğinde homojen iyod depolamış ve diffüz olarak hipertrofik bu

lunmuştur. Bunun sonucu ağır nefrotik sendromlu hastalarda, 

kompansatris aktivite artışı renal kayıpla~ı karşıl.ayamadı

ğında tiroid bezinin büyüyebileceğini ileri sü!müşlerdir(lO). 

Mc Lean ve arkadaşları(29) konjenital nefrotik send

romlu 6 bebekten ikisind~ bizim teknikle yaptıkları tiroid 

sintigrafisinde, tiroid bezinin yerini ve büyüklüBünü normal 

olarak bulmuşlardır. 

Literatürde bu konuda yapılan çalışmalara çok az rast

lanılmaktadır. Biz 10 nefrotik sendromlu hastaya tiroid sin-

. f. . b·1d·k 99 ·1 r. • 'd tıgra ısı yapa ı ı . Tc perteknetat ı e yaptıbımız tıroı 

sintigrafisinde, altı olguda bilateral hafif <liffüz hiperpla

zı saptadık, d6rt olguda ise tiroid sintigrafisi normal bulun

du (Resim 1, 11). 

Nefrotik sendromlu hastaların bir kısmında bulunan ak

tivite artışını, kompansasyon mekanizmalarının artışı olarak 

değerlendirdik. 
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S O N U C 

1- Nef · 
k rotık sendromlu olgularda serum albumini, sağlam 
ontrol r· . grubuna kıyasla düşük 

bulunmuştur, Bu durum albuminü

dolayısıyla olan kayıplar ve prok-
ı, sındi . 

8

• rım yolundan ôdem 

ımaı tubuluslarda 
mışt protein katabolizmasının artışına bağlan-

ır. 

2 - Nefr 'k 
ler· otı sendromlu olgularda serum globulin de<er-ı no " 

rmalden d'' "k . 
•im · uşu bulunmuştur, Globulın değerlerinin düşük 

ası bar· . saklar yoluyla kayba bağlıdır, 

3- ' . 

gul 

Sağlam çocuk grubuna kıyasla nefrotik sendromlu ol-

ard · ~ a serum TBG değerleri düşük bulunmuştur, Serum TBG de-

5e r 1 e . . rının d" . . 
lı uştikliiğü; sentezin azalması, ekstravaskiller <lağı-
mın 

Yıkımıartması ile ilgili olabileceli gibi, artan kayıplar ve 

ada b ağıntılı olabilir, 

4
- N f . . · anı erotik sendromlu olgularda serum total tıroksıni 

amıı ol · T4'u"n ba~ıandı-
b TBG arak düşük bulunmuştur, Bu durumun ,, 
•a ' albumin ve prealbumiriin azalması il• yakından ilgisi 

tdır. Ha ' . lb .. nı stalarımızda T4 düSüklülÜ TBG nın ve seruma umını-
n d.. , a uşüklüğü ile ilgili görülmektedir, Ayrıca tiroksinin idrarJ.,ı 

şı.rı k , aybı . söz konusudur, 

5-
Nefrotik sendromlu hasta grubunda serum total TJ'ü 

fi 

":,ı 

1' 

ı,ı' 

: 
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düşük bulunmuştur. Bu hastalardaki serum total T3 1 ilndeki 

azalma serum taşıyıcı proteinlerinin konsantrasyonlarındaki 

azalma ile ilişkilidir, Triiyodotironinin değişik protein 

fraksiyonlarına değişik oranlarda bağlanması önemli bir etken 

olarak görülmektedir. 

6- ·T3/T4 oranı nefrotik sendromlu olgularda yilk~ek bu

lunmuştur. Bu yükseklik T4'ün T3'e dönüşme hızındaki artışla 

ilgilidir. 

7- Serum TSH değerleri, nefrotik sendromlu olgularda 

yUksek bulundu. Bu yüksekliğin düşük T4 ve T3 değerlerine bir 

cevap olarak ortaya çıktığı kanısındayız. 

8- Nefrotik sendromlu 10 olguda yaptığımız tiroid sin

tigrafisinde; altı olguda bilateral hafif diffüz hiperplazi 

saptadık. Nefrotik sendromlu hastaların bir kısmında bu akti

vite artışını kompansasyon mekanizmalarının artışı olarak de

ğerlendirdik. 
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tj Z E T 

Nefrotik sendromda tiroid fonksiyonlarını araştırmak 

amacıyla planlanan çalışmamızda 15 nefrotik sendromlu çocuk 

ile 10 sağlam çocuk yer almaktadır. 

Serumdaki total T4 ölçümleri için Mallinckrod kiti, to

tal T3 ölçümü için Gamına Coat (1 125 ) radyoimmunoassey kiti 

kullanıldı, TBG tayini için TBGK radyoimmunoassey yöntemi uy

gulandı. TSH değerlerinin kantitatif ölçümü NSH-TSH rad

yoimmunoassey yöntemiyle yapıldı. Tiroid sintigrafisi Tc 99 

perteknetat ile yapıldı. 

15 hastada total protein (3.9 ± 0.76 gr/dl), albumin 

(1.73 ± 0.47 gr/dl) ve globulin (2.17 ± 0.61 gr/dl) de~erleri

ni sağlamlardan düşük bulduk. Nefrotik sendromluların serum

larında ölçülen tiroksin (2.44 ± 1.6 µg/d~, triiyodotironin 

(65.73 ± 30,45 ng/dl), tiroksin bağlayan globulin değerlerini 

(14.98 ± 9.2 µg/dl) düşük ve tiroid stimil~an hormon (5.58 ± 

3.34 µU/ml) değerlerini ise yüksek olarak saptadık. On nefro

tik sendromlu olguda yapılan tiroid sintigrafisinde, altı ol

guda bilateral hafif diffüz hiperplazi saptadık. 

Bulunan serum T4, .T3, TSH ve TBG değerleri, literatür

den elde edilen bilgiler ışığında tartışılmıştır. 

• ı, 

. , . 
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