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Test czynnociowy TRH-TSH u chorych
ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek (SNN)
Celem pracy by³a: ocena przebiegu testu czynnociowego TSH po TRH i ocena
przydatnoci diagnostycznej testu u chorych ze snn a tak¿e wp³ywu ró¿nych
czynników klinicznych i laboratoryjnych na przebieg testu w tym ocena wp³ywu
podawania erytropoetyny. PACJENCI i METODYKA: test wykonano u chorych
leczonych hemodializami: - 58 chorych w wieku od 18 do 65 (r. 42), w tym u 35
mê¿czyzn i 23 kobiet, u 6 chorych (2 mê¿czyzn i 4 kobiety) test powtórzono po 8
- 15 tygodniach od wszczêcia podawania erytropoetyny w dawkach 80 - 120 IU/
kg m.c./tydzieñ oraz w grupie kontrolnej u 6 osób bez niewydolnoci nerek (2
mê¿czyzn i 4 kobiety). Stosowano preparat TRH w dawce 200µg do¿ylnie. Krew
na oznaczanie TSH pobierano w punktach 0 oraz po 30, 60, 90 minutach. Wyniki
analizowano jako wzglêdn¹ maksymaln¹ odpowied (- %) na stymulacjê wydzielania TSH po TRH i czas osi¹gniêcia maksymalnej odpowiedzi w tecie.
WYNIKI: u chorych ze snn dializowanych odpowied w tecie jest wybitnie upoledzona w porównaniu z grup¹ kontroln¹ (p=0,001) a czas maksymalnej odpowiedzi w tecie jest opóniony (p=0,024), stê¿enie Hb koreluje dodatnio (r=0,283;
p=0,031) a podawanie erytropoetyny poprawia odpowied w tecie (p=0,009)
nie przywracaj¹c jej do normy. Pozosta³e badane czynniki w tym okres leczenia
dializami nie wp³ywa³y na przebieg testu. WNIOSKI: 1. Test czynnociowy TRH TSH u chorych ze snn wypada nieprawid³owo, odpowied w tecie jest upoledzona. 2. Podawanie erytropoetyny chorym ze snn leczonych dializami poprawia odpowied w tecie TRH - TSH w zakresie uzyskania wzglêdnej maksymalnej odpowiedzi. 3. Wzrost wartoci Hb koreluje dodatnio z odpowiedzi¹ w tecie TRH - TSH.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12, 176-180)

The thyrotrophin releasing hormone-thyrotropin
functional test (TRH-TSH) in end stage renal disease
(ESRD) patients
Aim of the study: assessment of functional test of TSH release after injection of TRH and its diagnostic usefulness in ESRD patients and influence of
different clinical and laboratory factors on the results of the test, including erythropoietin treatment. Patients and methods: 58 patients treated with hemodialysis,
age 18 - 65 (aver. 42), 35 male and 23 female. In 6 patients (2 male, 4 female) test
was repeated after 8 - 15 weeks after initiation of erythropoietin treatment (doses
80 - 120IU/kgBW/week). Control group included 6 patients without kidney disease (2 male, 4 female). A dose of 200mg TRH was given intravenously. Blood
for TSH level was taken at point 0, 30, 60 and 90 minutes after injection. Results
were analyzed as a maximal change (-%) in TSH after stimulation by TRH and a
time of reaching the maximal result in the test. Results: In dialyzed ESRD patients the positive test is extensively diminished comparing to the control group
(p = 0.001) and a time of maximal release in test was delayed (p =0.024). Serum
hemoglobin concentration correlated positively with answer in TRH - TSH test
(r=0.283; p=0.031) and use of erythropoietin improved the release in tests
(p=0.009), without normalization of test results. The other studied factors including duration of dialysis treatment did not influence the results of the test.
Conclusion: 1. The functional TRH - TSH test In ESRD patients gave the abnormal results. The release in test was diminished. 2. Erythropoietin treatment of
dialyzed ESRD patients improved results of release in TRH - TSH test as reaching of relative maximal answer. 3. Increase of hemoglobin level correlated positively with answer in TRH - TSH test.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 176-180)
Wstêp
Na zaburzenia hormonalne u chorych ze
snn mo¿e mieæ wp³yw zaburzona funkcja
przysadki i podwzgórza. Chorzy ze SNN
maj¹ pewne cechy orodkowej hipotyreozy.
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Stê¿enie TRH jest obni¿one. Dzia³aniu podwzgórza przypisuje siê wa¿n¹ rolê w rozwoju zaburzeñ tarczycowych u chorych z
powa¿nymi schorzeniami pozatarczycowymi. Opinie co do stê¿eñ TSH nie s¹ jedno-
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znaczne, opisywano obni¿one stê¿enia, ale
wiêkszoæ autorów udokumentowa³a stê¿enia w granicach normy (z tendencj¹ do ni¿szych wartoci). Sugeruje to nieadekwatn¹
odpowied przysadkow¹ na hormony tarczycy, które równie¿ s¹ niskie. Opisywane jest
równie¿ s³absze dzia³anie TSH na gruczo³
tarczycy. Zaburzenia czynnoci osi podwzgórze  przysadka  tarczyca jest w tej
grupie chorych stwierdzane czêciej ni¿ w
innych schorzeniach ogólnoustrojowych [3,
5,14,21,23,25,28,42,43].
Wg Bartalena L. i wsp. u wiêkszoci
chorych ze snn nie stwierdza siê nocnego
szczytu wydzielania TSH (u 18 z 20 badanych chorych), co wystêpuje u innych chorych z ciê¿kimi schorzeniami pozatarczycowymi [3,38,40]. T³umaczone jest w³anie
hipotyreoz¹ centraln¹ w snn i ma byæ wspó³odpowiedzialne za obni¿one stê¿enie hh
tarczycy u tych chorych [3]. W wielu ciê¿kich schorzeniach pozatarczycowych profil
dobowy wydzielania TSH jest podobny jak
w niewydolnoci nerek, a obni¿one stê¿enia hormonów tarczycy nie pobudzaj¹ w
nale¿yty sposób wydzielania TSH [31]. Przebieg testu TSH po TRH u chorych z niewydolnoci¹ nerek jest nieprawid³owy, co wykaza³y prace innych autorów [7,11,15,16, 20,
22,30,31,43]. W innych powa¿nych schorzeniach pozatarczycowych mo¿e byæ prawid³owy [19]. Wa¿na jest wiêc ocena jakie kliniczne i laboratoryjne czynniki mog¹ mieæ
wp³yw na wynik testu. Mo¿e mieæ to znaczenie w wyjanieniu przyczyn zaburzonej
odpowiedzi TSH na TRH. Szczególnie wa¿ne wydaje siê byæ czy i jaki wp³yw ma podawanie erytropoetyny na przebieg testu.
Cele pracy:
1) Ocena przebiegu testu czynnociowego TSH po TRH i ocena przydatnoci diagnostycznej testu u chorych ze SNN.
2) Ocena wp³ywu ró¿nych czynników
klinicznych i laboratoryjnych na przebieg
testu.
3) Ocena wp³ywu podawania erytropoetyny na przebieg wykonywanego testu.

Tabela I
Wzglêdna maksymalna odpowied na stymulacjê wydzielania TSH po TRH wed³ug wybranych cech - %.
Relative maximum response on TSH secretion after TRH according to chosen characteristics (-%).
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Badanie by³o prowadzone i opracowane w
Orodku Dializ Szpitala w Wo³ominie, Orodku
Dializ Katedry i Kliniki Nefrologii Dializoterapii i
Chorób Wewnêtrznych AM w Warszawie i Oddziale
Nefrologii Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Radomiu. Badania wykonano za zgod¹
Komisji Etycznej AM w Warszawie z dnia
19.01.1995r. i 13.01.2004r.
Test czynnociowy TRH - TSH wykonano u
58 chorych leczonych hemodializami w wieku od
18 do 65 (r. 42), w tym u 35 mê¿czyzn (20-62, r.
42 lata) i 23 kobiety (18-65, r. 43 lata). U 6 chorych (24-57lat), (2 mê¿czyzn i 4 kobiety) test powtórzono po 8-15 tygodniach od w³¹czenia do leczenia (bezporednio po wykonaniu pierwszego
testu) erytropoetyny w dawkach 80 - 120 IU/kg m.c./
tydzieñ. Grupê kontroln¹ stanowi³o 6 osób bez niewydolnoci nerek w wieku 22-60 lat (2 mê¿czyzn i
4 kobiety). Stosowano preparat TRH w dawce
200µg do¿ylnie. Krew na oznaczanie TSH pobierano w punktach 0 i po 30, 60, 90 minutach. Test
oraz wszystkie badania biochemiczne i hormonalne wykonywano przed dializ¹, rano na czczo w
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Rycina 1
Wzglêdna maksymalna odpowied na stymulacjê wydzielania TSH po TRH wed³ug poziomu hemoglobiny.
Relation between secretion of TSH after TRH stimulation with relatively maximal response for stimulation
according to Hb concentration.
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Tabela II
Czas osi¹gniêcia maksymalnej odpowiedzi na stymulacjê wydzielania TSH po TRH wed³ug wybranych cech
jakociowych - %.
Time needed to achieve maximal response on stimulation TSH secretion after TRH according to chosen
quality factors ( - %).
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Rycina 2
Wzglêdna maksymalna odpowied na stymulacjê wydzielania TSH po TRH w okresie 1 i okresie 2 u 6 pacjentów - skala logarytmiczna (okres 1 przed podaniem erytropoetyny, okres 2 w 8 - 15 tygodni od wdro¿enia
erytropoetyny).
Relative maximum response on stimulation of TSH secretion after TRH in period 1 and period 2 in 6 patients
- logarithmic scale (period 1 before erythropoietin administration, period 2 in 8 - 15 weeks after erythropoietin treatment).
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godz. 07:00 - 09:00. Do badañ kwalifikowano chorych ze wspó³czynnikiem KT/V > 1,2 i/lub URR >
0,6. Stê¿enia hormonów TSH, TT4, TT3, fT4, fT3,
erytropoetyny oraz PTH intact (iPTH) oznaczano
w surowicy pacjentów w oparciu o wysokoczu³¹
technologiê enzymatycznie wzmocnionej chemiluminescencji za pomoc¹ automatycznego analizatora immunodiagnostycznego IMMUNOLITE firmy DPC. Stê¿enie PRL oznaczano metod¹ immunofluorecscncyjn¹ (IFA) przy u¿yciu zestawów
AutoDELFIA. Wszystkie pozosta³e badania wykonano przy u¿yciu standardowych metod.
Oceniano wp³yw na wzglêdnie maksymaln¹
odpowied (-%) na stymulacjê wydzielania TSH po
TRH wg wybranych cech (stan chorego, wiek, p³eæ,
rodzaj schorzenia, podawanie erytropoetyny, stê¿enia: PTH, PRL, Hb, bia³ka oraz obecnoæ regularnej miesi¹czki u kobiet traktowana jako zachowana czynnoæ estrogenna jajników). Wg takich
samych cech przeanalizowano ich wp³yw na czas
osi¹gniêcia maksymalnej odpowiedzi na stymulacjê w tecie.
U 6 chorych po okresie leczenia erytropoetyn¹ 8-15 tygodni przeanalizowano ró¿nicê w przebiegu wzglêdnej maksymalnej odpowiedzi na stymulacjê w tecie u ka¿dego z badanych oraz wg
zmian poziomu Hb.
Ocena stanu chorego we w³asnej 15 punktowej, 3 stopniowej skali: z³y (+, >5pkt.), redni (++,
6-10pkt.), dobry (+++, >11pkt.) obejmowa³a: aktywnoæ ¿yciow¹, BMI, przebyte infekcje, aktualny
proces zapalny, ogólne poczucie, objawy niewydolnoci serca, objawy d³awicy piersiowej, nasilenie objawów nadczynnoci przytarczyc, zaka¿enie HBV i HCV.
Do opracowania statystycznego wykorzystano: - dla oceny istotnoci zwi¹zku miêdzy cech¹
ilociow¹ a jakociow¹ - analizê wariancji, a w przypadku nie spe³nienia za³o¿eñ do analizy wariancji
- test nieparametryczny Kruskala - Wallisa; - dla
oceny istotnoci zwi¹zku miêdzy dwiema cechami ilociowymi - test istotnoci dla wspó³czynnika
korelacji liniowej.
Wyniki badañ
Wzglêdna maksymalna odpowied (- %)
na stymulacjê wydzielania TSH po TRH u
chorych dializowanych ze SNN jest wybitnie upoledzona w porównaniu z grup¹ kontroln¹ (p=0,001), patrz tabela I. W ca³ej grupie wiêkszoæ badanych mia³o g³êbokie upoledzenie odpowiedzi w tecie, u dwóch
osób krzywa przebiegu by³a prawie p³aska,
a tylko kilka osób mia³o wynik testu zbli¿ony (jednak gorszy) w stosunku do osób zdrowych. Czas osi¹gniêcia maksymalnej odpowiedzi wskazuje, i¿ w porównaniu z grup¹
kontroln¹ w grupie badanej jest on opóniony (p=0,024) (patrz tabela II).
Podawanie erytropoetyny poprawia odpowied w tecie (p=0,009), istnieje te¿ dodatnia korelacja odpowiedzi na stymulacjê
TSH ze stê¿eniami Hb (r = 0,283; p = 0,031).
Nie ma zwi¹zku w uzyskaniu wzglêdnej
maksymalnej odpowiedzi na stymulacjê
wydzielania TSH po TRH w zale¿noci od
stê¿enia PTH, prolaktyny, bia³ka ca³kowitego i wieku chorych, nie stwierdzano te¿ wp³ywu wyjciowego stê¿enia TSH na odpowied w tecie( p=NS). Czas osi¹gniêcia
maksymalnej odpowiedzi na stymulacjê nie
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by³ zale¿ny od stê¿enia Hb, PTH, bia³ka ca³kowitego, prolaktyny i wyjciowego stê¿enia TSH.
Krótkotrwa³e podawanie erytropoetyny
nie mia³o wp³ywu na poprawê przebiegu testu. W tym przypadku badanie dotyczy³o
tylko 6 osób, patrz ryc. 2. rednie stê¿enia
Hb u tych badanych przed leczeniem wynosi³o 7,5 ± 1,2g%, a po 8-15 tygodniach
leczenia 9,6 ± 1,4g% (p<0,01). Wyniki zawarte s¹ w tabeli I i II oraz na rycinie 1 i 2.
Omówienie
Mechanizm pobudzania wydzielania
TSH zachodzi przez receptor niezale¿ny od
cAMP zwi¹zany z mobilizacj¹ jonów wapnia z magazynów wewn¹trzkomórkowych.
Stymulacja nastêpuje przez receptory aktywuj¹ce fosfolipazê C - szlaku fosfatydyloinozytolu [11].
Test TRH - TSH wypada nieprawid³owo
(jest upoledzony) u chorych ze snn leczonych powtarzanymi HD oraz dializami
otrzewnowymi. Upoledzenie to polega na
ni¿szych wartociach szczytowych i póniejszym powrocie do wartoci podstawowej,
przedstawione w pracy wyniki wykaza³y g³êbokie upoledzenie odpowiedzi. Wczeniejsze prace wykazywa³y upoledzenie wyniku testu jednak w znacznie mniejszym stopniu ni¿ przedstawiana [3,7,10,13,15,16,17,
20,22,40]. W populacji ludzi zdrowych szczyt
osi¹gany jest po oko³o 30 minutach, za u
chorych z snn póniej ni¿ po 45 minutach[26,
40]. W naszej pracy, u dwóch chorych, krzywa przebiegu testu by³a prawie p³aska.
Wp³yw na s³absze pobudzanie TSH przez
TRH mo¿e mieæ upoledzenie wydzielania
dopaminy, degradacja uk³adu autonomicznego oraz wiele stosowanych leków, niewykluczony jest wp³yw toksyn mocznicowych
jest on szczególnie podnoszony w niektórych pracach [1,7,33]. W ostatnim okresie
rolê w zakresie zaburzeñ tarczycy przypisuje siê stanowi zapalnemu oraz zaburzeniom w funkcji ródb³onka [4,24]. Zaburzenia maj¹ z³o¿ony, ogólnoustrojowy charakter i dotycz¹ ca³ej osi podwzgórze  przysadka  tarczyca.
Zaburzenia w przebiegu testu w mocznicy potwierdzaj¹ autorzy podrêczników
endokrynologii Greenspan FS i Gardner DG.
Szczyt wydzielania nie osi¹ga wg Ramireza
nawet 50% wartoci osi¹ganego u ludzi
zdrowych [30]. Podobne wyniki prezentuje
Duntas i wsp. [11]. Takie wyniki maj¹ potwierdzaæ tzw. centraln¹ hipotyreozê, czym
niekiedy s¹ t³umaczone zaburzenia hormonalne w snn jako mechanizm adaptacyjny,
antykataboliczny wynikaj¹cy czêciowo tak¿e z nadwra¿liwoci przysadki na obwodowe hormony tarczycy. Pewn¹ rolê mo¿e
odgrywaæ zaburzenie w dzia³aniu uk³adu
dopaminergicznego. Mo¿e to te¿ sugerowaæ
pewn¹ rolê hiperprolaktynemii w tym mechanizmie [3,7,12,22,28,30,32 34]. W pracy nie wykazano jednak zwi¹zku odpowiedzi w tecie TRH - TSH z wartociami stê¿eñ PRL.
W póniejszej pracy Ramirez i wsp. wykazali jednak inne wyniki sugeruj¹ce wy¿sze
wartoci odpowiedzi zarówno PRL jak i TSH
w tecie czynnociowym z TRH [29]. W innej pracy ten sam autor dokumentowa³
wrêcz normalizacjê wyniku testu TRH - TSH
po leczeniu erytropoetyn¹ [30]. Zbli¿one re-

zultaty prezentowa³ autor tej pracy przedstawiaj¹c wstêpne wyniki swych badañ [27].
Jednoczenie Ramirez i wsp. we wczeniejszych pracach nie wykazali wp³ywu podawania erytropoetyny na wyniki tego testu, a
Diez i wsp. nie wykazali wp³ywu krótkotrwa³ego podawania preparatu rekombinowanego hormonu wzrostu [6,9,18,29]. Poprawê
odpowiedzi w tecie stwierdzi³ Tokgöz B i
wsp u chorych dializowanych otrzewnowo
po leczeniu erytropoetyn¹ [39].
W przedstawionej pracy wykazano
wp³yw podawania erytropoetyny na poprawê wzglêdnej maksymalnej odpowiedzi w
tecie stymulacji TSH po TRH przy przewlek³ym leczeniu erytropoetyn¹. Maksymalna odpowied w tecie by³a jednak opóniona w czasie i nie by³o pe³nej normalizacji
odpowiedzi tak¿e po krótkotrwa³ym podawaniu wy¿szych dawek leku. Przedstawione wyniki pozwalaj¹ jednak na wnioskowanie o pozytywnym wp³ywie d³ugotrwa³ego
podawania erytropoetyny na przebieg testu.
Efekt ten mo¿e byæ zwi¹zany ze wzrostem
stê¿eñ Hb (co stwierdzono w pracy), ale jest
tylko czêciowy. W badaniach Dieza i wsp.
wykazano poprawê czynnoci przysadki po
podawaniu erytropoetyny, nie dokumentuj¹c bezporedniego wp³ywu erytropoetyny
na komórki przysadki [8]. Pewn¹ poprawê
w tym zakresie po podaniu erytropoetyny
dokumentowa³ równie¿ Utas C. i wsp. [40].
Sugerowano tak¿e, ¿e w mechanizmie poprawy po podaniu erytropoetyny w patologicznym tecie GH po TRH mo¿liwy jest
wp³yw na przysadkê poprzez zwiêkszenie
wydzielania somatostatyny lub zahamowanie dzia³ania GHRh [9].
Nie ma wp³ywu podawanie estrogenów
kobietom bez niewydolnoci nerek, bêd¹cym w eutyreozie, na wyniki testu TRH - TSH
[2, 29]. Przedstawiona praca wykazuje, i¿
zachowana funkcja jajników (fakt regularnego miesi¹czkowania) u kobiet ze snn nie ma
wp³ywu na przebieg testu.
Dopamina wywiera wp³yw na wyniki testu TRH po TSH, redukuj¹c odpowied sekrecyjn¹ poprzez wp³yw na wewn¹trzkomórkowe stê¿enie cAMP. Z drugiej strony leki z
grupy antagonistów dopaminy zwiêkszaj¹
stê¿enie TSH u ludzi zdrowych [34,35]. Zaburzenia w w dzia³aniu uk³adu dopaminergicznego mog¹ ogrywaæ rolê w zmniejszeniu nocnego szczytu wydzielania TSH u
chorych z ciê¿kimi schorzeniami pozatarczycowymi [32].
Mimo istnienia zaburzeñ w funkcjonowaniu osi podwzgórze - przysadka - tarczyca nie wykazano korzyci z substytucji hormonalnej, tarczycowej u chorych ze SNN i
stwierdzanymi zaburzeniami [41]. Diagnostyka zaburzeñ tarczycowych u chorych ze
snn jest trudniejsza i oznaczania samego
TSH mo¿e byæ niewystarczaj¹ce i potrzebne mo¿e byæ badanie wolnych i ca³kowitych
hormonów, a niekiedy tak¿e TBG [17,37].
Przydatnoæ testu dla okrelenia przyczyny zaburzeñ w zakresie hormonów tarczycy, jak nale¿y wnioskowaæ z wyników
pracy, u chorych ze snn nie jest du¿a; podobnie nale¿y interpretowaæ wyniki innej
pracy [36]. Przydatnoæ diagnostyczna w
klinice jest podobna jak u chorych bez niewydolnoci nerek, g³ownie w potwierdzeniu
rozpoznania nadczynnoci tarczycy [19].
Udokumentowanie g³êbokich zaburzeñ
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w tecie stymulacji TRH - TSH u chorych z
mocznic¹ dowodzi wp³ywu mocznicy na
mechanizmy neurohormonalne i mo¿e tylko czêciowo t³umaczyæ zaburzenia hormonalne w zakresie hormonów tarczycy u chorych ze snn. Mechanizmy zaburzeñ endokrynnych u chorych ze snn wymagaj¹ dalszych badañ w tym badañ wp³ywu stanu
zapalnego i ró¿nych cytokin [4, 24].
Wnioski
1. Test czynnociowy TRH - TSH u chorych ze SNN wypada nieprawid³owo, odpowied w tecie jest upoledzona.
2. Podawanie erytropoetyny chorym ze
SNN leczonych dializami poprawia odpowied w tecie TRH - TSH w zakresie uzyskania wzglêdnej maksymalnej odpowiedzi
(-%).
3. Wzrost wartoci Hb koreluje dodatnio z odpowiedzi¹ w tecie TRH - TSH.
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