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Hiperprolaktynemia u chorych ze schy³kow¹
niewydolnoci¹ nerek (SNN)  ocena wyników
testu TRH-PRL
Celem pracy by³a: ocena wyników testu TRH - PRL u chorych ze schy³kow¹
niewydolnoci¹ nerek z ró¿nego stopnia nasileniem hiperprolaktynemii, okrelenie jego przydatnoci diagnostycznej, wp³ywu czynników laboratoryjnych i
klinicznych w tym podawania erytropoetyny na przebieg testu. Pacjenci i metodyka: Test czynnociowy TRH - PRL wykonano u chorych leczonych hemodializami, oznaczenia wykonywano w czasie 0 i 60 minut u: - 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 wdro¿enia erytropoetyny, - w
grupie kontrolnej u 6 osób bez niewydolnoci nerek (2 mê¿czyzn i 4 kobiety).
Test wykonywano rano, na czczo w dniu dializy przed zabiegiem. Stosowano
preparat TRH w dawce 200µg do¿ylnie. Oceniano wp³yw na wzglêdnie maksymaln¹ odpowied (-%) na stymulacjê wydzielania PRL po TRH wg wybranych
cech (stan chorego, p³eæ, rodzaj schorzenia, podawanie erytropoetyny, obecnoæ miesi¹czki u kobiet oraz stê¿eñ PTH, Hb, wieku chorego, bia³ka). Wyniki:
Wykazano os³abion¹ odpowied u chorych ze snn na stymulacjê wydzielania
PRL (p=0,003). Najs³absz¹ odpowied stwierdzano w chorych z nefropati¹ cukrzycow¹ (p=0,033). Stymulacja by³a silniejsza u kobiet (p=0,017). Podawanie
erytropoetyny pogarsza odpowied w tecie w ca³ej badanej grupie (p=0,0260),
za krótkotrwa³e intensywne podawanie tego leku pozostaje bez wp³ywu na przebieg testu, stê¿enia Hb koreluj¹ ujemnie z wynikami stymulacji w ca³ej grupie
badanej (r=-0,27; p=0,38), nie stwierdzono ró¿nic w grupie leczonej krótko erytropoetyn¹, mimo i¿ wzrost Hb by³ wyrany, korelacjê dodatni¹ stwierdzono z
wyjciowymi wartociami PRL (r=0,903; p<0,001). Wnioski: 1. Test TRH - PRL u
chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek wypada nieprawid³owo, stwierdzono
upoledzon¹ odpowied w tecie. 2. Nie stwierdzono korzystnego wp³ywu podawania erytropoetyny i wzrostu wartoci Hb na odpowied w tecie. 3. Przydatnoæ kliniczna testu TRH-PRL dla diagnostyki hiperprolaktynemii u chorych
ze snn jest ma³a. 4. Wydaje siê, ¿e TRH odgrywa niewielk¹ rolê w rozwoju hiperprolaktynemii u chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 1-4)

Hyperprolactinemia in patients with end-stage renal
failure (ESRD)  an evaluation of the thyrotrophin
releasing hormone-prolactine test (TRH-PRL Test)
The evaluation of TRH-PRL test values for ESRD patients with different degree of hyperprolactinemia intensity was the aim of the study. Diagnostic usefulness of TRH-PRL test and influence of laboratory and clinical factors including erythropoietin therapy on its course were estimated. Patients and methods:
Functional TRH-PRL test was performed in 58 patients in the age 18 to 65 (mean
42), 35 male and 23 female undergoing dialysis in the time) and 60 min of dialysis session. In 6 patients (2 male and 4 female) test was repeated after 8-15
weeks from the start of erythropoietin treatment. Control group consisted of 6
healthy volunteers. The test was performed in the morning, fasting, before dialysis session. 200 µg of TRH was given i.v. There was evaluated influence of
chosen factors like general state, gender, age, reason of renal failure, erythropoietin therapy, presence of periods and concentrations of PTH, Hb, total protein for relatively maximal answer (%) for secretion of PRL after stimulation of
TRH. Results: Lower response on PRL secretion after stimulation was found in
ESRD patients (p=0.003). The lowest response was estimated for diabetic nephropathy (p=0.033). Stimulation was higher in female patients (p=0.017). EPO treatment worsens the respond on the test in whole group (p=0.026), while short
intensive EPO treatment does not influence the test. Blood concentration of Hb
correlates negative with stimulation values in whole group (r=-0.27; p=0.038).
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Conclusions: 1. TRH-PRL test in ESRD patients is inadequate - lower respond
in test was found. 2. No expected positive influence on test response was found
in patients treated with EPO even with increased Hb concentration. 3. The usefulness of above test for diagnosis of hyperprolactinemia in ESRD patients is
low. 4. TRH stimulation probably does not play an important role in
hyperprolactinemia development in ESRD patients.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 1-4)

Cele pracy:
1. Ocena wyników testu TRH - PRL u
chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek.
2. Ocena przydatnoci diagnostycznej
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Wstêp
Regulacja wydzielania prolaktyny (PRL)
jest z³o¿ona. Uwa¿a siê, ¿e wydzielanie PRL
jest regulowane przez interakcje pomiêdzy
uwalniaj¹cymi, a hamuj¹cymi czynnikami
pochodz¹cymi z podwzgórza i tylnej czêci
przysadki mózgowej oraz przez czynniki
para- i autokrynne pochodz¹ce z przedniej
czêci przysadki, a tak¿e przez hormony
produkowane obwodowo takie jak estrogeny, hormony tarczycy, glikokortykosteroidy
oraz katecholaminy [4,17]. Najwa¿niejszym
czynnikiem fizjologicznym hamuj¹cym wydzielanie PRL jest dopamina. Stê¿enie dopaminy w przysadkowych naczyniach wrotnych osi¹ga prawie 10-krotnie wy¿sze wartoci ni¿ w kr¹¿eniu obwodowym [1]. Istniej¹ tak¿e liczne czynniki stymulujace sekrecjê PRL. Najwa¿niejszym z czynników podwzgórzowych jest tyreoliberyna (TRH).
Wiêksze dzia³anie TRH jest stwierdzane u
kobiet, co jest prawdopodobnie wynikiem
dodatkowego dzia³ania u nich estrogenów.
Dzia³anie TRH jest dwufazowe (pierwsza
faza to uwalnianie zgromadzonej PRL, druga za zsyntetyzowanej de novo) [4]. Dzia³anie TRH zachodzi poprzez swoiste receptory b³onowe laktotrofów z u¿yciem systemu cyklazy adenylowej prowadz¹ce do
wzrostu wewn¹trzkomórkowego stê¿enia
wapnia i sekrecjê PRL [5,8]. Na wra¿liwoæ
laktotrofów na dzia³anie TRH wp³yw maj¹
hormony tarczycy (g³ównie T3), glikokortykosteroidy oraz wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP), a tak¿e angiotensyna, wazopresyna i GnRH [12,13]. VIP jest syntetyzowany poza podwzgórzem, równie¿ w komórkach przedniego p³ata przysadki mózgowej
i oprócz bezporedniego wp³ywu na uwalnianie PRL odgrywa rolê w parakrynnej regulacji wydzielania dopaminy [3,6,13]. Mechanizm jego dzia³ania polega na kompetycyjnym dzia³aniu z dopamin¹ na poziomie
receptorów b³onowych oraz na moduluj¹cym
wp³ywie na podwzgórzowy TRH i wra¿liwoæ
laktotrofów na jego dzia³anie. £¹cz¹c siê ze
swoistym, b³onowym receptorem laktotrofa
mo¿e te¿ dzia³aæ bezporednio na wydzielanie PRL [2,6].
U chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹
nerek (SNN) stwierdza siê podwy¿szone
stê¿enia PRL i mo¿e to dotyczyæ ponad po³owy chorych. Od lat zjawisko to wzbudza
zainteresowanie nefrologów i jest badane.
Szczególne zainteresowanie dotyczy mechanizmów powstawania hiperprolaktynemii
[14]. Konsekwencje kliniczne hiperprolaktynemii u chorych ze snn tak¿e nie s¹ do koñca znane, co wymaga dalszych badañ.
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Rycina 1
Odpowied na stymulacjê wydzielania PRL po TRH wed³ug poziomu hemoglobiny.
Answer for stimulation of secretion PRL (at time 60 min) after TRH stimulation according to hemoglobine
concentration (Hb).
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Rycina 2
Odpowied na stymulacjê wydzielania PRL po TRH w okresie 1 (przed leczeniem erytropoetyn¹) i okresie 2
(po 8 - 15 tygodniach leczenia erytropoetyn¹) u 6 pacjentów
Answer for stimulation of secretion PRL (at time 60 min) after TRH stimulation for 6 patients treated with
EPO (before treatment - period 1 and after 8-15 weeks of treatment - period 2) .

testu TRH - PRL u chorych ze SNN, a tak¿e
wp³ywu czynników laboratoryjnych i klinicznych na jego przebieg.
3. Ocena wp³ywu podawania erytropoetyny na przebieg wykonywanego testu.

Materia³ i metodyka

G³ównym miejscem wykonywania badañ i
opracowania wyników by³ Orodek Dializ Szpitala
w Wo³ominie. Orodkami wspó³pracuj¹cymi by³y
Orodek Dializ Katedry i Kliniki Chorób Wewnêtrznych i Nefrologii AM w Warszawie i Oddzia³ NefroS. Niemczyk i wsp.

Tabela I
Odpowied na stymulacjê wydzielania PRL po TRH wed³ug wybranych cech.
Answer for stimulation of the secretion of PRL after TRH administration according to chosen features.
N

rednia

Odchy lenie
standardow e

65

7,185

6,978

Chorzy

59

6,093

5,879

5,100

Zdrow i

6

17,917

8,368

19,300

Z³y (+)

8

3,975

8,871

3,850

Przeciêtny (++)

27

7,470

5,799

6,200

Dobry (+++)

22

5,227

4,753

4,150

Ogó³em

M ediana

Wartoæ
p*

5,900

Grupa

0,003

Stan chorego

NS

P³eæ

0,017

Kobieta

24

8,588

6,175

6,600

M ê¿czy zna

35

4,383

5,076

4,100

Rodzaj schorzenia

0,033

Patologie k³êbkow e

34

4,679

5,417

Patologia ródm i¹¿szow a
Patologie w rodzone
Nefropatia cukrzy cow a

4.850

13

8,415

5,370

8,300

6

11,733

7,589

12,250

5

2,900

2,370

2,600

Podaw anie ery tropoety ny

0,026

Nie

25

7,876

7,594

6,700

Tak

25

4,740

4,223

3,600

Nie

15

8,965

6,281

6,800

Tak

9

7,989

6,320

6,000

M iesi¹czkow anie

NS

*) w tecie Kruskala - Wallisa; NS - brak istotnoci statystycznej na poziomie 0,05
Tabela II
Zwi¹zek odpowiedzi na stymulacjê wydzielania PRL po TRH z wybranymi parametrami.
Relationship between the secretion of PRL after stimulation by TRH and chosen parameters.

N

Wspó³czy nnik korelacji liniow ej

Wartoæ p

P TH

36

-0,014

NS

PRL w y jciow e

59

0,903

<0,001

Wiek

58

0,243

NS

Hb

59

-0,271

0,038

Bia³ko

58

0,064

NS

Okres podaw ania ery tropoety ny (m iesi¹ce)

25

0,070

NS

logii Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w
Radomiu. Badania wykonano za zgod¹ Komisji
Etycznej AM w Warszawie z dnia 19.01.1995r. i
13.01.2004r.
Test TRH-PRL wykonano u 58 chorych leczonych hemodializami w wieku od 18 do 65 (r. 42
lata), w tym u 35 mê¿czyzn (20-62 lat, r. 40) i 23
kobiet (18-65 lat, r. 43). U 6 chorych w wieku 2457 lat (2 mê¿czyzn i 4 kobiety) w³¹czono leczenie
erytropoetyn¹ w dawce 80-120IU/kg m.c./tydzieñ i
test powtórzono po 8 -15 tygodniach (redni wzrost
Hb w trakcie tego leczenia wynosi³ 2,1 g%). Kontrolê stanowi³a grupa 6 zdrowych w wieku 22-60
lat (2 mê¿czyzn i 4 kobiety).
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 w tecie z TRH oznaczano
metod¹ immunofluorecscncyjn¹ (IFA) przy u¿yciu
zestawów AutoDELFIA.
Test wykonywano rano, na czczo w dniu dializy, przed zabiegiem. Stosowano preparat TRH w
dawce 200µg do¿ylnie. Krew na oznaczenia stê¿eñ PRL pobierano w punktach czasowych 0 i 60
minut. Do badañ kwalifikowano chorych z wspó³czynnikiem KT/V > 1,2 lub URR > 0,6. Eliminowano z badania chorych u¿ywaj¹cych leki nasenne,
uspokajaj¹ce i przeciwdepresyjne oraz chorych z
niedoczynnoci¹ tarczycy i leczonych kortykosteroidami i hormonami tarczycy.
Oceniano wp³yw na wzglêdnie maksymaln¹
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odpowied (-%) na stymulacjê wydzielania PRL po
TRH wg wybranych cech (stan chorego, wiek, p³eæ,
rodzaj schorzenia, podawanie erytropoetyny, stê¿enia: PTH, Hb, bia³ka oraz obecnoæ regularnej
miesi¹czki u kobiet traktowana jako zachowana
czynnoæ estrogenna jajników). 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.
Oceny stanu chorego dokonywano wg w³asnej
15 punkowej skali kwalifikuj¹c chorych do trzech
grup: z³y (+, <5), redni (++, 6-10), dobry (+++,
>11pkt.). Punktowano: aktywnoæ ¿yciow¹, poczucie ogólne, BMI, przebyte infekcje, aktualny proces zapalny, zaka¿enia HBV i HCV, objawy niewydolnoci serca, d³awicy piersiowej, nasilenie objawów nadczynnoci przytarczyc.
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
Odpowied wydzielnicza PRL na stymulacjê TRH jest wybitnie upoledzona u chorych hemodializowanych (p<0,003), tylko
pojedynczy chorzy maj¹ odpowied zbli¿on¹ do grupy osób bez niewydolnoci nerek.
Stan chorego pozostawa³ bez wp³ywu na
wynik testu. Istotne znaczenie mia³a p³eæ.
Kobiety mia³y lepsz¹ odpowied w tecie,
znaczenia nie mia³a czynnoæ hormonalna
jajników okrelana w tabeli jako fakt miesi¹czkowania (patrz tabela I). Wp³yw na
przebieg testu mia³ rodzaj patologii prowadz¹cy do SNN. Chorzy z wielotorbielowatoci¹ nerek mieli stwierdzan¹ najlepsz¹, a
chorzy z nefropati¹ cukrzycow¹ najgorsz¹
odpowied w tecie (p<0,033). Chorzy nie
otrzymuj¹cy erytropoetyny mieli odpowied
lepsz¹ (na granicy istotnoci, p<0,026), (tab.
I). Korelacjê ujemn¹ (na granicy istotnoci
statystycznej, r =-0,271; p<0,038) wykazano dla stê¿enia Hb (tabela II, rycina 1). Wyjciowe stê¿enia PRL by³y wybitnie dodatnio skorelowane z efektem stymulacyjnym
(r=0,903; p<0,001). Bez znaczenia pozostawa³ wiek chorych oraz stê¿enia PTH. Chorzy otrzymuj¹cy erytropoetynê w okresie nasycaj¹cym (8-15 tyg.) nie wykazywali ró¿nicy w stymulacji wydzielania PRL w stosunku do okresu przed podawaniem erytropoetyny mimo wzrostu redniego stê¿enia Hb
o 2,1g% (rycina 2). Wyniki przedstawiono
na rycinach 1-2 i w tabelach I-II.
Omówienie
Hiperprolaktynemia jest czêstym zjawiskiem w SNN. Jest ona zale¿na od nadprodukcji i nadmiernego uwalniania prolaktyny
w snn, mechanizmy tego zjawiska nie s¹ do
koñca poznane [9,20].
Do¿ylne podanie TRH u osób z prawid³ow¹ odpowiedzi¹ przysadkow¹ powoduje
zazwyczaj wielokrotny wzrost (nie mniejszy
ni¿ dwukrotny) stê¿eñ PRL w ci¹gu 15-30
minut. W przedstawianej pracy wykazano
wybitne upoledzenie maksymalnej odpo-
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wiedzi w tecie wykonywanym u chorych ze
snn. Inni autorzy wykazali tak¿e, ¿e wyniki
testu wydzielania PRL po podaniu TRH u
chorych z niewydolnoci¹ nerek s¹ zmienione, z os³abion¹ odpowiedzi¹ i opónionym
szczytem wydzielania [7,10,11,19,21]. Wyniki sugeruj¹, ¿e akumulacja wielu czynników wywo³uje hiperprolaktynemiê poprzez
dzia³anie na poziomie receptorów podwzgórzowych i/lub przysadkowych niezale¿nie od
upoledzonej stymulacji przez TRH. Dowodzi to porednio niewielkiej roli stymulacji
TRH - TSH w powstawaniu hiperprolaktynemii u chorych ze SNN. Mechanizm hiperprolaktynemii w SNN wykazuje du¿¹ autonomiê na czynniki hamuj¹ce uwalnianie
PRL [9]. Odmienne wyniki co do stymulacji
PRL przez TRH, sugeruj¹ce prawid³ow¹ odpowied prezentowali jedynie Weissel i
wsp. [21].
W badaniu Iglesiasa i wsp. wykazano
brak poprawy w wyniku testu po krótkotrwa³ym leczeniu preparatem rekombinowanego hormonu wzrostu u chorych ze SNN.
Mo¿e to sugerowaæ, ¿e tak¿e inne ni¿ niedo¿ywienie i ogólny stan chorych czynniki
mog¹ mieæ wp³yw na zaburzenia w zakresie odpowiedzi PRL na TRH [11]. Podobne
wyniki uzyskalimy w naszej pracy gdzie
stan ogólny chorego, jak i stê¿enie bia³ka w
surowicy nie mia³y wp³ywu na przebieg testu (tabela I).
Przy przedstawianiu wyników ze swoich czêciowych badañ w 1995 roku na Zjedzie EDTA-ERA w Atenach S. Niemczyk i
wsp. stwierdzili korzystny wp³yw podawania erytropoetyny na wyniki testu czynnociowego TRH - PRL [15]. Nie potwierdzamy tego po analizie badañ w ca³ej du¿ej grupie chorych. Podawanie erytropoetyny nie
mia³o wp³ywu na wynik testu TRH - PRL u
badanych chorych z SNN, niezale¿nie od
czasu jej podawania, a w porównywanej w
badaniu grupie chorzy z niewydolnoci¹ nerek otrzymuj¹cy erytropoetynê mieli nawet
gorsz¹ stymulacjê wydzielania PRL (na granicy istotnoci statystycznej, st¹d trudno o
wyci¹gniêcie zdecydowanych wniosków).
Krótkotrwa³e intensywne (8-15 tyg.) leczenie erytropoetyn¹ nie poprawia³o wyników
testu (co jest w sprzecznoci z wczeniej
cytowan¹ prac¹ Iglesiasa) mimo poprawy
w wartociach stê¿eñ Hb rednio o prawie
2,1 g%. Wyniki stymulacji s¹ podobne, co
jednoczenie nie pozwala na wyci¹gniêcie
wniosku o negatywnym wp³ywie erytropoetyny na wynik testu, a raczej na braku wp³ywu. Podobne wyniki w swojej pracy uzyska³
zespó³ autorów austriackich. Wykazali oni
tak¿e, ¿e zwiêkszone stê¿enie prolaktyny u
chorych ze SNN nie jest zale¿ny od tzw.:
makroprolaktyny [18].
Stê¿enie Hb w ca³ej badanej grupie wykazywa³o negatywn¹ korelacjê z wynikiem
odpowiedzi w tecie (rycina 3). Uzyskane
wyniki jednak nie pozwalaj¹ na postawienie
jednoznacznego wniosku ze wzglêdu na
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graniczn¹ wartoæ istotnoci statystycznej
(p=0,038) oraz wyniki obserwacji krótkotrwa³ej, gdzie mimo wzrostu Hb o rednio 2,1
g% wyniki nie ró¿ni³y siê miêdzy sob¹.
Kobiety regularnie miesi¹czkuj¹ce nie
ró¿ni¹ siê od kobiet po menopauzie w wynikach odpowiedzi w tecie u badanych chorych. Estrogeny maj¹ znacz¹c¹ rolê w wydzielaniu prolaktyny u zdrowych kobiet [16].
Sugeruje to, ¿e stan mocznicy niezale¿nie
od funkcji przysadki oraz stê¿enia estrogenów powoduje zaburzenia odpowiedzi w tecie. Zdaje siê to równie¿ potwierdzaæ
stwierdzenie, ¿e zaburzenia w wydzielaniu
prolaktyny u chorych ze SNN polegaj¹ tak¿e na innym zaburzeniu ni¿ stymulacja TRH,
gdy¿ ta jest upoledzona.
Najmniejsze upoledzenie odpowiedzi
stwierdzono u chorych z wielotorbielowatoci¹ nerek, najwiêksze w nefropatii cukrzycowej, co sugeruje, ¿e dodatkowe ciê¿kie
d³ugotrwa³e schorzenie ogólnoustrojowe
mo¿e nasilaæ zaburzenia w stymulacyjnym
wydzielaniu PRL po TRH u chorych z SNN,
niezale¿nie od mocznicy. Zaburzenia w wyniku testu ustêpuj¹ po udanej transplantacji
nerki [19].
Wyniki naszego badania sugeruj¹, ¿e
stymulacja TRH jest bez istotnego znaczenia dla rozwoju hiperprolaktynemii u chorych
z SNN i ¿e proces ten ma du¿¹ autonomiê.
Wykonanie testu u chorych z SNN nie ma
wiêkszego znaczenia diagnostycznego ni¿
oznaczanie samego stê¿enia PRL. Hiperprolaktynemia u tych chorych w wiêkszym
stopniu wynika z uszkodzenia mechanizmów hamowania wydzielania prolaktyny
ni¿ pobudzenia mechanizmów jej uwalniania, co mo¿e potwierdzaæ fakt, ¿e im wy¿sze jest stê¿enie wyjciowe PRL tym odpowied na TRH jest wiêksza.
Wnioski
1. Test TRH - PRL ma u chorych ze
schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek wypada
nieprawid³owo, stwierdza siê upoledzenie
odpowiedzi w tecie.
2. Nie stwierdzono korzystnego wp³ywu
podawania erytropoetyny i wzrostu Hb na
przebieg testu.
3. Przydatnoæ testu TRH-PRL dla diagnostyki hiperprolaktynemii u chorych ze
schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek jest ma³a,
a stymulacja TRH odgrywa niewielk¹ rolê w
rozwoju hiperprolaktynemii u chorych ze
schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek.
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