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STRUČNI RAD

САЖЕТАК

Циљ. Циљ студије био је да се процени функције

штитасте жлезде код болесника који се лече редовним

хемодијализама и одреди утицај параметара

хемодијализе на функцију штитасте жлезде.

Методе. Клиничко истраживање је спроведено на 50

болесника од укупног броја болесника који су се лечели

редовним хемодијализама у Центру за нефрологију и

дијализу Клиничког центра „Крагујевац“ током 2014.

године. Сви болесници су клинички и лабораторијски

испитани (стандардне лабораторијске анализе,

хормонски параметри функције штитасте жлезде TSH,

fТ3 и fТ4 и параметри о квалитету хемодијализе – URR

– Urea Reduction Ratio и Singl-Pool Index Kt/V). За обраду

резултата коришћена је одговарајућа статистичка

методологија.

Резултати. У групи испитиваних болесника средњи

ниво хормона fT3 у серуму био je испод доње границе

референтних вредности, док је средњи ниво хормона

TSH и fT4 био у границама референтних вредности.

Смањена функција штитасте жлезде регистрована је

код 8% болесника. Нетироидна болест је регистрована

код 52% болесника. У испитиваној групи болесника

утицај на функцију штитасте жлезде испољили су

следећи фактори: Kt/V као параметaр адекватности

хемодијализе, концентрација РТН (паратхормон) у

серуму < 150 и > 1000 pg/ml, концентрацијa калцијума у

серуму < 2,24 и > 2,54 mmol/ml.

Закључак. Завршни стадијум бубрежне слабости и

хемодијализа утичу на функцију штитасте жлезде на

више начина. Смањена функција штитасте жлезде

регистрована је код 8% болесника. Нетироидна болест

регистрована је код 52% болесника.

Кључне речи: штитастa жлездa; бубрежна

слабост, хронична; бубрежна дијализа.


