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  ريز و متابوليسم ايران ي غدد درون مجله

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد بهشتي

  )۱۳۹۱تير  (۱۲۷ ـ ۱۳۴هاي   ، صفحه۲ي  ، شمارهچهاردهمي  دوره

  

  

باليني تحت م تحمل گلوکز در بيماران مبتال به پركاري بررسي عد

  تيروئيد 
  

 ۴، دكتر فريدون عزيزي۳، زيبا شيرخاني۲تي، دکتر مهدي هداي۱دكتر زليخا معززي
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  چكيده
باليني تحت  اختالل تحمل گلوکز يافته شايعي است، ولي اثر پركاري تيروئيد ،گرچه در پركاري تيروئيد آشکارا: مقدمه
باليني تحت تحمل گلوكز در مبتاليان به پركاري  آزمون ،پژوهش حاضردر .  گلوكز نامشخص استسوخت و سازبر 

 ۱۴ و ، لووتيروکسين با درمانمورد بيمار ۴۵: ها مواد و روش. گرديدكاري تيروئيد مقايسه  تيروئيد و گروه شاهد با درست
، TRH ميکروگرم ۲۵۰ قبل از تزريق TSH و T4 ،T3 ،T3RUهاي   شدند و هورمونبراي انجام پژوهش داوطلبنفر سالم 

 تحمل گلوکز انجام آزمونين افراد ا روز بعد در ۷ تا ۱۱ ي  و به فاصله،گيري  اندازهTSH دقيقه بعد از تزريق فقط ۳۰و 
كاري تيروئيد  باليني تيروئيد و افراد شاهد كه درستتحت  افراد مبتال به پركاري ي به دست آمده ازها يافته. گرديد
باليني تحت  نفر از گروه شاهد پركاري ۱ان و  نفر از بيمار۲۵ ، پايهTSH  مقدارسبراسا: ها يافته .گرديدند مقايسه ،داشتند

گلوكز . داري نداشت باليني و گروه شاهد اختالف معنيتحت غلظت گلوكز ناشتا در گروه پركاري . تيروئيد داشتند
 و ۱۶۲±۱۷به ترتيب (ي بالينتحت  گرم گلوکز در بيماران پركاري ۷۵ دقيقه بعد از مصرف ۱۲۰ و ۹۰پالسماي زمان 

 در صد گرم  ميلي۹۴±۵ و ۱۰۱±۷به ترتيب (كار  بيشتر از افراد با تيروئيد درست) ليتر در صد ميليگرم   ميلي۱۶±۱۴۶
 دقيقه بعد از زمان پايه در بيماران پركاري ۱۲۰ و ۹۰سطح زير منحني گلوکز زمان . بود) >۰۰۵/۰P و ۰۱۶/۰، ليتر ميلي
به (بيشتر از گروه شاهد )  دقيقه درليتر  در صد ميليگرم  ميلي۱۸۱۳۰±۱۷۵۸ و ۱۸۰۷۲±۴۷۷۹به ترتيب (باليني تحت 
در بيماران : گيري نتيجه .بود) >۰۲۶/۰P و ۰۱۸/۰ دقيقه، ليتر در  در صد ميليگرم  ميلي۱۳۳۶۰±۶۴۳ و ۱۰۴۵۰±۵۱۶ترتيب 

 و ، اختالل در تحمل گلوكز وجود داردمال احتباليني تيروئيد با وجود گلوكز ناشتاي طبيعي،تحت مبتال به پركاري 
  . تحمل گلوکز خوراکي انجام شودآزموند در اين گروه بيماران گرد پيشنهاد مي

  
  

   ديابت مليتوس، عدم تحمل گلوکز، پركاري تيروئيد،باليني تيروئيدتحت پركاري  :واژگان كليدي

  ۶/۱۰/۹۰: ه ـ پذيرش مقال۳/۱۰/۹۰: ـ دريافت اصالحيه۲۰/۶/۹۰: دريافت مقاله
  

  مقدمه

باليني زماني است که سطح تحت پركاري تيروئيد 

 در ،گيري است تيروتروپين کاهش يافته يا غيرقابل اندازه

 ۱،۲.باشد ميهاي آزاد تيروئيد طبيعي  حالي که غلظت هورمون

باليني تيروئيد نوع اگزوژن تحت ترين علت پركاري  شايع

در بيماران مبتال به باشد که به دنبال درمان جايگزيني  مي

 که به علت گواتر ساده، بيماراني يا ،پركاري تيروئيد

 درمان مورد يا سرطان تيروئيد ،دار تيروئيد هاي گره بيماري

 شيوع پركاري ۲- ۸.دماين  بروز مي،با لووتيروكسين هستند
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 ۱۲۸ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۱، تير ۲ ي شماره, چهاردهمي  دوره

 

گزارش % ۴/۱۲ و ۷/۰ندوژن و اگزوژن بين  آتيروئيد انواع

 موردي تيروئيد در افرادي که بالينتحت  پركاري ۹.شده است

% ۳۰ تا ۱۰ و در ،درمان لووتيروکسين هستند شايع است

 سطح هورمون تيروکسين در ۱۰- ۱۲.بيماران وجود دارد

باليني تيروئيد اگزوژن دارند به تحت بيماراني که پركاري 

 گرديدهطور قابل توجهي باالتر از گروه شاهد گزارش 

   ۱۳.است

 مخالف اثر راستاييدي در هاي تيروئ اثرات هورمون

سوي  از ،بد، عضله و بافت چربي شناخته شدهانسولين در ک

هاي تيروئيد محرک گلوکونئوژنز و   هورمونديگر

 در پركاري تيروئيد آشکار ۱۴،۱۵.گليکوژنوليز کبدي نيز هستند

در مورد اختالل تحمل گلوکز و افزايش مقاومت به انسولين 

 متعددي وجود هاي بررسي به عنوان يکي از مشکالت شايع

سوخت باليني تيروئيد بر تحت  ولي تاثير پركاري ۱۶- ۲۲،دارد

 انجام هاي پژوهش و در باشد مي گلوکز نامشخص و ساز

به عنوان .  استگرديده متناقضي گزارش هاي يافتهشده 

کاهش حساسيت به  ۲۳، و همکارانYavuz پژوهش در نمونه

 ،گرديدهمشاهده   iکيزمون تحمل گلوکز خوراآانسولين در 

 ديگري، تحمل گلوکز و شاخص مقاومت به پژوهشولي در 

خون تفاوت   قندي هاي تنظيم کننده انسولين و سطح هورمون

 در ،قابل توجهي را در بيماران با تيروتروپين کاهش يافته

 از آنجا ۲۴. يوتيروئيد نشان ندادكاري  درستمقايسه با گروه

ئيد به ويژه در افراد مسن ممكن باليني تيروتحت كه پركاري 

 و نيز ،است با عوارض قلبي و يا پوكي استخوان همراه باشد

اختالل تحمل گلوكز ممكن است مشكالت متابوليكي و 

 هدف بنابراينعوارض عروق بزرگ را به همراه داشته باشد، 

زمون تحمل آ هاي يافته ي  حاضر بررسي و مقايسهپژوهش

باليني تحت مبتال به پركاري گلوکز خوراکي در بيماران 

  .كاري تيروئيد بود تيروئيد و گروه شاهد با درست

.  انجام گرديدمورد ـ شاهدي به روش پژوهش حاضر

که به )  زن۴۴  مرد و۷( بيمار ۵۱ عبارت بودند از ها آزمودني

سرطان تيروئيد، گواتر ساده، گواتر (داليل علل مختلف 

ساخت (رص لووتيروکسين  ق،)كاري تيروئيد كمدار و يا  گره

 ماه اخير مصرف ۶ كمينه به مدت  را)ايران هورمون

هاي بيمارستان طالقاني،   مراقبت درمانگاهموردکردند و  مي

 و مطب خصوصي قرار  و متابوليسم،انستيتو غدد داخلي

داوطلب که )  مرد۱ زن و ۱۴( فرد سالم ۱۵چنين   و هم،داشتند

                                                           
i -Glucose tolerance test 

 و مشکلي را از نظر هيچ دارويي نبودندبا تحت درمان 

 باليني نيز ي  و در معاينه،کردند  نميعنواناعضاي داخلي 

طبيعي بودند به عنوان گروه شاهد به ظاهر سالم انتخاب 

  را فاميلي ديابتي يك از افراد مورد و شاهد سابقه هيچ. شدند

 و موافقت ها بيان آزمودنيبراي هدف پژوهش ابتدا . نداشتند

 شامل مصرف پژوهش از خروجيارهاي مع. ها جلب گرديد آن

ستروئيد، استروژن و يا دوپامين، افراد ادرمان کورتيکو

بستري در بيمارستان و افراد تحت رژيم غذايي، مبتاليان به 

بيماري عفوني حاد و مزمن، ديابت قندي شناخته شده، 

پس از . بود بيماري کبدي و کليوي، ورزشکاران و حاملگي 

 تيروئيد تعيين ي  ابتدا عملكرد غدها،ه  آزمودنيايتجلب رض

هاي الزم از نظر موارد رعايت رژيم   و سپس توصيه،گرديد

 تحمل آزمون روز قبل از ۳ ،کربوهيدراتسرشار غذايي 

 ها داراي دادهرم ف. و فعاليت عادي روزانه داده شد گلوکز

وزن  و  قد شامل باليني از نظر عاليم حياتيي جنس، معاينه

 راهاز   iiي بدن ي توده نمايه. تا اخذ گرديددر شرايط ناش

 محاسبه  وزن به كيلوگرم تقسيم بر مجذور قد به مترفرمول

 . و ثبت شد

 ،باليني تيروئيدتحت براي قطعي نمودن تشخيص پركاري 

 داراي حساسيت TSH  سنجشهاي و از آنجا كه برخي كيت

 پايين را از TSHكافي نيست كه بتواند افراد طبيعي با 

 آزمونباليني تيروئيد تميز دهد، تحت  پركاري  بهتاليانمب

TRH )گرديدانجام ) ي تيروتروپين هورمون محركه.  

 ۲۵۰. شدناشتا انجام به صورت در صبح  TRH آزمون

 خون ي نمونهو  وريدي تزريق TRHميکروگرم آمپول 

 ي نمونه. گرديد دريافت دقيقه پس از تزريق ۳۰وريدي قبل و 

 T4، T3،RT3U) Resinگيري  ريق براي اندازهزمان قبل از تز

T3 uptake (وTSH ،گيري  براي اندازهبعد  دقيقه ۳۰ ي  نمونه

TSHمورد استفاده قرار گرفت  .  

 روز بعد از ۷-۱۱ افراد تمام تحمل قند خون در آزمون

 ساعت ناشتايي ۱۰-۱۲بعد از .  انجام گرديدTRH آزمون

ليتر آب سرد   ميلي۳۵۰ر  گرم محلول گلوکز د۷۵ بيمار ،شبانه

ليتر خون وريدي   ميلي۲ دقيقه مصرف نمود و ۵در عرض 

 دقيقه پس از مصرف گلوکز ۱۲۰ دقيقه به مدت ۳۰قبل و هر 

هاي آزمايش   خون داخل لولهي نمونه. دريافت شد

گرم فلورايد سديم  ميلي ۴داراي  ي اري شدهذگ شماره

  در دقيقهدور ۳۰۰۰ سرعتآوري و با سانتريفوژ با  جمع

                                                           
ii- Body mass index 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 همكارانو دكتر زليخا معززي   تحمل گلوكز و پركاري زيرباليني تيروئيد ۱۲۹

 

ي   درجه۴ها در   و نمونهگرديده،لخته از سرم جدا 

  .گرديدند نگهداري گراد سانتي

 T3 و جذب T3 ،T4هاي  گيري سطح هورمون اندازه

 به روش TSH و نيز ،توسط زرين به روش راديوايمونواسي

IRMAهاي تجارتي   با کيتAmersham )شرکت کاوشيار( 

 ي خون به روش آنزيمگيري قند اندازه. گيري شد اندازه

زمون انجام آبا کيت تجارتي شرکت پارس ) گلوکز اكسيداز(

 تمام برون آزموني و درون آزمونيتغييرات . گرديد

  . بود%۷ها كمتر از  آزمايش

 افراد به دو TRH هاي آزمون يافتهبراساس ارزيابي ) الف

  :گروه تقسيم شدند

 يا گروه تست مثبت شامل TRHگروه بدون پاسخ به 

ميلي واحد  ۱ دقيقه کمتر از ۳۰ صفر و TSHفاضل  تافراد با

 .باليني تيروئيد تلقي شدندتحت كاري در ليتر كه مبتال به پر

 شامل افراد با تفاضل TRHگروه داراي پاسخ منفي به  

TSH كاري  داراي درست ميلي واحد در ليتر ۱ بيشتر از

 .تيروئيد محسوب شدند

يا  داشتند و ۲۵ بيش از )' TSH) TSHافرادي که تفاضل 

TSH از  كه بودواحد در ليتر  ميلي۶ زمان صفر بيش از 

  . حذف شدندها بررسي

 زمان صفر افراد به دو گروه تقسيم TSHبراساس ) ب

  :شدند

 ۳/۰ کمتر از TSHباليني تيروئيد که تحت گروه پركاري 

 .ليتر داشتند واحد در  ميلي

 ۳/۰يا مساوي  بيشتر TSHكار که  گروه تيروئيد درست

 .ليتر داشتند واحد در  ميلي

 خوراکي  تحمل گلوکزهاي آزمون يافتهبراي ارزيابي ) ج

)OGTT (بيماراني که براساس معيارهاي سازمان تمام 

 براي انجام ديابت يا تست مختل داشتند i ۲۵بهداشت جهاني

 و ، تحمل گلوکز مثبتآزمون عنوان با در يک گروه ها بررسي

.  تحمل گلوکز منفي قرار گرفتندآزمونوه سايرين در گر

  در تمامآزمون تحمل گلوكزسطح زير منحني قند خون در 

 دقيقه ۹۰ از قند خون پايه تا زمان پژوهشافراد مورد  

)AUC90(، دقيقه ۱۲۰ و از قند خون پايه تا زمان )AUC120 (

. گيري شد  اندازهتراپروئيدبه طور جداگانه براساس قانون 

ليتر در دقيقه  گرم در صد ميلي  منحني، ميليزيرواحد سطح 

  .بود

                                                           
i- World health organization 

  ، تيها از آزمون ها بين گروه  دادهي براي مقايسه

Fisherexact، و ويتني ـمن   General linear modeling 

  برحسب مورد به صورت مقادير متغيرهاي کمي. استفاده شد

منعکس  خطاي معيار±  ميانگين  يا انحراف معيار±ميانگين

   .يدگرد

  ها يافته

گواتر ساده، ( نفر بيمار که به علل مختلف ۵۱در ابتدا 

كاري  و كم تيروئيد سرطان ،ندولر ندول منفرد، گواتر مولتي

 به پژوهش وارد درمان لووتروکسين بودند مورد) تيروئيد

 ۱و ، ۶ بيشتر يا مساوي TSH داشتن دليل نفر به ۴. شدند

 ۱۸علت سن کمتر از  نفر به ۱نفر به علت عدم همکاري و 

 ۶۱ تا ۱۸ بيمار ۴۵ بنابراين.  حذف شدندها بررسيسال از 

 زن ۴۱ سال شامل ۲۹/۴۰±۷۵/۹ساله با ميانگين سني 

گروه شاهد .  وارد شدندبه پژوهش) %۹/۸( مرد ۴و ) ۱/۹۱%(

 نفر به علت داشتن ۱ نفر سالم داوطلب بود که ۱۵شامل 

'TSH نفر ۱۴ در نتيجه .حذف شد ها بررسي از ۲۵ بيشتر از 

 سال شامل يک ۲۱/۴۲±۹۱/۹ ساله با ميانگين سني ۵۹ تا ۲۸

  . به بررسي وارد گرديدند زن ۱۳مرد و 

 بدن تفاوت ي  تودهي گروه شاهد و مورد از نظر نمايه

 ۱۵/۲۸±۱۵/۷ در مقابل ۶۲/۲۵±۱۳/۳( نداشتند يدار معني

 ي گرايانه  بررسي نقش مداخلهبراي). کيلوگرم بر مترمربع

 ۱۲۰ و ۹۰هاي   قند خون زمانها يافته بدن در ي  تودهي نمايه

 و TRH آزمونهاي   در زير گروهGTT آزموندقيقه در 

TSH پايه از General linear modeling استفاده شد که 

  . اين احتمال رد گرديد،براساس آن

 آزمون در دو گروه TRH آزمون مربوط به هاي يافته

TRH۱جدول روه مورد و شاهد در  مثبت و منفي در دو گ 

 ي  تودهي گروه شاهد از نظر سن و نمايه. خالصه شده است

 يدار  مثبت و منفي تفاوت معنيTRH آزمونبدن با گروه 

در  TSH و T4 ،T3داري در غلظت  ولي تفاوت معني. نداشت

هاي   آزمونهاي يافته. مشاهده گرديدبين دو گروه سرم 

پايه شامل گروه پركاري  TSHتيروئيد در دو گروه براساس 

 ۲جدول كاري تيروئيد در  باليني تيروئيد و درستتحت 

در افرادي كه لووتيروكسين مصرف . خالصه شده است

باليني تيروئيد بودند غلظت تحت دچار پركاري  كردند و مي

T4 و T3  داري بيشتر از افرادي بود كه  به طور معنيدر سرم

 TSHي داراي غلظت  ول،كردند لووتيروكسين مصرف مي

  . سرم طبيعي بودند
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 ۱۳۰ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۱، تير ۲ ي شماره, چهاردهمي  دوره

 

  * TRH آزمون هاي يافتههاي عملكرد تيروئيد و   آزمون، بدني  تودهي نمايه ، سن-۱جدول 

    ) نفر۴۵(بيمار     ) نفر۱۴(شاهد 

  TSH≥1∆  متغير
  ) نفر۱۲(

∆TSH<1  
  ) نفر۲(‡

†
 P ∆TSH≥1  

  ) نفر۲۵(
∆TSH<1  

  ) نفر۲۰(

۰/۵۲±۳/۴  ۶/۴۰±۷/۹  )سال(سن   ۴۸/۰  ۳۸±۰/۳۹  ۲/۱۰±۲/۴۱  

۰/۲۶±۳/۴  ۶/۲۵±۱/۳  )متر مربع/کيلوگرم ( بدني  تودهي نمايه  ۸۴/۰  ۱/۸± ۸/۲۹  ۳/۵±۱/۲۶  
§ T4)  ۲/۱۰ ±۴  ۶/۸±۳/۱  )يترل ميکروگرم در صد ميلي  ۰۰۰۱/۰  ۶/۲± ۵/۸  ۹/۳±۸/۱۲  
§ T3)  ۱۳۸±۴۰  ۱۲۳ ±۳۰ )يترل نانو گرم در صد ميلي  ۰۰۳/۰  ۲۴±۱۱۲  ۳۹±۱۴۳  

T3RU )۰/۲۵ ±۳/۴  ۶/۲۶±۹/۱ )درصد  ۰۷۳/۰  ۲/۲± ۳/۲۶  ۱/۳±۹/۲۷  

TSH ) ۳۱/۰±۲۷/۰  ۳۴/۱ ±۶۹/۰ )ليترواحد بر ميلي  ۰۰۰۱/۰  ۲۷/۱±۱۷/۱  ۱/۰±۱۳/۰  

در  §، مـاري قـرار نگرفـت   آ ي به علت کم بودن تعداد اين گروه مورد محاسبه ‡،  بين دو گروه شاهد و بيمارداري سطح معني†اند،  انحراف معيار بيان شده±اعداد به صورت ميانگين    *

بـاليني  تحـت  د يوتيروئيد با بيمـاران پركـاري    شاهي دار نداشتند ولي در مقايسه   تفاوت معني  عنوان شده متغيرهاي  ) TSH∆ ≤۱( افراد شاهد يوتيروئيد با بيماران يوتيروئيد        ي  مقايسه

)۱<∆TSH (دار در مقادير  تفاوت معنيT4 ،T3 و TSHوجود داشت .  

  

كردنـد و يوتيروئيـد بـوده و يـا پركـاري زيربـاليني                هاي تيروئيدي در افرادي كه لووتيروكسين مصرف مي         ون آزم -۲جدول  
   پايه TSHتيروئيد داشتند و نيز گروه شاهد براساس 

  متغير  بيمار)  نفر۴۵(  شاهد)  نفر۱۴(

  يوتيروئيد *

  ) نفر۱۳(

  پركاري†

   زيرباليني 

  ) نفر ۱(تيروئيد 

  يوتيروئيد

  ) نفر۲۰(

  پركاري 

  زيرباليني

  ) نفر ۲۵( تيروئيد 

  

  
‡
P 

  ۵۵/۰  ۴۱±۱۰§  ۳۹±۱۱§    ۵۵  ۴۱±۱۰§  )سال( سن

   بدني  تودهي نمايه

  )مربع بر مترکيلو گرم(

۱/۳± ۴/۲۵  ۲۹    ۱/۹±۸/۲۹  ۹/۴± ۹/۲۶  ۱۷/۰  

T4 )۰۰۱/۰  ۰/۱۲±۹/۳  ۴/۸±۸/۲    ۹/۶  ۰/۹±۹/۱  )ليتر  در صد ميليميکرو گرم  

T3) ۰۱/۰  ۱۳۷±۳۷  ۱۱۰±۲۴    ۱۱۰  ۱۲۶±۳۶ )ليتر ي در صد ميلنانو گرم  
T3RU (%) ۹/۱±۷/۲۶  ۲۲    ۱/۳±۱/۲۷  ۶/۲±۱/۲۷  ۹۱/۰  

در † ، )>۰۲/۰p(دار داشت   تفاوت معنيT4دار نداشت ولي در مقايسه با بيماران پركاري زيرباليني تيروئيد غلظت   متغيرهاي گروه شاهد يوتيروئيد با بيماران يوتيروئيد تفاوت معني         *

  .اند  بيان شدهانحراف معيار±  ميانگين اعداد به صورت §، هاي بيماران داري بين زير گروه  سطح معني ‡ماري داخل نگرديدآبات محاس

  

 تحمل گلوکز آزمون) %۶/۷۵( نفر ۳۴مار  نفر بي۴۵در 

تست تحمل گلوکز ) %۵/۲۴( نفر ۱۱. خوراکي طبيعي داشتند

 نفر ۷و ) %۹/۸(ي  نفر ديابت۴خوراکي مثبت داشتند كه شامل 

 تحمــــل آزمون ه بيمار ک۳۴در . بودند) %۶/۱۵ (يپره ديابت

 مثبت TRHتست ) %۳/۳۸( نفر ۱۳گلوکز طبيعي داشتند 

 آزمون نفري که ۱۱از گروه ) %۶۴( نفر ۷داشتند در مقابل 

 نفر گروه شاهد ۱۴در ). P=۱۷/۰(تحمل گلوکز مثبت داشتند 

تحمل  آزمونهمگي کردند  که لووتيروکسين مصرف نمي

 کمتر TSH نفر بيمار که ۲۵در . گلوکز خوراکي طبيعي داشتند

 نفر ۲۰از ) %۱۰( نفر ۲در مقابل ) %۳۶( نفر ۹ داشتند ۳/۰از 

تحمل گلوکز  آزمون ، داشتند۳/۰ بيشتر از TSHبيماري که 

  ).P=۰۴۴/۰(مثبت داشتند 

 آزمون تحمل گلوكز خوراكي در هاي يافته ۳جدول 

، ۳۰غلظت گلوكز صفر، . دهد مختلف را نشان ميهاي  گروه

داري را  منحني تفاوت معني  دقيقه و سطح زير۱۲۰ و ۹۰، ۶۰

بين دو گروه شاهد و گروهي كه لووتيروكسين مصرف 

غلظت . كاري تيروئيد داشتند، نشان نداد  ولي درست،كردند مي

باليني تحت  دقيقه در گروهي كه پركاري ۱۲۰ و ۹۰گلوكز 

داري باالتر از هر دو گروه  داشتند به طور معنيتيروئيد 

 شاهد و گروهي بود كه با وجود مصرف لووتيروكسين

 سطح ،چنين هم. تيروئيد بودند كاري داراي وضعيت درست

باليني تحت  دقيقه در گروه پركاري ۱۲۰ و ۹۰زير منحني در 

  . داري از گروه شاهد بيشتر بود تيروئيد به طور معني
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 همكارانو دكتر زليخا معززي   تحمل گلوكز و پركاري زيرباليني تيروئيد ۱۳۱

 

  هاي مورد بررسي  مون تحمل گلوکز خوراکي در گروه آز- ۳جدول 

  قند پالسما  ) نفر۴۵(بيمار   ) نفر۱۴(شاهد 

   تحمل گلوکزآزموندر 

  
  يوتيروئيد

  ) نفر۱۳(

 تحتپركاري †

  باليني تيروئيد

  ) نفر ۱(

‡
P   يوتيروئيد  

  ) نفر۲۰(

باليني تحت پركاري 

  تيروئيد 

  ) نفر ۲۵(

P*  

 NS §۴۷/۲± ۳۵/۹۹  §۷۷/۵± ۶۴/۱۰۱  NS¶  ۱۲۱  ۹۰ ±۶/۴§  صفر

  NS  ۸۲/۸± ۳/۱۵۲  ۸۲/۱۰± ۲۸/۱۵۹  NS  ۱۸۲  ۳/۱۳۱ ±۸۹/۷   دقيقه۳۰

  NS  ۶۸/۸± ۸/۱۳۶  ۱۵/۱۵± ۱۲/۱۶۴  NS  ۱۹۱  ۶۱/۱۲۱ ±۸/۷   دقيقه۶۰

  ۰۱۴/۰  ۴۸/۱۶۲ ±۱۲/۱۷  ۹۵/۱۱۳ ±۱۶/۷  ۰۱۶/۰  ۱۷۲  ۶۱/۱۰۰ ±۷/۶  دقيقه۹۰

 ۰۳۲/۰  ۷۶/۱۴۵ ±۴۶/۱۶  ۸۵/۱۰۶ ±۲۸/۵  ۰۰۵/۰  ۱۳۵  ۶۱/۹۳ ±۴۱/۵   دقيقه۱۲۰
 NS  ۱۸۰۷۲±۴۷۷۹  ۱۱۸۷۲±۵۶۹  ۰۱۸/۰  -  ۱۰۴۵۰±۹۱/۵۱۶   دقيقه۹۰ سطح زير منحني║

  NS  ۱۸۱۳۰±۱۷۵۸  ۱۵۱۸۷±۷۰۸  ۰۲۶/۰  -  ۱۳۳۶۰±۶۴۳   دقيقه۱۲۰ سطح زير منحني

 مقايسه بين دو داري در سطح معني ‡، بودن تعداد در محاسبات داخل نشد به دليل کم    †  ،باليني تيروئيد تحت پركاري   بيماران با  يوتيروئيد و  ان در مقايسه دو گروه بيمار     سطح معني داري  *

.  هستندليتر  در صد ميليگرم  ميلي بر حسب وي معيارخطا±  ميانگين  دقيقه شامل١٢٠مقادير قند خون از زمان صفر تا § . باليني تيروئيدتحت  پركاري  بيماران با و يوتيروييدگروه شاهد

  .دقيقه است ليتر در  ميلي گرم در صد ميلي برحسبخطاي معيار و± شامل ميانگينسطح زير منحني║باشد،  ر نميدا از نظر آماري معني ¶

  

دهد اگرچه منحني گروه شاهد   به خوبي نشان مي۱شكل 

 داراي  وليكردند مياز گروهي كه لووتيروكسين مصرف 

 ولي بسيار بودتر   تيروئيد بودند كمي پايينكاري درست

در حالي كه گروه مبتال به . مشاهده شدنديگر نزديك يكد

 تيروئيد داراي منحني تحمل گلوكز تحت بالينيپركاري 

 ۱۲۰ و ۹۰ هويژه در دقيق  و به، از دو گروه ديگر متفاوت

  . باالتر قرار گرفته است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ختلف میها  در گروهی تحمل گلوکز خوراکآزمونغلظت گلوکز پالسما در  -۱نمودار 

 صفر             ۳۰                   ۶۰    ۹۰    ۱۲۰    
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 دقيقه پس از مصرف گلوكز

غلظت گلوكز 

 گروه كنترل
گروه يوتيروئيد با 

 صرف لووتيروكسينم

  گروه پركاري 

 تحت باليني تيروئيد
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 ۱۳۲ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۱، تير ۲ ي شماره, چهاردهمي  دوره

 

  بحث

 بيماران مبتال به گرديد مشخص پژوهش حاضردر 

 اگرچه داراي غلظت ،باليني تيروئيد اگزوژنتحت پركاري 

گلوكز ناشتاي طبيعي هستند ولي دچار اختالل تحمل گلوكز 

 كه با وجود مصرف بيمارانيكه  باشند، در حالي مي

 آزمونباشند،  تيروئيد ميكاري  داراي درستلووتيروكسين 

  .ل گلوكز طبيعي دارندتحم

  با درمانموردباليني تيروئيد در افرادي که تحت پركاري 

 بيماران %۳۰ تا ۱۰ و در ،لووتيروکسين هستند به طور شايع

 هاي بررسي حاضر بر آزمودنيدر  ۱۰- ۱۲.گزارش شده است

زمون مقادير آحسب   معيار مورد استفاده به ترتيب براساس

 %۴۴، ۵۵ به ترتيب TRH ونهاي آزم يافته و TSH ي پايه

اين تفاوت در شيوع . باليني بودندتحت دچار پركاري 

 و بررسيتواند به علت کم بودن تعداد بيماران مورد  مي

تحت متفاوت بودن معيار استفاده شده براي تعريف  پركاري 

  .باليني تيروئيد باشد

پركاري تيروئيد آشکار با مقاومت به انسولين و اختالل 

 ولي در مورد تحمل گلوكز ، گلوکز همراه استازسوخت و س

. وجود دارد  کمي هاي بررسيباليني تيروئيد تحت در پركاري 

، مقادير بودشاهدي  ـ نوع مورد  که ازبررسي حاضردر 

 دقيقه به طور قابل ۱۲۰ و ۹۰هاي  گلوكز پالسما در زمان

باليني بيشتر از گروه تحت توجهي در گروه پركاري 

 چندين  تاييدراستاي در ها يافتهاين . يروئيد بودتكاري  درست

 که O'Meara، ۲۶،۲۷ و Jap هاي پژوهش :بررسي است شامل

دهي به  کاهش پاسخ اند در پركاري تيروئيد نشان داده

 و Yavuzچنين در مطالعه   هم،انسولين وجود دارد

باليني تيروئيد اگزوژن تحت مشاهده شد پركاري   ۲۳،همکاران

رمان با لووتيروکسين موجب کاهش حساسيت به  دبه دنبال

گزارش نمود گلوكز ي  ديگربررسي گرديده و نيزانسولين 

 تيروييد بالينيتحت ي بعد از غذا در پركاري آشکار و پالسما

ارتباط معکوس بين چنين، مشاهده شده   هم۲۸.يابد افزايش مي

TSHدر   و،هاي بتاي لوزالمعده وجود دارد  و عملکرد سلول

 بر ليتر دارند مقدار واحد ميلي ۳/۰ کمتر از TSHرادي که اف

پژوهش هاي  که مويد يافته ۲۹.باشد گلوکز خون بيشتر مي

   . است۳ جدولدر اضر ح

 و هاي همسترا، يافته بر خالف هاي بررسي حاضر يافته

 سال به ۱۰ که نشان دادند بيماراني که بيش از بود ۲۴همکاران

 با گر رمان سرکوب دموردعلت سرطان تيروئيد 

كار شدن تيروئيد،  درستلووتيروکسين قرار داشتند، پس از 

 آزمون بهتر شده و پاسخ به ها  در آن گلوکزسوخت و ساز

باليني تحت  با پركاري كاري درستتحمل گلوکز در گروه 

از نظر ميزان .  نداشته استيدار تيروئيد تفاوت معني

بررسي ياد و  پژوهش حاضرسرکوب تيروتروپين بيماران 

 شايد به اين علت ها يافته مشابه هستند، اين تفاوت در شده

 از نظر نوع بررسي حاضرباشد که بيماران تيروتوکسيک 

گواتر ساده، ندول تيروئيد، (اي ناهمگون بودند  بيماري زمينه

 بررسي همسترا ولي در ،)كاري تيروئيد سرطان تيروئيد و كم

اين گروه خاص با توجه به  و ،همگي سرطان تيروئيد داشتند

 زندگي ي اي حياتي که داشتند در درازمدت شيوه مشکل زمينه

بررسي متفاوتي با بيماران ) از نظر تغذيه و فعاليت بدني(

 تحمل گلوکز تاثير گذاشته آزمون داشتند که در پاسخ حاضر

اين يافته ممكن است تاييدي بر وجود ارتباط ضعيف . است

   ۳۰.مون و اثرات بافتي آن باشدبين سطح پالسمايي هور

 متعددي براي توجيه افزايش قند خون بعد سازوكارهاي

ه شده در جريان ياز مصرف گلوکز در پرکاري تيروئيد ارا

پركاري تيروئيد مقاومت محيطي به اثرات انسولين وجود 

 و افزايش گلوكز خون و کاهش تحمل گلوكز در اثر ۳۱،دارد

 متقابل هورمون تيروئيد و اتاثرپرکاري تيروئيد به علت 

 ها پژوهش برخي ۳۲.گردد هاي پانکراس اعمال مي هورمون

هاي تيروئيدي  اند افزايش خفيف در سطح هورمون نشان داده

باليني تيروئيد تحت  طبيعي مانند پركاري ي حتي در محدوده

شود که با کاهش جذب   مقاومت به انسولين مي بروزموجب

باليني تيروئيد تحت پركاري  ۲۳،۳۳.گلوکز محيطي همراه است

 مصرف لووتيروکسين طوالني مدت به ي مزمن به واسطه

علت افزايش فعاليت قلب موجب تغييراتي در عمل و 

از باليني تحت  پركاري ،بنابراين ۳۴،۳۵.شود مرفولوژي قلب مي

 .شود عروقي محسوب ميـ  قلبي هاي ساز بيماريخطرعوامل 

 ۲ون تحمل گلوکز قند پالسماي زمآبا توجه به اين که در 

 ي کننده ساعت پس از صرف گلوکز معيار قوي پيشگويي

حتي در مقايسه با قند خون ناشتا  ۳۶،۳۷.مرگ و مير است

 ۱۲۰ مقادير قند خون ۳۸.تري با مرگ ومير دارد ارتباط قوي

 فاکتور خطر مستقل براي مرگ و ياد شده آزموندقيقه در 

بعد   ي ديگر افزايش قند خونسو از ۳۹.شود مير محسوب مي

هاي  هاي اندوتليال و واکنش از غذا موجب اختالل عمل سلول

شود که منجر به آترواسکلروز و بروز حوادث  التهابي مي

 بررسيکه در  با در نظر داشتن اين ۴۰.گردد عروقي ميـ قلبي 

 ،باليني تيروئيدتحت  در بيماران مبتال به پركاري  نيزحاضر
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به  گرديده،بعد از مصرف گلوکز مشاهده   ونافزايش قند خ

 متفاوت از اثر سازوكارهاي اين مشکل با احتمال زياد وجود

ساز  تواند زمينه هاي تيروئيد بر قلب، مي مستقيم هورمون

شود به عنوان يک  عروقي باشد و پيشنهاد ميـ حوادث قلبي 

هاي قلبي در اين بيماران در   مستقل بيماريساز خطرعامل

  .گيرد   مورد بررسي قراريتر  وسيعسطحي

  بيماران مبتال به پركاري تيروئيددر يک بررسي در

 ولي در ۴۱.بود خون ناشتا بيشتر از گروه کنترل قند زا، درون

  بالينيي تحتپركار  ناشتا در گروهقند پژوهش حاضر

تيروئيد كاري  درست هاي  دار با زير گروه  تفاوت معنيتيروييد

ياد  بررسي که در دليل آن استالف شايد به اين اخت. نداشت

 ولي بودند يدئتيرو پركاري آشکار  مبتال به بيمارانشده

، باليني تيروئيد داشتندتحت  پركاري بررسي حاضربيماران 

باليني مقاومت به انسولين در تحت  شايد در نوع پركاري و

تر از زمان ناشتايي  شرايط بعد از مصرف گلوکز برجسته

 افزايش گلوکونئوژنز و سازوكارعبارتي هنوز به . است

گليکوژنوليز ناشي از پرکاري آشکار تيروئيد فعال نشده و 

و يا ، دهگرديشکار نآسطح کبد هنوز  مقاومت به انسولين در

ترشح انسولين در شرايط ناشتايي در حدي است که به 

 .دماين مقاومت به انسولين غلبه مي

فزايش گلوكز پالسما  اباالترين سطح حاضر بررسيدر 

 دقيقه بعد از مصرف ۳۰ تحمل گلوکز در زمان آزموندر 

 ولي در گروه پرکاري ،)۱ شکل(گرديده گلوکز مشاهده 

كاري تيروئيد  هاي درست تيروئيد تحت باليني باالتر از گروه

هاي  تر از گروه  گروه آهسته اين  کاهش گلوکز دربود و

 ۴۲كاباديهاي  مشابه يافتهاين يافته . تيروئيد بودكاري  درست

سوخت  اختالل در ر وجود احتماليتاييدي بتواند  است و مي

  .باشدباليني تيروئيد تحت  گلوکز در پركاري و ساز

 كه در تفسير بودهايي   داراي محدوديتپژوهش حاضر

 بهتر بود كه  ايناول.  آن بايد در نظر گرفته شودهاي يافته

. شد گيري مي گلوکز اندازه تحمل آزمونانسولين پالسما در 

 تعداد بيماران و گروه شاهد بيشتري مورد كه دوم اين

  . گرفت بررسي قرار مي

 جستجوي براي داد نشان هاي بررسي حاضر يافته

گيري قند ناشتا در پركاري  اختالل تحمل گلوكز اندازه

به د گرد  بلكه پيشنهاد مي،باليني تيروئيد كافي نيست تحت

 آزمون گلوکز از سوخت و سازل در  کشف اختالمنظور

تحمل گلوکز خوراکي به جاي قند پالسماي ناشتا استفاده 

 مورد در بيماران TSHگيري   ديگر اندازهسوياز . شود

لوتيروکسين براي يافتن بيماراني که در معرض با درمان 

 مگر در ،خطر اختالالت تحمل گلوكز هستند ضروري است

رد نظر است، بهتر است كه  موTSHمواردي كه توقف كامل 

  .داشته شوده  طبيعي نگي محدوده در TSHغلظت 
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Abstract 
Introduction: In overt hyperthyroidism, although impaired glucose tolerance has long been 

observed as a frequent complication, the impact of subclinical hyperthyroidism on glucose 
metabolism is unclear. Therefore, we compared glucose tolerance tests in patients with subclinical 
hyperthyroidism and a group of healthy controls. Materials and Methods: Forty- five patients with a 
drug history of therapy with Levothyroxine  and 14 healthy controls  were enrolled and T4, T3, 
T3RU, TSH were measured prior to and TSH again after intravenous injection of 250 µg TRH. Oral 
glucose tolerance test was performed after 7 to 11 days. The data obtained for patients with 
subclinical hyperthyroidism and euthyroid healthy controls were compared. Results: Twenty-five 
patients and one control had subclinical hyperthyroidism based on basal TSH. Basal glucose 
concentrations were not significantly different between the subclinical hyperthyroidism and 
euthyroidism group. Plasma glucose levels (milligrams per dl ± SEM) at 90 and 120 minutes after 
ingestion of glucose were significantly higher (p=0.005 and p=0.06 respectively) in the subclinical 
hyperthyroid (SHR) patients (162 ± 17, 146 ± 16 respectively) compared to euthyroid (EU) normal 
subjects(101±7 and 94±5 respectively). SHR patients showed higher postprandial glucose 
concentrations (area under the curve, AUC90, 120 18072±4779 and 18130±1758 mg/dlmin ± SEM 
respectively) versus EU normal subjects (AUC90, 120 1045±516, 13360 ± 643 mg/dl min ± SEM, P= 
0.026, 0.018 respectively). Conclusion: Subclinical hyperthyroidism results in glucose intolerance 
despite normal fasting plasma glucose, findings that recommend oral glucose tolerance tests for 
SHR patients. 
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