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دريافت مقاله1313/11/52 :

زمينه و هدف :این مطالعه با هدف مقایسۀ سطح سرمی لپتین در نوزادان مشکوک به
کمکاری مادرزادی تیروئید با گروه کنترل و نیز بررسی ارتباط هورمون لپتین با
هورمونهای  T4و  TSHدر گروه مورد با گروه شاهد انجام گردید.
روش بررسي :در مطالعه مورد شاهدی حاضر ،تعداد  011نوزاد زیر  01روز از
نوزادان مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) زابل ،با معاینه دقیق توسط
پزشک متخصص اطفال و ارزیابی عالیم کم کاری مادرزادی تیروئید ،پس از همگن-
سازی از لحاظ سن ،به دو گروه مورد و شاهد تقسیم بندی شدند .در گروه مورد،
نوزادان مبتال به کم کاری مادرزادی تیروئید و در گروه کنترل ،نوزادانی قرار گرفتند
که هیچکدام بیمار نبودند(سالم) .سپس از هر دو گروه ،با رعایت مسایل اخالقی،
نمونه خون جمعآوری و با روش الیزا ،سطح سرمی لپتین  T4 ،و  TSHاندازهگیری
شد .سپس داده ها ،با استفاده از نرم افزار  SPSS ver. 20و با بکار گیری ازمون
تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری  p<0.05مورد آنالیز
قرار گرفت.
یافتهها :یافتهها نشان داد که سطح سرمی لپتین بین گروه مورد و کنترل دارای تفاوت
آماری معنادار بود به طوری که میزان لپتین در گروه مورد بیشتر از گروه شاهد بود
( .)P≤1/10همچنین در این مطالعه ارتباط معکوسی بین سطح سرمی  TSHو T4
در افراد مورد مطالعه مشاهده گردید ( .)P≤1/10همچنین نتایج مطالعۀ حاضر نشان
داد که میزان لپتین در گروه مورد با سن و وزن ارتباط معناداری نداشت (.)P ≥1/10
نتيجهگيری :براساس نتایج این مطالعه ،در نوزادان مبتال به هیپوتیروئیدی مادرزادی،
سطح سرمی لپتین مستقل از سن و وزن افزایش مییابد .در نتیجه هورمون لپتین به
عنوان معیاری برای ارزیابی کارکرد غدۀ تیروئید مطرح میگردد.
کليد واژگان :کمکاری تیروئید مادرزادی ،لپتین ،نوزادان.TSH ،T4 ،

دريافت مقالۀ اصالحشده1313/15/12 :
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مقدمه
نقص در عملکرد غدۀ تیروئید و ترشح نامناسب هورمون-

وجود دارد ،در عین حال ،عدم تفاهمهایی در مورد ارتباط

های تیروئیدی ،عواقب متعدد فیزیولوژیک مانند افزایش

سطح سرمی لپتین و هورمونهای تیروئیدی در پژوهشهای

وزن و کاهش اشتها را به دنبال دارد( .)0کم کاری مادرزادی

محققان مختلف دیده شده است( .)00-7لپتین و هورمون-

تیروئید( )Congenital Hypothyroidismشایعترین

های تیروئیدی هر دو سبب گرمازایی و کاهش وزن بدن

علت قابل پیشگیری عقبماندگی ذهنی مادرزادی در تمام

میشوند و شاید این موضوع ،اولین ارتباط بین لپتین و غدۀ

دنیا بوده و تنها در صورت تشخیص و درمان زودرس و به

تیروئید در نظر گرفته شود( .)02در تحقیق زیمرمان و

موقع ،قابل پیشگیری است و یکی از شایعترین اختالالت

همکاران آورده شده است که یک ارتباط احتمالی میان لپتین

در ارتباط با آسیب ذهنی و اختالل رشد در شیر خواران

و غدۀ تیروئید وجود دارد .غدۀ تیروئید احتماالً از طریق

است .فرم نادری از کمکاری مادرزادی تیروئید نوع مرکزی

تأثیر لپتین روی بازخورد منفی باعث تنظیم هورمونهای

است که در آن عملکرد غدۀ هیپوفیز و ترشح تیروتروپین در

تیروئید و به همان خوبی ترموژنز را تحت تأثیر قرار می-

هیپوتاالموس دچار اختالل است .در بسیاری از کشورها

دهد .در این مطالعه پژوهشگران تأکید کردهاند که لپتین

برنامۀ غربالگری تیروئید در نوزادان برای تشخیص زودرس

ممکن است ،نقش مهمی در پاتوفیزیولوژی تیروئید داشته

کمکاری مادرزادی تیروئید و درمان به موقع آن در طی 2

باشد و از طرفی هورمونهای تیروئید نقش مهمی در

هفتۀ اول عمر انجام میشود .همچنین امروزه برنامۀ

ترموژنز دارند .در پایان این تحقیق تأکید زیادی روی

غربالگری کمکاری مادرزادی در نوزادان در بسیاری از

هورمونهای تیروئید و اثرات لپتین بر آن دارد ( .)00،02با

کشورها همچون برنامههای اولیۀ مراقبت بهداشتی (شیر

در نظر گرفتن موارد فوق ،وجود ارتباط بین عملکرد تیروئید

مادر ،واکسیناسیون و مایع درمانی خوراکی) مورد قبول واقع

و لپتین در حیوانات آزمایشگاهی به خوبی مطالعه شده

شده است( .)4-2نوزادان هیپوتیروئید اکثراً ظاهری طبیعی

است ،ولی این نتایج نمیتواند در مورد انسان و بیماران با

داشته و عالیم بالینی در بدو تولد در آنها کم و

اختالل در عملکرد تیروئید صادق باشد ،زیرا افزایش غلظت

غیراختصاصی است .هورمون لپتین در دهۀ اخیر کشف شده

پالسمایی لپتین باعث کاهش دریافت انرژی و افزایش

است ،نتایج مطالعات صورت گرفته نشان داده که این

مصرف انرژی میگردد( ،)04در صورتی که ،افزایش

هورمون در سوخت و ساز بدن بهویژه دریافت و مصرف

هورمونهای تیروئیدی با افزایش اشتها (دریافت انرژی) و

انرژی سهیم میباشد و تغییر سطح آن باعث تغییرات

کاهش وزن همراه است .به عالوه ،اثرات کاهش دریافت

متابولیسم ،وزن و اشتها میگردد( .)0مطالعۀ مشتاقی و

انرژی در بیماران هیپوتیروئیدی مشاهده میگردد(،00 ،0

همکاران نشان داد که افزایش لپتین باعث کاهش اشتها و

 .)06با توجه به این که درصد قابل توجهی از جمعیت

وزن از طریق لیپولیز میگردد ،عدم همبستگی بین گرلین و

کشور ما را جوانان و بهویژه کودکان تشکیل میدهند ،به

لپتین نشاندهندۀ این نکته است که سطح پالسمایی

نظر میرسد ،توجه مدبرانه به اهمیت بررسی و مطالعۀ

هورمونها در تنظیم اشتها و وزن بدن احتماالً مستقل از

عملکرد غدۀ تیروئید و آغاز هرچه سریعتر فعالیتهای

یکدیگراست و این استقالل حتی در شرایط بحرانی همچون

تحقیقاتی ،آموزشی و اجرایی میتواند در بهبود شاخصهای

هیپو و هیپرتیوئیدی حفظ شده است( .)6در مورد تأثیرات

بهداشتی آیندۀ کشور سهم بزرگی را داشته باشد .با توجه به

متقابل لپتین و هورمونهای تیروئیدی گزارشهای متعددی

موارد فوق ،نیاز به مطالعات بیشتری در زمینۀ برهم کنش
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لپتین و غدۀ تیروئید به ویژه در انسان میباشد و از آنجایی

وزن و قد تمامی نوزادان به ترتیب با ترازوی خوابیده

که کمکاری مادرزادی تیروئید در ایران اهمیت باالیی دارد،

( Mikaساخت ژاپن با ضریب خطای  01گرم) و میز

نیاز به انجام تحقیقی در این ارتباط است تا بتوان از

چوبی مسطح مدرج در وضعیت خوابیده ،اندازهگیری شد.

اطالعات به دست آمده در زمینۀ کمک به برنامهریزی برای

از هر دو گروه پس از دریافت رضایت کتبی والدین ،نمونۀ

شناسایی ،کنترل و درمان نوزادان مبتال به  CHدر اوایل

خون در ساعت  0صبح جمعآوری گردید .نمونهها به مدت

تولد استفاده نمود و در نهایت با انجام اقدامات پیشگیرانه

 01دقیقه در دمای  0درجۀ سانتیگراد با دور 0111 g

بتوان از عقبافتادگی ذهنی و سایر عوارض  CHجلوگیری

سانتریفیوژ گردید و سرم جدا شده ،تا زمان اندازهگیری T4

کرد .در نتیجه این مطالعه با هدف ارزیابی سطح سرمی لپتین

و  TSHو لپتین در فریزر ( )-71نگهداری شد .سپس

در نوزادان مبتال به کمکاری تیروئید مادرزادی در مقایسه با

نمونهها ،با رعایت زنجیرۀ سرما ،به آزمایشگاه بیوشیمی

گروه کنترل ،اجرا گردید.

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان منتقل شدند و براساس
دستورالعمل کیتMonobind Inc.Lake forest,CA
 22601ساخت آمریکا ،میزان  TSHو  T4و لپتین به روش

روش بررسي
این مطالعۀ مقطعی_تحلیلی ،به صورت مورد_شاهدی
اجرا گردید .تعداد  011نوزاد زیر  01روز که طی سالهای
 20-22در بیمارستان امیرالمومنین (ع) زابل به دنیا آمده و
یا به این بیمارستان مراجعه کرده بودند ،پس از معاینۀ دقیق

االیزا اندازهگیری شد .محاسبات آماری دادهها پس از جمع-
آوری ،توسط نسخۀ  21نرمافزار  SPSSانجام گرفت.
آزمون فرضیات توسط و آزمون تیمستقل و ضریب
همبستگی پیرسون در سطح معناداری ( )P≤1/10انجام شد.

توسط پزشک متخصص اطفال و بر اساس تست غربالگری
 TSHاز میان نوزادان متولد شدۀ بازۀ زمانی سال -0020

یافتهها

 011 ،0022نفر وارد مطالعه شدند .این تعداد از  2گروه با

در این مطالعه ،طی سالهای  ،20 -22تعداد  011نفر

TSHباال ،گروه  Caseو  TSHنرمال ،گروه کنترل به

از نوزادانی که در بیمارستان امیرالمومنین (ع) زابل به دنیا

طوری تشکیل شده بود که از نظر جنس و سن همسان

آمده و یا به بخش اطفال این بیمارستان مراجعه کرده بودند،

بودند .نوزادانی که عالیم واضحی از هیپوتیروئیدی

در دو گروه  01نفری به عنوان گروه مورد (نوزادان مشکوک

مادرزادی داشتند از مطالعه حذف شدند و همچنین نوزادانی

به هیپرتیروئیدی مادرزادی) و گروه شاهد (نوزادان سالم)

که مادرانشان نیز هیپوتیروئید بودند از مطالعه حذف شدند

مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند که  01درصد پسر و 01

و مطالعه فقط بر روی نوزادان بدون عالمت براساس اندازه-

درصد دختر بودند .میانگین و انحراف معیار مشخصات

گیری هورمونهای تیروئید انجام شد و ثبت وزن و سن و

دموگرافیک افراد مورد مطالعه به تفکیک گروه در جدول 0

جنس ،با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی آسان ،به دو

نشان داده شده است .بین گروه کنترل و بیمار اختالف

گروه  01نفری مورد (مشکوک به هیپوتیروئید) و شاهد

معناداری از نظر وزن و سن و جنس وجود نداشت .در

(سالم) که از نظر سن و جنس با گروه مورد همگنسازی

جدول  2میانگین و انحراف معیار سطح سرمی لپتین،

شده بودند ،تقسیمبندی شدند.

هورمون  T4و هورمون  TSHبر حسب گروه دیده میشود
(جدول .)2
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میانگین سطح سرمی لپتین و نیز  TSHدر گروه

در بین افراد گروه مورد در جدول  0آورده شده است.

مورد به صورت معناداری بیشتر از گروه شاهد بود

ارتباط آماری معناداری بین سطح سرمی هورمونهای  T4با

( ،)P≤1/10اما دو گروه از نظر غلظت سرمی هورمون T4

 TSHدر بین افراد گروه مورد وجود داشت ()P≤1/10

تفاوت معناداری با هم نداشتند(جدول  .)2همبستگی بین

(جدول .)0

میزان لپتین با هورمونهای  T4و  TSHو نیز سن و وزن

جدول :0مشخصات دموگرافیک نوزادان زیر  01روز در گروه هیپوتیروئید و شاهد
هیپوتیروئید

شاهد

سن (روز)

26

20

وزن (کیلو گرم)

0/16

2/2

جدول  :2نتایج آزمونهای  TSH ،T4و لپتین نوزادان زیر  01روز در گروه هیپوتیروئید و شاهد
هیپوتیروئید

شاهد

**2/12 ± 2/21

1/72 ± 0/12

T4
()μg/dl

01/00 ± 2/06

01/06 ± 0/10

TSH
()mIU/ml

0/06 ± 0/02

0/00 ± 1/62

لپتین
()ng/dl

جدول  :3ضریب همبستگي پيرسون بين متغيرهای اندازهگيری شده در نوزادان زیر  33روز هيپوتيروئيد
متغیرها

لپتین

لپتین

0

TSH

1/174

T4

1/101

TSH
1/174

1/101
**

**

سن

T4
-1/002

-1/002

1/102
1/021
1/127

سن

1/102

1/021

1/127

وزن

1/120

-1/176

1/206

وزن
1/120
-1/176
1/206
**

**

1/702

** همبستگی معنادار در سطح 1/10
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بحث
کمکاری مادرزادی تیروئید در نوزادان فاقد عالئم بالینی و

محققان دیگری نشان دادهاند که لپتین یک اثر انتخابی

یکی از شایعترین علل قابل پیشگیری عقبماندگی ذهنی

برروی عمل واسطههای مغزی در محور هیپوتاالمیک_

است ( .)00 ،07اگرچه لپتین باعث تعدیل ترشح هورمون-

پیتوتاری_تیروئید به وسیلۀ تنظیم Pro TRH geneدر

های هیپوفیز میگردد .اما اطالعاتی در دسترس نیست که

هستههای پاراونتریکولر هیپوتاالموس بدون اثرات محیطی

محصوالت هیپوفیزی در ترشح لپتین به طور مستقیم نقش

در باند شدن به پروتئین تیروئید دارند (.)26-20

داشته باشند .ترشح  TSHمحرک قوی جهت ترشح لپتین

مطالعات متعددی در مورد بررسی مقدار لپتین در

از بافت چربی در انسان در  Invitroاست .همچنین منندز

شرایط عملکرد غیرطبیعی تیروئید (کمکاری ،پرکاری) وجود

( )Menendezو همکاران در مطالعهشان نشان دادند که

دارد که نتایج آنها با یکدیگر ناسازگار است (-27 ،20 ،02

تغییرات سطح پالسمایی  TSHبه تنظیم ترشح لپتین در

.)01

انسان کمک میکند .در پایان این محققان یادآور شدهاند که

یافتههای این مطالعه بیانگر کاهش میزان هورمون T4

 TSHبه طورقابل توجهی باعث تحریک ترشح لپتین از

در نوزادان مشکوک به هیپوتیروئید در مقایسه با گروه کنترل

بافت چربی در انسان در  Invitroمیشود که این خود یک

است ،ولی این اختالف معنادار نیست .همچنین نتایج این

مکانیسم جدید با اثر متقابل میان بافت چربی و محور

مطالعه نشاندهندۀ افزایش معنادار مقدار هورمون  TSHدر

تیروئید را تأیید میکند (.)21 ،02

نوزادان مشکوک به هیپوتیروئید در مقایسه با گروه کنترل

هورمون لپتین ،به دلیل تنظیم اشتها و افزایش مصرف

است که نشاندهندۀ شروع هموستاز بدن برای مقابله با کم-

انرژی در دهۀ اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است

کاری تیروئید است .در مجموع افزایش  TSHو نیز نرمال

( .)20از طرفی تغییر در عملکرد تیروئید سبب ایجاد

بودن میزان  T4در گروه مورد نسبت به گروه کنترل نشان-

تغییراتی در میزان چربی ،وزن و مصرف انرژی در بدن می-

دهندۀ کمکاری تیروئید به صورت تحت بالینی در گروه

شود که این تغییرات احتماالً سبب تغییر در سطح سرمی

مورد میباشد (.)21 ،00

لپتین میگردند ( .)22مطالعه واتر ( )Wautersو همکاران

یکی از یافتههای مهم در مطالعۀ حاضر ،برای اولینبار

نشان داد که تنظیم هورمونهای تیروئید ( )T3 & T4به-

نشان داد که میزان لپتین در نوزادان هیپوتیروئید زیر  01روز

وسیلۀ ترشح تیروتروپین از هستههای پاراونتریکولر

به صورت معناداری بیشتر از گروه کنترل میباشد .این

هیپوتاالموس که آزادکنندۀ هورمون تیروتروپین هستند،

موضوع میتواند به علت تأثیر هورمونهای تیروئیدی در

تولید میشود که این محصول ( )TRHباعث تنظیم ترشح

میزان لپتین باشد ( .)0مطالعات نشان دادهاند که هورمونهای

 TSHاز قسمت قدامی غدۀ هیپوفیز میشود .لپتین به نظر

تیروئیدی سبب افزایش تولید حرارت شده که متعاقباً سبب

نورونهای

کاهش لپتین میگردد( .)02 ،00در مطالعهای که توسط هسیه

هیپوتاالموس ترشح کنندۀ  TRHرا از طریق هورمونهای

( )Hsiehو همکاران در سال  2112انجام گردید ،نشان

تیروئید تحت تأثیر قرار دهد .اخیراً نشان داده شده است که

داده شد که هورمونهای تیروئیدی موجود در گردش خون

لپتین در سطح غدۀ هیپوفیز بر روی عملکرد  TSHتأثیر

یک نقش آشکار در تنظیم متابولیسم لپتین مستقل از BMI

چشمگیری دارد.

و چربی بدن ایفا میکنند ( .)22همچنین در مطالعات

میرسد

که

تنظیم BACK

FEED

مختلفی نشان داده شده است که غلظت سرمی لپتین با
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ارزیابی سطح سرمی لپتین در نوزادان مشکوک ...

 ،BMIدر سنین مختلف ،ارتباط مستقیمی دارد( )6و از

مورد و نیز گروه کنترل مشاهده گردید که بدون اختالف

طرفی نیز میزان وزن در بیماران هیپوتیروئیدی افزایش می-

معنادار میباشد .این نتایج ،با یافتههای به دست آمده توسط

یابد( )00که بالطبع احتماالً سبب افزایش میزان لپتین خواهد

سایر محققان همخوانی دارد( .)04 ،22 ،20مشتاقی کاشانیان

شد .البته این یافتۀ اولیه باید در جمعیت بزرگتری مورد

و همکاران در سال  0004نشان دادند که غلظت سرمی

ارزیابی مجدد قرار گیرد .عالوه بر این ،به دلیل مقطعی

لپتین در زنان هیپوتیروئید وابسته به  BMIبوده ( )6و از

بودن ،مطالعۀ حاضر قادر به تعیین دقیق رابطۀ علت و

آنجایی که  BMIدر نوزادان زیر  01روز سنجش نمیشود،

معلولی نبود .در نتیجه پیشنهاد میگردد که مطالعات بیشتری

در نتیجه بررسی ارتباط سطح سرمی لپتین با نمایههای تن-

در مورد ارتباط هورمونهای تیروئیدی بر روی لپتین در

سنجی در نوزادان هیپوتیروئید زیر  01روز نیز به عنوان

نوزادان زیر  01روز با بیاثر کردن عوامل مخدوشکننده و

پیشنهادی برای مطالعات بعدی ذکر میگردد .محققان نشان

همچنین تعیین محدودۀ دقیق هورمونهای تیروئیدی در

دادهاند که تجویز  T3به موشهای( )Ratsهیپوتیروئید

منطقۀ سیستان انجام گیرد.

باعث کاهش لپتین در بافت چربی و در گردش خون

مشتاقی کاشانیان و همکاران در سال  0004نشان

گردیده است .مطالعات انسانی در مورد رابطۀ میان هورمون-

دادند که سطح سرمی لپتین در زنان مبتال به کمکاری تیروئید

های تیروئید و لپتین شواهدی ،قطعی را نشان نداده است.

در مقایسه با افراد گروه شاهد تغییر معناداری نداشت (.)6

در نزد انسان سالم (نرمال) تجویز  T3برای یک هفته اثری

از آنجایی که این مطالعه بر روی افرادی که دارای سن  04تا

در سطح سرمی لپتین در گردش نداشته است ( .)26-20این

 02سال بودند ،انجام گردید ،میتوان علت اختالف نتایج

نتایج بیانگر وجود تعداد زیادی سؤال بدون پاسخ در ارتباط

این مطالعه با تحقیق ما را عالوه بر سن و جنس و عوامل

با واکنش متقابل تیروئید-لپتین در انسان است .اختالفات

فیزیولوژیکی مختلف مانند ناشتایی ،ورزش و قرار گرفتن

موجود در این نتایج میتواند به علت تعداد محدود موارد و

در معرض سرما و غیره که روی سطح سرمی لپتین اثر دارند

یا در نتیجه مطالعات مقطعی روی نمونههای مختلف نیز

(.)00

باشد .در مجموع ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با توجه
از یافتههای دیگر مطالعۀ حاضر که برای اولین بار در

به تفاوت معنادار سطح لپتین در گروه مورد با شاهد و توجه

نوزادان هیپوتیروئید زیر  01روز انجام گردید ،میتوان به

به این موضوع که لپتین در گروه مورد بیشتر از گروه شاهد

وجود همبستگی منفی ،اما بدون اختالف معنادار ،بین

بود و نیز با در نظر گرفتن این مطلب که لپتین و غدۀ

هورمون لپتین با هورمون  TSHدر نوزادان هیپوتیروئید زیر

تیروئید واکنش متقابل دارند ،میتوان از هورمون لپتین به

 01روز و نیز در گروه کنترل اشاره نمود .همچنین در این

عنوان معیاری برای ارزیابی سطح کارکرد غدۀ تیروئید در

مطالعه ،همبستگی منفی بین هورمون لپتین و  T4در گروه

نوزادان استفاده نمود.
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Abstarct
Background and Objectives: This study aimed to compare the
serum leptin levels in infants suspected of congenital
hypothyroidism. In addition to investigate the relationship
between serum levels of leptin with T4 and TSH.
Subjects and Methods: In the present case-control study, 100
neonates under 30 days of age were selected randomly from those
who had been hospitalized in Zabol Amir-Almomenin hospital
between years 2012 to 2013. Thorough clinical examination by a
pediatrician
and
evaluation
for
possible
congenital
hypothyroidism, the subjects were divided into two groups (case
and control) homogenized in terms of age and gender. Case group
consisted of neonates with suspected congenital hypothyroidism,
and controls without. Blood sampling was taken from each
neonate after obtaining a written consent form from parents
Serum leptin, T4 and TSH were measured by ELISA method.
The data were analyzed using software SPSS ver. 20 using of
independent t-test and Pearson correlation by considering the
level of 0.05 error.
Results: The serum leptin level was significantly higher among
the suspected hypothyroidism than controls (P ≤ 0.05). In
addition, there was an inverse relationship between TSH and T4
levels (r=-0.512, P ≤ 0.05). There were no significant
relationships between the serum leptin level in regards to age and
weight (P ≥ 0.05).
Conclusion: Based on the results of this study, in infants with
congenital hypothyroidism, serum leptin increases independently
of age and weight. Therefore, leptin serum level may be
considered as a criteria for assessment of thyroid gland function.
Keywords: congenital hypothyroidism, leptin, babies, T4, TSH.
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