
 عملکرد و یدیروئیت یها هورمون یس رم  س ح   با آن ارتباط و CRP یالتهاب ومارکریب یبررس  

 مارانیب در هیکل

 زیالید از شیپ مرحله در هیکل مزمن یینارسا به مبتال
 
 2 فروتن دیمج ،1 یاحمد لقاء فرخ ،1 یرازق عفت *

 
 

 .رانیا تهران، تهران، یپزشک علوم دانشگاه ،ینفرولوژ قاتیتحق مرکز 1-

 .رانیا سمنان، سمنان، یپزشک علوم دانشگاه کوثر، مارستانیب ،یداخل گروه 2-
 

 زانیم نییپا سطح استو شده شناخته دیروئیت یهورمونها راتییتغ بر موثر علل از یکی عنوان به هیکل مزمن یینارسا : مقدمه

 .باشدیم التهاب دهیپد نیا حیتوض جهت موجود یها هیفرض از یکی .است اختالل نیا عالمت شاه نیرونیدوتی یتر هورمون

 مارانیب در گرفته، صورت هیکل مزمن یینارسا نهیزم در یدیروئیت یها هورمون و التهاب یبررس جهت که یمطالعات شتریب

 مطالعه .باشد سودمند اریبس تواند یم زین یزیالید پره مارانیب در ها یبررس نیا انجام یحال در .است شده انجام یزیالید

 یدیروئیت یها هورمون و C (C-reactive protein ,CRP) ماده با دهنده واکنش نیارتباطپروتئ یبررس به هدف، نیا با ضرحا

 .پردازد یم زیالید پره مارانیب تیجمع در

 تهران در یزیالید پره ماریب 58 یرو بر 13٣3 سال در (Cross sectional) یمقطع طور به مطالعه نیا :کار روش و مواد

 هیتصف زانیم و سرم نیآلبوم و نیتیفر ،یدییرویت یهورمونها ، CRP ریمقاد ، خون فشار و وزن قد، بر عالوه .است شده جامان

 ) m ≤ 11(g/l مثبت CRP گروه دو به مارانیب .شد یریگ اندازه مارانیب ) Glumerolar Filtration Rate, GFR ( یگلومرول

 Pearson) (رسونیپ یهبستگ بیضر از یکم یرهایمتغ یهمبستگ یبررس جهت .شدند میتقس >) mg/l 11 ( یمنف CRP و

correlation coefficient ، یا رسته یرهایمتغ انیم رابطه یبررس یبرا) categorical ( ییدرستنما نسبت آزمون از 

)likelihood ratio test ( کطرفهی انسیوار زیآنال متد از ها نیانگیم سهیمقا جهت و ) one way ANOVA ( شد استفاده. 
 

 یفراوان نیب یدار یمعن ارتباط .بود تریل در گرم یلیم 4 6.75 ( مارانیب سرم CRP مقدار )اریمع انحراف(نیانگیم :ها افتهی

 ( ٣8/ در مشاهدات

 CRP یسرم سطح با رهایمتغ یکم ریمقاد انیم یهمبستگ .) df 1 و = P 12 ( دیگرد مشاهده /FT3 = 1 و CRP سطوح

 نیانگیم تفاوت زین و

 از % ٣5 نانیاطم سطح در موردنظر یرهایمتغ از کی چیه یبرا CRP نظر از یمنف و مثبت یدرگروهها آنها یسرم سطوح

 یمعن یآمار لحاظ

 .نبود دار

 در یسععرم FT3 در اختالل و CRP بودن یمنف ای مثبت نظر از ماریب تیانوضعععیم ارتباط دیمو مطالعه نیا :یریگ جهینت

 یزیالید پره مارانیب

 .باشد یم

 یدیروئیت یها هورمون ،یزیالید پره ، CRP ،یالتهاب ومارکریب :ها واژه دیکل


