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پژوهشكده زيست -پزشكي خليج فارس
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
سال بيستم ،شماره  ،4صفحه ( 513 - 523مهر و آبان )1531

بررسی اثر لوتیروکسین بر خونریزی رحمی در زنان با عملکرد
طبیعی تیروئید
مهری جميليان ( ،1)PhDافسانه طاليي ( ،*2)PhDعلي چهرهای ( ،5)PhDمحمدرضا رضوانفر (،2)PhD
فاطمه رفيعي

()MD

4

 1گروه بيماریهای زنان ،مرکز تحقيقات اختالالت تيروئيد ،دانشگاه علوم پزشكي اراک ،اراک ،ايران
 2بخش بيماریهای غدد درون ريز و متابوليسم ،مرکز تحقيقات اختالالت تيروئيد ،دانشگاه علوم پزشكي اراک ،اراک ،ايران
 5گروه پاتولوژی ،مرکز تحقيقات اختالالت تيروئيد ،دانشگاه علوم پزشكي اراک ،اراک ،ايران
 4گروه آمار ،مرکز تحقيقات اختالالت تيروئيد ،دانشگاه علوم پزشكي اراک ،اراک ،ايران
(دريافت مقاله -34/3/23 :پذيرش مقاله)33/11/13 :

چكيده
زمينه :کمکاری و پرکاری تيروئيد از علل شناخته شده  )dysfunctional uterine bleeding( DUBميباشند که بهصورت بينظميهای
قاعدگي بروز ميکنند .با توجه به تأثير هورمونهای تيروئيد بر قاعدگي ،مصرف لوتيروکسين در زنان يوتيروئيد ممكن است بر  DUBتأثير
داشته باشد.
مواد و روشها :در اين مطالعه کارآزمايي باليني مداخلهای ،دو سوکور ،کنترل شده با پالسبو 12۱ ،زن  53تا  33ساله مبتال به  DUBکه
فاقد علل ارگانيک بودند و عملكرد تيروئيد طبيعي داشتند و قرص جلوگيری از بارداری برای کنترل  DUBمصرف ميکردند ،به طور
تصادفي به دو گروه  1۱نفره تقسيم شدند .در گروه مداخله قرص لووتيروکسين  ۱/1ميليگرم روزانه و در گروه کنترل دارونما به مدت
سه ماه تجويز شد و بعد از سه ماه مقايسه بين دو گروه ،به وسيله نرمافزار  SPSSويرايش  11و با استقاده از آزمونهای آماری
 paired t testو  student t testو تحليل کوواريانس آناليز اطالعات انجام شد.
يافتهها :در اين مطالعه ميزان بهبودی همه انواع الگوهای اختالالت قاعدگي به ترتيب در گروه مداخله و کنترل  4۱( 44درصد) و 31
( 43درصد) بود که تفاوت معناداری بين ميزان بهبودی در دو گروه نسبت به پيش از درمان وجود نداشت ( .)p=۱/43گرچه مقايسه ميزان
بهبودی بر اساس انواع مختلف الگوهای قاعدگي در دو گروه نشان داد که در زير گروه متروراژی ميزان بهبودی در گروه مداخله بيشتر
بوده است ( 1۱۱درصد) .بر اساس نتايج به دست آمده از تحليل کوواريانس ،بهبودی معناداری در ميانگين متغيرهای مدت زمان خونريزی،
فاصله بين قاعدگيها و تعداد پد مورد استفاده در گروه مداخله در مقايسه با گروه کنترل مشاهده شد ( p=۱/۱۱1و .)F=4/532
نتيجهگيری :مصرف لوتيروکسين ميتواند موجب تنظيم قاعدگي در زنان يوتيروييد شود.
واژگان کليدی :لوتيروکسين ،خونريزی رحمي ،يوتيروئيد ،زنان
* اراک ،مرکز تحقیقات اختالالت تیرویید
E-mail: afsanehtalaeii@yahoo.com
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مقدمه

سال بيستم /شماره  /4مهر و آبان 1531

پهوا ( )Pahvaنیز دریافت که در میان زنان مبتال به

طبیعی که هر  ۱۲تا  ۵۳روز تکرار میشود به صورت

پرکاری تیروئید داشتند و  ۷6درصد یوتایرویید بودند

خونریزی دورهای که حداکثر  ۷روز طول میکشد ،اتفاق
میافتد .هر گونه الگوئی متفاوت از این غیرطبیعی بوده
و در فقدان علل ارگانیک و حاملگیDUB ،

( )Dysfunctional Uterine Bleedingنامیده
میشود ( )۲که در حدود  ۲۱درصد از زنان دیده میشود

( .)4در حالی که تغییرات  TSHدر محدوده طبیعی ،با
بعضی از عالئم بیماریهای تیروئید مرتبط بوده و برای
مثال کاهش  TSHممکن است باعث بهبود عالئم
افسردگی شود ( 9و  .)۲۱در مورد تأثیر این تغییرات در
زنان یوتیروئید بر سیکلهای قاعدگی و یا  DUBاتفاق

( )۱و علت آن در اکثر مواقع حتی بعد از شرح حال و

نظر وجود ندارد ( ۲۲و .)۲۱

معاینه کامل مشخص نمیشود (.)۵

با توجه به اینکه تاکنون مطالعه مداخلهای در مورد اثرات

هورمون تیروئید نقش اساسی در عملکرد باروری و

لوتیروکسین برخونریزیهای رحمی در زنان یوتایرویید

قاعدگی در زنان دارد ( .)۱اختالالت تیروئید در زنان
بسیار شایعتر از مردان است و همراهی اختالالت
تیروئید با اختالالت قاعدگی به خوبی شناخته شده
است ( .)4کمکاری و پرکاری تیروئید از علل شناخته
شده  DUBمیباشند که میتوانند به صورت بینظمی
در قاعدگی از نظر طول مدت خونریزی ،مقدار
خونریزی و یا اختالل در باروری بروز نمایند ( .)۳از
میان انواع مختلف اختالالت قاعدگی ،مونوراژی
شایعترین ۳۱ ،درصد ،میباشد .لذا عملکرد تیروئید در
همه زنان مبتال به اختالل قاعدگی الزم است بررسی
گردد (.)6
مارونا ( )Marunaدریافت که  ۱۳درصد از علل
ناباروری و  ۲۳درصد از اختالالت قاعدگی در زنان
ناشی از اختالالت تیروئید میباشند ( .)۷همچنین
جوشی ( )Joshiنشان داد که از زنان مراجعه کننده به
درمانگاههای تیروئید  ۵۲/۸درصد از زنان مبتال به
کمکاری تیروئید و  ۵۳/۵درصد زنان مبتال به پرکاری
تیروئید و  ۳6/۵درصد از زنان یوتایرویید ،الگوی
قاعدگی طبیعی داشتند (.)۸
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در ایران انجام نشده است ،تصمیم گرفتیم در این مطالعه
اثر مصرف هورمون تیروئید ،لووتیروکسین ،را در زنانی
که عملکرد طبیعی تیروئید دارند بر  ،DUBمورد بررسی
قرار دهیم.

مواد و روشها
مطالعه حاضر ،یک کارآزمایی بالینی مداخلهای دو سوکور
همراه با گروه کنترل میباشد که در مدت پنج ماه بر روی
 ۲۱۱بیمار مبتال به  DUBمراجعه کننده به درمانگاهای
آموزشی درمانی زنان شهر اراک انجام گرفت .معیارهای
ورود به مطالعه شامل زنان  ۵۳تا  ۳۳ساله مبتال به خونریزی
غیر طبیعی رحمی بود که فاقد علل ارگانیک رحمی
خونریزی دهنده ،اختالالت سیستمیک و اختالالت
انعقادی بودند و قرصهای جلوگیری از بارداری جهت
درمان خونریزی مصرف میکردند.
از همه بیماران ،شرح حال کامل گرفته و معاینه فیزیکی
انجام شد .آزمایشات کامل شامل آزمایش تیروئید،
سونوگرافی رحم و تخمدانها انجام گردید و در صورت
نداشتن اختالالت ساختمانی دستگاه تناسلی ،بیوپسی
اندومتر و  )Dilation & Curettage( D/Cانجام شد.
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یک تا دو سال بعد از شروع منارک ،سیکلهای قاعدگی

اختالل قاعدگی ۱۱ ،درصد کمکاری تیروئید و  ۱درصد

اثر لوتيروکسين بر خونريزی رحمي 513 /

جميليان و همكاران

بیوپسی ،شواهد آتیپی یا بدخیمی داشتند ،وارد مطالعه

آزمون  student t testدو گروه از نظر مشخصات بالینی و

نشدند و سایر بیماران بعد از توضیحات کافی در مورد

ازمایشگاهی از جمله ( T4 ،T3و  )TSHدر شروع مطالعه

مطالعه و اخذ رضایتنامة آگاهانه کتبی وارد مطالعه شده و

اختالف معناداری از نظر آماری نداشتند (جدول  ۲و .)۱

آزمایشات عملکرد تیروئید ( T4 ،T3و  )TSHدر حالت

جدول  )1مشخصات دموگرافيک بيماران در دو گروه

ناشتا برای آنان انجام شد و در صورت طبیعی بودن

قبل از مداخله

عملکرد تیروئید ،بیماران بهطور تصادفی به دو گروه 6۱
متغير

نفره تقسیم شدند .در گروه مداخله یک عدد قرص
لووتیروکسین  ۱/۲میلیگرم ،روزانه عالوه بر قرص
جلوگیری از بارداری OCP)oral contraceptive( ،LD

و به گروه دیگر عالوه بر  ،OCPدارونما به مدت سه ماه
تجویز شد و بعد از سه ماه دو گروه از نظر میزان خونریزی،
تعداد پد مورد استفاده ،مدت خونریزی ،فاصله بین
خونریزیها با استفاده از آزمونهای آماری paired t test

و  student t testو تحلیل کوواریانس مقایسه شدند .این
مطالعه در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی اراک به
تصویب رسیده است.

سن (سال)
وزن (کیلوگرم)

انحراف

گروه

ميانگين

مداخله

4۱/۵6

۳/۸

کنترل

4۵/۳

۳/۳

مداخله

6۵/۱

6/۲۷

کنترل

64/۷

۷/۱

معيار

Student
t test
p-value
۱/۵6۱
۱/۱۲۸

مشخصات آزمایشگاهی ( T4 ،T3و  )TSHبیماران قبل و
بعد از درمان بین دو گروه مقایسه گردید و نتایج نشان داد
که اختالف معنادار آماری در سطوح ( T4 ،T3و )TSH
بین دو گروه بعد از درمان وجود دارد (.)p=۱/۱۱۱۲
همچنین مقایسه درون گروهی سطوح  T4 ،T3و TSH

بر اساس آزمون تی جفتی ( ،)Paired t testنشان داد که
اختالف معنادار آماری در سطوح  T3و  T4قبل و بعد از

يافتهها
 ۲۱۱نفر از بیماران  DUBمراجعه کننده به درمانگاههای
آموزشی درمانی زنان در این مطالعه شرکت کردند .میانگین
(انحراف معیار) سنی بیماران گروه مداخله و کنترل به
ترتیب ( 4۱//۵6 )۸/۳و ( 4۵/۳ )۳/۳سال است که بر
اساس آزمون  student t testاختالف آماری معناداری از

درمان در گروه مداخله وجود دارد ( )p=۱/۱۱۱۲که نشان
از مصرف داروی لوتیروکسین توسط بیماران دارد ،به
طوری که سطح  T3و  T4افزایش یافت در حالی که در
گروه کنترل اختالفی بین قبل و بعد از درمان در سطوح
 T4 ،T3و  TSHمشاهده نشد (جدول .)۱

جدول  )2مشخصات آزمايشگاهي بيماران در دو گروه
**P
value
قبل از

**P
value
بعد از

مداخله

مداخله

( TSHمیکرو واحد در میلیلیتر)

(۱/۸9)۱/9

(۵/۱۸)۲/۱۳

۱/۲۵9

(۵)۱/6۸

(۲/۲6)۱/6۲

۱/۱۱۲

۱/46

۱/۱۱۲

( T4میکرو واحد در میلیلیتر)

(۸/۱۷)۲/۵۸

(۷/9۲)۲/۸

۱/4۱9

(۸/۲)۱/۸۷

(۲۱/4۸)۲/6

۱/۱۱۲

۱/۸۸

۱/۱۱۲

( T3میکرو واحد در میلیلیتر)

(۲/۲4)۱/۵۲

(۲/۱۲)4۲

۱/۲4۷

(۲/۲۵)۱/۱۲

(۲/6۸)۱/۲9

۱/۱۱۲

۱/۷۵

۲/۱۱۲

گروه کنترل
متغير

قبل از

بعد از

مداخله

مداخله

 :*Pبر اساس آزمون تی جفتی برای مقایسه درون گروهی
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**

گروه درمان
*P
value

قبل از

بعد از

مداخله

مداخله

 : Pبرای مقایسه بین گروهها  student t testبر اساس آزمون

*P
value
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بیمارانی که خونریزی آنها اصالح گردید و یا زنانی که در

لحاظ سنی در دو گروه مشاهده نشد ( .)p=۱/۵6بر اساس
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الگوی قاعدگی بین دو گروه در شروع درمان وجود نداشته

بعد از درمان در گروه مداخله  ۸۱( 4۸درصد) و در گروه

است (جدول .)p=۱/4۸( )۵

کنترل  ۸۳( ۳۲درصد) بود .گرچه این تفاوت از نظر آماری
معنادار نبود (.)p=۱/4۷

جدول  )5فراواني انواع الگوهای قاعدگي در بيماران

مقایسه میزان بهبودی در دو گروه بر اساس تحلیل

پيش از درمان در دو گروه
مورد

کنترل

شاخص

(تعداد/درصد)

(تعداد /درصد)

هیپرمنوره

(۲۵)۱۲/۷

(۲۸)۵۱

متروراژی

(۲۱)۲6/۷

(9)۲۳

پلی منوره

(۱۱)۵۵/۵

(۲۷)۱۸/۵

منورازی

(۲۲)۲۸/۵

(6)۲۱

(6)۲۱

(۲۱)۲6/۷

منومتروراژی

جداگانه انواع مختلف الگوهای قاعدگی (جدول )4
نشان داد که در زیر گروه متروراژی (مقدار خونریزی
طبیعی ولی با فواصل نامنظم) ،میزان بهبودی در گروه
مداخله بیشتر بوده است ( ۲۱۱درصد)(جدول .)۳

جدول  )4انواع الگوهای قاعدگي
الگوی قاعدگي

مونوراژی

متروراژی

منومتروراژی

هيپرمنوره

هيپومنوره

اوليگومنوره

آمنوره

فواصل خونریزی

منظم

نامنظم

نامنظم

منظم

منظم

کم تعداد یا نامنظم

ندارد

مدت خونریزی

طوالنی

طوالنی

طوالنی

طبیعی

طبیعی یا کم

متغیر

فقدان قاعدگی برای  9۱روز

مقدار خونريزی

بیش از حد

طبیعی

بیش از حد

بیش از حد

کم

اندک

ندارد

جدول  )3فراواني بيماران بر اساس الگوی بهبودی در انواع الگوی قاعدگي در دو گروه
الگوی قاعدگي

کنترل

مورد

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

بهبودنيافته

بهبود يافته

بهبود نيافته

بهبود يافته

هایپرمنوره

(۱)۲۳/4

(۲۲)۸4/6

(۵)۲6/۷

(۲۳)۸۵/۵

متروراژی

(۵)۵۱

(۷)۱/۷

۱

(9)۲۱۱

پلیمنوره

(۳)۱/4۲

(۲۳)۱/۵۲

(۵)۲۷/6

(۲4)۸۱/4

منوراژی

(۲)9/۲

(۲۱)9۱/9

۱

(6)۲۱۱

منومتروراژی

()۲6/۷

(۳)۸۵/۵

(۵)۵۱

(۷)۱/۷

بر اساس تحلیل کوواریانس ،بهبودی معناداری در میانگین

در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد (،P value=۱/۱۱6

مدت زمان خونریزی ،فاصله بین قاعدگیها و تعداد پد

( )F=4/۵۳۱جدول .)6

مورد استفاده در گروه مداخله بعد از مصرف لووتیروکسین
جدول  )1ميانگين تعداد روزهای قاعدگي ،فاصله بين قاعدگيها و پد استفاده شده در دو گروه قبل و بعد از درمان
گروه
متغير
تعداد روزهای خونریزی قاعدگی
تعداد روزهای بین قاعدگی ها
تعداد پدهای استفاده شده
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مداخله
قبل از مداخله
۲۵/۲۸±۵/۱
۱6/9±۳/۲
۲4/۸۲±۵/۲

کنترل
بعد از مداخله
9/6±۱/۳9
۵۵/۷±۳/۱۷
9/9۳±۱/۷

قبل از مداخله
۲۱/9۱±۵/۲۱
۱6/۳۸±۳/۵6
۲4/4۳±۵/4۵

بعد از مداخله
9/6۲±۱/۸۳
۵۲/9۵±۳/۱۷
۲۱/۵۲±۱/۷۱
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بهبود یافته از بهبود نیافته بعد از مداخله ،بر اساس

تخمگذار و غیرتخمگذار طبقهبندی میشود ( .)۱این

متغیرهای مدت زمان خونریزی و فاصله بین قاعدگیها

پدیده کیفیت زندگی زنان را بشدت تحت تأثیر قرار

و تعداد پدهای استفاده شده توسط بیماران ،نشان داد که
تابع تشخیص تا  ۸۳درصد افراد بهبود یافته را به درستی
تشخیص داده است .سطح زیر منحنی  ROCجهت
ارزیابی دقت تابع تشخیص  ۱/9۱۳میباشد که ۸۳/4
درصد حساسیت و  9۲/۷درصد اختصاصی میباشد
(نمودار .)۲

میدهد ( .)۲۵خونریزی بیش از حد ،از نظر تعریف ،به
زمانی گفته میشود که نیاز به تعویض نوار بهداشتی
زودتر از  ۲-۱ساعت ،یا خروج لختههای بزرگتر از
 ۱/۳سانتیمتر وجود داشته باشد .گرچه خود بیمار نیز
میتواند در توصیف آن ،خونریزی خیلی زیاد را نام
ببرد .مونوراژی ،خونریزی تخمگذار با فواصل ۱4-۵۳
روزه ولی با حجم زیاد و بیش از  ۷روز میباشد
( ۲4و .)۲۳
تاکنون اقدامات متعددی از قبیل مصرف داروهای
ضدبارداری و یا استروژن با دوز باال جهت درمان DUB

پیشنهاد شده است ( .)۲6در سالهای اخیر ،مطالعات
زیادی نشان دادهاند که هورمون تیروئید نقش مهمی در
باروری در انسان دارد که احتماالً از طریق تاثیر بر
نمودار  )۲منحنی  ROCجهت ارزیابی دقت تابع تشخیص افراد بهبود

استروییدهای جنسی و متابولیسم و عملکرد تخمدان و

یافته پس ازمصرف لوتیروکسین

اندوتلیوم رحم میباشد که در نهایت میتواند منجر به

Fig 1) ROC curve for evaluation of accuracy of
diagnosis of recovered cases after levothyroxine
consumption

اختالالتی از قبیل  DUBو ناباروری شود (.)۲۷
اولین بار ،حضور گیرندههای  TSHو گیرندههای
هورمونهای تیروئید و همچنین دیدیناز در اندومتر

بحث

توسط آقاجانوا ( )Aghajanovaنشان داده شد.

مطالعه ما نشان داد که بهبودی معناداری در میانگین

همچنین وی نشان داد که استرومای اندومتر ،قادر به

مدت زمان خونریزی ،فاصله بین قاعدگیها و تعداد پد

تولید  TSHمیباشد ( .)۲۸از مجموع شواهد فوق به

مورد استفاده در گروه مصرف کننده لوتیروکسین در

نظر میرسد که سلولهای استرومای اندومتر گیرنده

مقایسه با گروه کنترل وجود داشته است.

 TSHدارند که قابلیت اتصال با  TSHرا دارند .بنابراین

 DUBیا خونریزی غیرطبیعی ماهیانه زنان یکی از

میتوانند هورمونهای تیروئید را مستقل از محور

شایعترین مشکالت زنان میباشد که در بیش از ۲۱

هیپوتاالموس -هیپوفیز -تیروئید ،تنظیم کنند (.)۲۷
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واسطههای مولکولی در متابولیسم هورمونهای تیروئید

قاعدگی نامنظم داشتند که شایعترین موارد ،الیگو آمنوره

در اندومتر ،تأثیر دارد و تغییرات سیستمیک دیدیناز و

و مونوراژی بودند ( .)۱۱همچنین مطالعه فوق نشان داد

همچنین میزان هورمونهای تیروئید در سطح اندومتر

که هیپرتیروئیدی ارتباط کمتری با اختالل قاعدگی در

ارتباط معکوسی با سطح پروژسترون سرمی دارند که

زنان دارد و هیچکدام از بیماران هیپرتیروئید ،آمنوره

نشان دهنده تأثیرات پروژسترون میباشند (.)۲9

نداشتند و سیگار کشیدن و سطح  T4توتال از عوامل

ارتباط هورمونهای تیروئید و استروژن در بسیاری از

مؤثر در اختالل قاعدگی در بیماران هیپرتیروئید بودند

مطالعات نشان داده شده است .هورمون تیروئید بر مهار

( .)۱۲کراساس نتیجهگیری کرد که  TSHاثری مشابه

و نیز تقویت ژنهای متأثر از استروژن تأثیرگذار است.

 FSHو  LHدارد ( ۱۱و .)۱۲

برای توجیه این اثر ،این فرضیه ارایه شده است که

در مطالعه حاضر ،مونوراژی به طور مشخص در گروه

گیرنده هورمون تیروئید و گیرنده استروژن به دو قسمت

دریافت کننده لوتیروکسین نسبت به گروه کنترل کمتر

جدا ازعناصر پاسخ دهنده هورمونی ژن هدف وصل

بود و میزان بهبودی سایرالگوهای قاعدگی بین دو گروه

میشوند و با هم رقابت میکنند .هورمون تیروئید

تفاوت نداشت.

میتواند منجر به افزایش ساب یونیت  αگیرنده

ویالنسکی ( )Wilanskyنشان داد که زنان مبتال به

استروژن شود که بنوبه خود منجر به افزایش گیرنده

مونوراژی که یوتایرویید بودند ،با آزمون  ،TRHدچار

پروژسترون و تولید بیشتر پروالکتین و نیز رشد تومور

هیپوتیروئیدی خفیف بودند و  TSHآنها افزایش خفیف

میگردد ( .)۲9تأثیر لوتیروکسین بر رحم و اثرات

( ۱/۷درصد)  ۳/9میکرو واحد بر میلیلیتر ولی مهم

استروژنی آن به دو طریق میباشد .از یک طرف افزایش

داشت ،که معموالً طبیعی تلقی میشود ،در حالی که

ساب کلینیکال  TSHو نوسانات شبانهروزی آن که

 TSHدرگروه فاقد مونوراژی ۱/۱( ،درصد)  4/۱میکرو

مربوط به فارماکینتیک لوتیروکسین است ،میتواند منجر

واحد بر میلیلیتر بود .او نشان داد که مونوراژی در

به تحریک گیرنده  TSHدر اندومتر شود .از طرف دیگر

عرض ۵-6ماه بعد از درمان با لوتیروکسین بهبود یافت

لوتیروکسین اگزوژن توسط دیدیناز بهطور موضعی در

و تا  ۵سال بعد نیز در پیگیریها عود نکرد ( .)۱۱گرچه

اندومتر متابولیزه میشود که منجر به تحریک گیرنده

ممکن است گفته شود که اختالل قاعدگی در

استروژن شده و اعمال استروژنی را القا میکند (.)۲۷

هیپوتیروئیدی ممکنست مربوط به افزایش پروالکتین

کراساس ( )Krassasنشان داد که اختالل قاعدگی در

باشد ،اما رابرت ( )Rabertنشان داد که این فرضیه

هیپوتیروئیدیسم شدید ،شایعتر از موارد خفیف است و

صحیح به نظر نمیرسد (.)۱۵

اختالل قاعدگی در هیپوتیروئیدی کمتر از آن چیزی

بلوم ( )Blumنشان داد که در بیماران هیپوتیروئید که

است که قبال ً تصور میشد .بیماران هیپوتیروئید در ۷6

دارای  IUDبودند ،مونوراژی بسیار شایع است .گروه
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مونوراژِی داشتند که با درمان با لوتیروکسین در عرض

نتایج این مطالعه بهطور خالصه نشان میدهد که با توجه

 ۵ماه بهبود یافت و در واقع نشان داده شد که زنان دارای

به نقش مهم هورمونهای تیروئید و تأثیر مستقیم آنها بر

 IUDکه مونوراژی داشتند ،مبتال به هیپوتیروئیدیسم

اندومتر و تأثیر بر استروژن و پروژسترون ،این احتمال

مخفی بودند (.)۱4

وجود دارد که خونریزیهای غیرطبیعی زنان AUB ،با

دبیج ( )Debeijنشان داد که سطح  FTزیر ۲4

هیپوتیروئیدیسم خفیف در سطحی از  TSHکه معموالً

پیکومول /لیترنقش مهمی در خونریزی رحمی ناشی از

طبیعی تلقی میشود ،مرتبط باشد و درمان با

وارفارین دارد و در سطح  FTکمتر از  ۲4ریسک

لوتیروکسین ممکن است بتواند موجب کاهش

خونریزی سه برابر میباشد .او نشان داد که ریسک

خونریزیهای رحمی و در نتیجه افزایش ارتقای زندگی

خونریزی رحمی ناشی از وارفارین در افراد با سطح

زنان شود.

 FTپایینتر از  ۲۵پیکومول /لیتر ۳ ،برابر کسانی بود
که  FTباالی  ۲۵پیکومول /لیتر داشتند (.)۱۳

سپاس و قدرداني

از محدودیتهای مطالعه ما تقسیمبندی دقیق انواع

نویسندگان بر خود الزم میدانند که از دانشگاه علوم

الگوهای مختلف اختالالت قاعدگی بود که با

پزشکی اراک جهت حمایتهای مادی برای انجام این

پیگیریهای مکرر و تماس تلفنی با بیماران و شرح حال

مطالعه تشکر نمایند.

دقیق از بیماران و آموزش آنها ،انواع الگوهای قاعدگی
مشخص شد.
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Abstract
Background: Hypothyroidism and hyperthyroidism are recognized as two principal causes of DUB
(dysfunctional uterine bleeding) which is characterized by the menstrual cycle irregularities. Since the thyroid
hormones can alter the menstrual periods; levothyroxine intake may affect the DUB in euthyroid women.
Material and Methods: This study was conducted as a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical
trial. The participants included 120 females aged between 35to 55 years old suffering DUB with non-organic
origin. All of these patients had normal thyroid function, and they were taking an oral contraceptive pill (OCP).
The participants were divided into two groups of 60 women. The intervention group received one tablet of
levothyroxine 0.1 mg daily, while the control group received placebo for three months. At the end of three
months, the data were analyzed using SPSS software version 16, and the comparison between two groups was
measured using paired Student’s t-test, and covariance analysis.
Results: Our study showed that improvement rate based on the overall mix of indicators used for evaluation
of menstrual cycle irregularities was 48(80%) and 51(85%) in intervention and control groups respectively.
Comparision between the intervention and control groups showed no significant difference in the overall
indicators of improvement before and after the intervention in these two groups (P=0.47). However, the
comparison of recovery rate based on different signs of irregularities in menstrual cycles in two groups
showed that recovery rate based on metrorrhagia was significantly higher in the intervention group (100%)
compared to control group. Also, covariance analysis showed that the intervention group had a significantly
higher recovery rate based on the duration and the interval of bleedings, and the number of pads used during
menstruation, compared to control group the (F=4.352, P=0.006).
Conclusion: Levothyroxine intake can improve the menstrual cycle irregularities in euthyroid women.
Key words: Levothyroxine, DUB, euthyroid, Women
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