
١ 
 

 
 

  خدمات  بهداشتی درمانی گلستان دانشگاه علوم پزشکی و

  گرگاندانشکده پزشکی 

  کودکان یتخصص ياریدوره دست انیدرجه پاپایان نامه جهت دریافت 

  
  

  :عنوان
سال مبتال  15تا  8کودکان  در نیدر کاهش مقاومت به انسول نیبا متفورم تازونیوگلیپ ریثأت سهیمقا

    1391-92 هاي سالطی  گرگان شهر یبه چاق
  
  

  :استاد راهنما
  دکتر 

  

  :مشاورد تیاسا
  دکتر 
  دکتر 

   
  

  :و پژوهش نگارش
  دکتر 

 
 
 

  :شماره پایان نامه                                                                              1393:  سال تحصیلی



٢ 
 

              



٣ 
 

  

  

  

  

 

تقدیم به با سپاس از پروردگار متعال و 
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م    :قد

  

   !بزرگوارمو مادر  پدر
محکم  یبانیپشت ودلسوز و فداکار  ياوریهمواره  یزندگ يها ي و دشوار ها یدر سخت که

  .اند بوده میو مطمئن برا
  

   !عزیزم به همسر میتقد
و  تیسرشار از سالمت و امن یطیآکنده از عشق و معرفت که مح یاز قلب یپاس قدردان به

  .من فراهم آورد يبرا شیآرامش و آسا
  

   !فرزند دلبندمبه  میتقد
  .بودآرامش من  هیما شیبخش و صفا يکه وجودش شاد

  
 ...آرزوي بهبودي و سالمتی براي کلیه کودکان بیماربا و 
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  :چکیده
 و متفورمین .است کودکیدوران  چاقی متابولیک عوارض از انسولین به مقاومت :مقدمه و هدف

 هاي مکانیسم طریق از انسولین به حساسیت افزایش در يمفید اتاثر که هستند داروهایی پیوگلیتازون
در کاهش مقاومت به  نیبا متفورم تازونیوگلیپ ریتأث سهیمقاهدف از این مطالعه، . دارند مختلف

  .بود یسال مبتال به چاق 15تا  8در کودکان  نیانسول
بـه   سال مبتال به چاقی یـا اضـافه وزن   8-15کودك  60در این کارآزمایی بالینی، : ها روشمواد و 

تحـت درمـان بـا    (Mو گـروه  ) پیوگلیتـازون  mg/day 15تحت درمان بـا  (Pطور تصادفی به دو گروه 
mg/day 1000 شـاخص هـاي آنتروپومتریـک و    . تقسیم و به مدت سه مـاه بررسـی شـدند   ) متفورمین

شـاخص  . فاکتورهاي آزمایشگاهی براي هر یک از بیماران قبـل و بعـد از مداخلـه انـدازه گیـري شـد      
داده هـاي  . براي کودکان در شروع و پایـان مطالعـه تعیـین گردیـد    ) HOMA-IR(مقاومت به انسولین

  .و آزمون تی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت SPSS-18جمع آوري شده با استفاده نرم افزار آماري 
% M ،3/53و در گروه % P ،30در گروه . سال بود 10میانه سنی کودکان در دو گروه  :ها یافته

 ،HOMA-IRو  BMIدر هر دو گروه، کاهش معناداري در شاخص هاي وزن، . بیماران مذکر بودند
وجود بین دو گروه مداخله تفاوت معناداري ، اما )P>05/0(انسولین ناشتا و قند خون ناشتا مشاهده شد

و گروه همچنین کاهش معناداري در میزان تري گلیسیرید و کلسترول در هر د. )<05/0P(نداشت
اما میزان ) P>05/0(شد HDLمتفورمین باعث کاهش معناداري در میزان ). P>05/0(مشاهده گردید

LDL 05/0(، تغییر معناداري نداشتدر هیچ کدام از گروه هاP>( .10 % از کودکان مورد بررسی
  .دچار عوارض دارویی کم خطر شدند

نتایج مطالعه نشان داد که هم پیوگلیتازون و هم متفورمین باعث کاهش  :گیري بحث و نتیجه
  . شدنددر کودکان چاق  و شاخص مقاومت به انسولین BMIمعنادار وزن، 

  پیوگلیتازون، متفورمین، مقاومت به انسولین، چاقی، گرگان :واژه هاي کلیدي
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  :فصل اول

  هئلمقدمه و بیان مس
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  :لهئمسبیان  -1- 1
همراه با افزایش شیوع چاقی، . است کودکان چاقی یکی از مهم ترین مشکالت بهداشت عمومی    

به همین دلیل شناسایی کودکان مبتال به . میزان شیوع اختالالت مرتبط با آن نیز در حال رشد است
اهمیت حائز  ،چاقی و اضافه وزن توسط کادر بهداشتی و درمانی جهت مشاوره و درمان بیماري

  ). 1-4(است

یک معیار استاندارد پذیرفته شده براي سنجش چاقی و اضافه وزن  )BMI(شاخص توده بدنی    
سایر مقیاس هاي اندازه گیري چاقی در کودکان، وزن براي . سال و باالتر است 2کودکان در سنین 

) WHO(قد، دور کمر، نسبت دور کمر به لگن و منحنی هاي استاندارد رشد سازمان جهانی بهداشت
، مرکز ملی 2000در سال  .ودکان بر حسب سن و جنس متفاوت استدر ک BMIمقادیر طبیعی . است

را براي  BMIاستانداردهاي مرجع ) CDC(آمار مراقبت بهداشتی و مرکز کنترل بیماري آمریکا
چاقی ، BMIبر اساس طبقه بندي وزن بر حسب ). 5(سال منتشر نمود 20تا  2کودکان و نوجوانان 

 .)1-1جدول (می شونددسته تقسیم  5به  و نوجوانان کودکان

. به طور کلی حدود یک سوم جمعیت کودکان و نوجوانان، مشکل چاقی و اضافه وزن دارند     
 2006 سال در جهانی بهداشت سازمان هاي تخمین براساس سال 5 زیر کودك میلیون 43 تقریباً
 منجر که است افزایش درحال جهان تمام در کودکی دوران چاقی شیوع .اند بوده وزن اضافه داراي

 سالمت روي جدي اثر یک که رود می انتظار و گشته چاقی با مرتبط سالمتی مشکالت افزایش به
 هاي دهه در ملی اقتصاد و بهداشتی مراقبت هاي هزینه زندگی، به امید نیز و کودکان روانی و فیزیکی

اقتصادي پایین  -چاقی در کودکانی که والدین چاق دارند و یا در سطح اجتماعی. )6(گردد آینده
کودکان تا سنین بزرگسالی نیز باقی می % 25چاقی در حدود ). برابر 2-3(قرار دارند، شایعتر است

تداوم چاقی تا سنین بزرگسالی به عواملی نظیر سن، چاقی دوران جنینی و شدت ). 1-1تصویر (ماند
 ).  7،8(دارد چاقی بستگی
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  ساله  20تا  2 و نوجوانان کودکان BMI حسب بر وزنطبقه بندي  - 1-1جدول 
  BMI  طبقه وزنی

  )صدك برحسب سن و جنس(
  >%5 کم وزن

  %5 -%85 وزن طبیعی
  %85-%95 اضافه وزن

  ≤%95 چاق
 ≤%120  چاقی شدید

  

 کودکان جسمی هاي فعالیت و غذایی الگوي شدن دگرگون باعث زندگی شیوه سریع تغییرات    

 این .)1-2تصویر ()9(است داده قرار چاقی و وزن اضافه خطر معرض در را ها آن و شده نوجوانان و
 چاقی ).10(است افزایش به رو سرعت به ایران جمله از توسعه حال در کشورهاي در به ویژه مشکل

 بسیاري مزمن عوارض خطر معرض در را فرد حاد، عوارض بر عالوه نوجوانی و کودکی دوران

  ).11(دهد می قرار
 هاي جمعیت تمامی در عمومی معضل یک به که تحرکی کم و پرکالري غذاهاي مصرف افزایش     

 افزایش به منجر که هستند خطري عوامل ترین عمده و ترین مهم جمله از و است شده تبدیل جهان
 زمانی که چربی بافت ).12-15(گردند می نوجوانان و کودکان در حتی وزن اضافه و چاقی شیوع
 می شناخته فعال اندوکرین ارگان یک عنوان به اکنون ،باشد می انرژي ذخیره منبع یک شد می تصور

 تواند می که کند می ترشح التهابی ضد هم و التهابی پیش هم زیستی فعال هاي آدیپونکتین که شود
 سطح .بگذارد ثیرأت متابولیک سندرم مقابل در محافظت یا خطر و انسولین به حساسیت روي

 چربی بافت توده و هستند ارتباط در بدن چربی توده با مستقیم طور به التهابی پیش هاي سایتوکاین
 آدیپونکتین عوض در .است ثرؤم زمینه این در کل توده یا جلدي زیر چربی توده از بیشتر احشایی
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 قلبی بیماریهاي و باال فشارخون دو، نوع دیابت انسولین،ایجاد به مقاومت با معکوس طور به ضدالتهابی
  ).16(است مرتبط عروقی

  
  چاقی دوران کودکی زمینه ساز چاقی دوران بزرگسالی -1-1تصویر 

   

 از، دو نوع دیابت به ابتال براي فرد کردن مستعد و انسولین به مقاومت خون، چربی تاختالال     

 عوامله ک اند داده نشان مختلف هاي پژوهش .است کودکیدوران  چاقی متابولیک عوارض

 سطح و دارد ارتباط بزرگسالی در آن سطح با کودکی دوران در غیرواگیر هاي بیماري خطرساز

 ویژه به بزرگسالی دوران هاي بیماري بروز در تواند می نوجوانی و کودکی دوران سرم چربی

 .)1-3تصویر ()17(باشد داشته مدتی دراز اثرات عروقی -قلبی هاي بیماري
 آن مولکولی وزن و شده ترشح النگرهانس جزایر در که است پانکراسی هورمون یک انسولین     

 دهنده نشان ناشتا انسولین میزان گیري اندازه. باشد می اسیدآمینه 51 از متشکل و بوده دالتون 5808
 میزان آن طی که است متابولیکی وضعیت یکنیز  انسولین به مقاومت. )18(است انسولین به مقاومت
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 به مقاومت وجود .باشد می طبیعی حالت از کمتر انسولین فیزیولوژیک مقادیر به ها بافت دهی پاسخ
 باید را وضعیت این ایجاد أمنش که است موضوع این بیانگر چاق کودکان در هیپرانسولینما و انسولین

 ).19(کرد جستجو بلوغ از قبل دوران در

  
  دوران کودکی در چاقی چرخه معیوب بروز  -1-2تصویر 

      
 حال در سرعت به نوجوانان و کودکان بین در لیپیدمی دیس و چاقی انسولین، به مقاومت شیوع     

 تیپ دیابت متابولیک، سندرم براي مهم خطر عامل یک چاقی که شده اثبات خوبی به و است افزایش
 مدارك و شواهد. باشد می بزرگساالن و کودکان در آترواسکلروتیک کرونري قلبی بیماري و دو

 کودکی دوران طی کرونري عروق در پاتولوژیک نظر از آترواسکلروتیک تغییرات که اند داده نشان
 ).20-22(گردد می آغاز
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  دوران کودکی در چاقی عوارض  - 1-3تصویر 

  

در آینده  را عروقی -قلبی هاي بیماري و دو نوع دیابت تواند می انسولین به مقاومت گیري اندازه     
 مقاومت سندرم نماهاي .کند بینی پیش دیابت و هیپرگلیسمی غیاب در حتی نوجوانان و کودکان در
 افزایش خصوص به لیپیدمی دیس انسولین، به مقاومت چاقی، شامل متابولیک سندرم یا انسولین به

TG کاهش و HDL، دهد می نشان تخمینی آمار ).20،18(است هیپرتانسیون و گلوکز تحمل عدم 
 بر ایرانی کودکان در که حالی در ،است% 9 تا %2 آمریکایی نوجوانان در متابولیک سندرم شیوع که
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 شکمی چاقی و وزن اضافه شیوع افزایش از ناشی که رسد می% 14 به میزان این ATPIII معیار اساس
 تري سطح بودن باالتر دهنده نشان قبلی مطالعات. باشد می ایرانی نوجوانان و کودکان بین در

 توجه با. است آمریکایی نوجوانان با مقایسه در ایرانی نوجوانان در HDL-C بودن تر پایین و گلیسرید
ایران  جمعیت در آن اجزاي و متابولیک سندرم بیماري زمانی سیر شناسایی شیوع، افزایش این به

 ).20(ضروري است

 با انسولین به مقاومت میان ارتباط مبین متابولیک سندرمهمان طور که پیش از این ذکر شد،       
 قلبی حوادث خطر افزاینده متابولیک اختالالت سایرو II  نوع دیابت ،باال فشارخون لیپیدي، اختالالت

 اشخاص در همزمان وقوع به تمایل عوامل این که است داده نشان مطالعات .)23(باشد می عروقی و
 به یک هر وقوع خطر از تر بیش شخص یک در عوامل این از اي مجموعه وجود احتمال و دارند

 در عروقیو  قلبی هاي بیماري از ناشی میر و مرگ خطر افزایش به منجر سندرم این .)18(است تنهایی
 عوامل از اي مجموعه احتماالً اما است نشده روشن هنوز سندرم این پاتوژنز ).24(گردد می مبتالیان
 طول افزایش و قومیت ژنتیکی، عوامل فیزیکی، فعالیت فقدان یا کمبود غذایی، رژیم نظیر مختلف

 پاتوفیزیولوژي عنوان به انسولین به مقاومت از مدت ها قبل،). 25،26(دارند نقش آن پیدایش در عمر
 به نسبت بدن مقاومت که طوري به ،)27(است شده شناخته متابولیک سندرم فرد به منحصر و اصلی

 هیپر به منجر که گردد می پانکراس توسط هورمون این تر بیش تولید سبب انسولین عملکرد
 سندرم اجزاي سایر تشدید و بروز مختلف، از راه هاي انسولین باالي سطوح سپس. شود می انسولینمی
 تااین سندرم به طور تخمینی ). 18(نماید می ءالقا را هیپرتانسیون و لیپیدمی هیپر جمله از متابولیک

 در متابولیک سندرم اجزاي وجود از حاکیر جدیدت مطالعات. )28(کند می درگیر را ها جمعیت% 25
 از سندرم این خطرزاي عوامل و پاتولوژیک روند که آنجایی از. )29(باشد می نوجوانان و کودکان
 اصالح و کودکی در سندرم این خطر عوامل بروز اولیه مراحل تشخیص گیرد؛ می شکل کودکی

  ).26(گردد دیابت از پیشگیري به منجر تواند می دارویی هاي درمان یا زندگی شیوه
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 متابولیکی اختالالت بروز در نوجوانی و کودکی دوران وزن اضافه نقش بیانگر مطالعات موجود     
 افزایش سبب چاقی بنابراین. )29(باشد می باال خون فشار و لیپیدي مشکالت انسولین، به مقاومت نظیر
 سالم اشخاص در حتی انسولین به مقاومت افزایش با و شود می عروقی و قلبی هاي بیماري بروز خطر

 داشته چشمگیري و مشخص روند اخیر، دهه طی کودکان چاقی شیوع افزایش. )18(است همراه
 افراد چاقی درجه افزایش با متابولیک سندرم شیوع که اند داده نشان مطالعات دیگر، سوي از. است

 مثال، عنوان به. )23(رسد می %50به مرضی چاقی دچار نوجوانان در که طوريه ب یابد، می افزایش
 نشان اخیر هاي سال طی را رشدي به رو روند و باشد می% 22-30 مریکاییآ کودکان در چاقی شیوع
 باالي شیوع. )30،31(است شده برابر 2 از بیش جدید نسل در چاقی میزان که طوريه ب است، داده
را الزامی  متابولیک سندرم اجزاي زودهنگام تشخیص و پیشگیري کودکان، جمعیت در چاقی% 30

در کودکان  و% 3-4 کودکان عمومی جمعیت در متابولیک سندرم شیوع که طوريه ب ،)30(می نماید
  ).32(است بوده %7/28 جنس و سن براي 95 صدك از باالتر BMI سطوح داراي

 گلوکز متابولیک وضعیت بهبود و وزن کاهش دو، نوع دیابت به مبتال بیماران هاي درمان بین در     
 و گذاشته ثیرأت کندي به فیزیکی فعالیت انجام و اي تغذیه هاي درمان اما است، زیادي اهمیت داراي
 داراي دیابت ضد داروهاي اکثر ،دیگر سوي از .کنند نمی کفایت مطلوب حد به رسیدن براي اکثراً

 ،دارد وزن کاهش روي مثبتی و مفید اثر که دارویی تنها و باشند می بدن وزن روي معکوسی اثرات
 روش یک. شود نمی تحمل خوبی به بیماران برخی توسط نیز دارو این گرچه، اباشد می متفورمین

 می ها تیازولیدیندیون گروه ،کنند نمی تحمل خوبی به را متفورمین که بیمارانی درنیز  فرعی درمانی
 کاهش باعث و کرده مبارزه فیزیولوژیک طور به چاقی با همراه انسولین به مقاومت با که باشند

 وزن افزایش هرچند ،شوند می انسان در هم و حیوانی هاي مدل در هم آدیپونکتین افزایش و رزیستین
 يمفید اتاثر که هستند داروهایی پیوگلیتازون و متفورمین ).21(شود می دیده ها آن مصرف با بدن
        ).22(دارند مختلف هاي مکانیسم طریق از انسولین به حساسیت افزایش در
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 تکثیري کننده فعال و γگیرنده آگونیست و ها تیازولیدیندیون دسته از دارویی پیوگلیتازون     
 از پالسما لیپوپروتئینی پروفایل و خون قند بهبود باعث این دارو. باشد می انتخابی اي هسته پراکسیزوم

 لیپیدها و ها کربوهیدرات متابولیسم در کلیدي نقش که گردد می هایی ژن رونویسی تنظیم طریق
 یا متفورمین با ترکیبی یامنفرد  درمان صورت به وقتی پیوگلیتازون که داده است نشان شواهد. دارند

 می عروق در التهابی وضعیت و اندوتلیال عملکرد اختالل بهبود باعث ،شود استفاده اوره سولفونیل
 آن شامل پیشنهادي اثر هاي مکانیسم و بیگوانیدهاست دسته از نیز دارویی متفورمین ).33(گردد

 کاهش، خون از اضافی گلوکز کردن خارج با محیطی هاي بافت در گلیکولیز مستقیم تحریک
می  پالسما گلوکاگون سطح کاهش، گوارش دستگاه از گلوکز جذب ، تأخیرکبدي گلوکونئوژنز

 غذا از پس گلوکز غلظت اما کند نمی تغییري ناشتا خون قند متفورمین مصرف با عادي افراد در .باشد
 عمر نیمه. شود می خارج فعال شکل به ها کلیه طریق از و شود نمی زهیمتابول متفورمین. آید می پایین

 شروع از پیش. گردد نمی متصل پالسما هاي ینئپروتبه  و باشد می ساعت سه تا نیم و یک حدود آن
اسیدوز  خطر با بالقوه گردد، چرا که به صورت بررسی باید ويکلی عملکرد ،متفورمیندرمان با 
 بیماران الکلیسم، کلیوي، هاي بیماري به مبتال بیماران در بیگوآنیدها تجویز. همراه است الکتیک

 خطر افزایش علت به ریوي -قلبی مزمن اختالالت مانند بافتی آنوکسی کننده مساعد شرایط یا کبدي
 آنزیمسطح  در اندك افزایش البته. باشد می ممنوع ،داروها این توسط شده تحریک الکتیک اسیدوز

دوز  حداکثر که استدو بار در روز  mg 500 معمول دوز و باشد نمی دارو براي منعی کبدي هاي
 می بهبود مرور به اغلب ولی باشند می شایع درمان اوایل در شکمی عالیم. است mg 2500آن روزانه

 به که شود می توصیه و یابد می کاهش 12B ویتامین جذب متفورمین با مدت دراز درمان در. یابند
 لزوم صورت در تا گردد تعیین خون قرمز هاي گلبول وضعیت و ویتامین این سرمی سطح سالیانه طور
 هیپوگلیسمی احتمال دارو دو هر خون قند آورنده پایین مکانیسم به توجه با. شود آن تزریق به اقدام

  .)33،22،21(گردد نمی توصیه هردو همزمان مصرف لذا دارد وجود دارو دو این همزمان تجویز در
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 و گرفته قرار بررسی مورد بزرگساالن در انسولین به حساسیت افزایش براي دارو دو این گرچها     
 نگرفته صورت زیادي مطالعات کودکان در ها آن از استفاده براي اما اند داده نشان خوبی نسبتاً نتایج

 در اینکه به توجه با بنابراین .هستند بالینی کارآزمایی فاز در دیگر کشورهاي در مطالعات اکثر و
 به نیاز است، افزایش حال در انسولین به مقاومت و چاقی معضل ،ایرانی نوجوانان و کودکان جمعیت

به منظور  بالینی کارآزمایی از این رو، این. شود می احساسپیرامون این موضوع  اي مطالعه انجام
 منطقه چاق کودکان در انسولین به مقاومت وضعیت بهبود در پیوگلیتازون و متفورمین اثر مقایسه
  .طراحی گردید ایران شرقی شمال

  :پژوهشف اصلی اهدا -1- 2
مبتال به ساله  8-15در کودکان  نیدر کاهش مقاومت به انسول نیمتفورم با تازونیوگلیپ ریتأث سهمقای
    1391-92 يسال ها یشهر گرگان ط یچاق

  :پژوهش اختصاصیاهداف  -3-1 
  یدر کودکان مبتال به چاق نیدر کاهش مقاومت به انسول تازونیوگلیپ ریثأت نتعیی - 1
  یدر کودکان مبتال به چاق نیدر کاهش مقاومت به انسول نیمتفورم ریثأت نییتع - 2

  :پژوهشاهداف فرعی  -1- 4
  یدر کودکان مبتال به چاق یدر کاهش وزن و شاخص توده بدن تازونیوگلیپ ریثأت نتعیی - 1
  یدر کودکان مبتال به چاق یدر کاهش وزن و شاخص توده بدن نیمتفورم ریثأت نییتع - 2
  یدر کودکان مبتال به چاق یچرب لیدر پروفا تازونیوگلیپ ریثأت نییتع - 3
  یدر کودکان مبتال به چاق یچرب لیدر پروفا نیمتفورم ریثأت نییتع - 4
  در کودکان  نیو متفورم تازونیوگلیپ )Safety(ایمنی زانیم نییتع - 5
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  :پژوهش ف کاربردياهدا -1- 5
 نیو متفورم تازونیوگلیپ يداروها ریثأت سهیو مقا کیمبتال به سندرم متابول کودکان ییو شناسا نییبا تع
       ندهیدر آ ابتیو د یعروق -یقلب يها يماریتوان از ابتال به ب یم نیکاهش مقاومت به انسول در

  .نمود يریگ شیپ

 :پژوهش فرضیاتسؤاالت و  -1- 6

  .ثر استؤپیوگلیتازون در کاهش وزن و شاخص توده بدنی در کودکان مبتال به چاقی م - 1
  .ثر استؤچاقی م شاخص توده بدنی در کودکان مبتال به متفورمین در کاهش وزن و - 2
  .ثر استؤپیوگلیتازون بر پروفایل چربی در کودکان مبتال به چاقی م - 3
  .ثر استؤمتفورمین بر پروفایل چربی در کودکان مبتال به چاقی م - 4
  .است )Safe(ایمنپیوگلیتازون در کودکان مبتال به چاقی  - 5
  .است )Safe(ایمنمتفورمین در کودکان مبتال به چاقی  - 6

 :ها تعریف واژه - 7-1

 یمنحن يسن و جنس رو يبرا% 95از صدك  شتریب) BMI(یاندکس توده بدن): Obesity(یچاق -
BMI  

-BMI )Body Mass Index( :به  لوگرمیوزن بر حسب ک میاست که از تقس یشاخص توده بدن
   .دیآ یدست مه مجذور قد بر حسب متر ب

سن و  يبرا% 85 -%94صدك  نیب )BMI(یتوده بدن شاخص ):Overweight(وزن اضافه -
  BMI یمنحن  روي جنس

  .شود یم يریاندازه گ ترازوبدن که توسط  کیآنتروپومتر ياز شاخص ها یکی ):Weight(وزن -
  .گردد یم يریبدن که توسط متر اندازه گ کیآنتروپومتر ياز شاخص ها یکی): Height(قد -
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بدن به  يکه با کاهش پاسخ بافت ها یتیوضع): Insulin Resistance(نیبه انسول مقاومت -
نرمال نگه داشتن سطح گلوکز خون  يهورمون برا نیترشح ا شیبه همراه افزا نیانسول هورمون

  .شود یمشخص م
 HOMA-IR-)Homeostasis Model Assessment- Insulin Resistance :( يبرا یشاخص 

  .می باشد خون يو گلوکز ناشتا نیبا استفاده از سطح انسول نیمقاومت به انسول يعدد فیتعر
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  :بررسی متون -2- 1
    Ziaee  مطالعه اي به منظور مقایسه اثر متفورمین و پیوگلیتازون بر سطح  2013و همکاران در سال

hs-CRP  بیمار 40 روي تصادفی بالینی کارآزماییاین . انجام دادنددر بیماران مبتال به دیابت نوع دو 
 کننده دریافت گروه دو به بیماران. شد انجام مطالعه به ورود معیارهاي واجد دو نوع دیابت به مبتال

 خون قند گلیسرید، تري کلسترول، خونی سطح. شدند تقسیم پیوگلیتازون کننده دریافت و متفورمین
 بدو در hs-CRP گلیکوزیله، هموگلوبین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمیناز، ترانس آالنین ناشتا،

 گروه هر در تغییرات متوسط مقایسه براي. شد گیري اندازه دارویی درمان ماه سه از پس و مطالعه
 دو بین تغییرات متوسط مقایسه براي و شده زوجی تی آزمون از دارو مصرف از پس و قبل داروئی

 معنی کاهش سبب پیوگلیتازون و متفورمین نتایج نشان داد که. شد استفاده مستقل تی آزمون از گروه
 نسبت متفورمین گروه در HbA1C و hs-CRP، Chol تغییرات متوسط. شدند CRP-hs سطح در دار

، CRP-hsنتیجه اینکه متوسط کاهش سطح  .از نظر آماري معنی دار بود و باالتر پیوگلیتازون گروه به
در بیماران مبتال به دیابت نوع دو تحت درمان با متفورمین نسبت به پیوگلیتازون  HbA1Cکلسترول و 

درمان با متفورمین جهت کاهش خطر بیماري قلبی توصیه  بود، بنابر اینبه صورت معنی داري بیشتر 
  .)34(می گردد

Vaccaro     کی ای تازونیوگلیاثرات افزودن پ یبه منظور بررس يمطالعه ا 2012و همکاران در سال 
با  ینوع دو تحت درمان ناکاف ابتیمبتال به د مارانیدر ب یعروق -یحوادث قلب ياوره رو لیسولفون
 ییدارو میبه رژ. ماه انجام شد 48 یط یو تصادف يمطالعه چند مرکز نیا. انجام دادند نیمتفورم

تنها، به  نیبا متفورم یبا شکست درمان مترمربع/کیلوگرم BMI: 45-20ساله با  50-57 یابتید مارانیب
 ر،یعلل مرگ و م نییتع هیاول امدیپ. اضافه شد تازونیوگلیپ ایاوره  لیسولفون کی یطور تصادف

 يزیرعروق کرونر برنامه  يو بازساز رکشندهیغ يسکته مغز رکشنده،یغ یقلب وکاردیانفارکتوس م
 يو سکته مغز یقلب وکاردیانفارکتوس م ،یمرگ ناگهان زانیم نییتع ،یاصل هیثانو امدیپ. نشده بود
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 يها ونیو آمپوتاس دیکاروت ایپا  يها انیعروق کرونر و شر یمداخله جراح رکشنده،یکشنده و غ
 ،یمنیا ،یشاثربخ. شد یابیارز زین ياقتصاد يها نهیو هز یزندگ تیفیک ،یعوارض جانب. ماژور بود
اثرات افزودن  رامونیشده پ یمطالعه طراح نیاول پژوهش نیا. دیگرد یبررس زین يریتحمل پذ

است  یعروق -یقلب میوخ يامدهایپ يتنها رو نیمتفورم ییدارو میبه رژ تازونیوگلیپ ایاوره  لیسولفون
  ).          35( منتشر خواهد شد ندهیآن در آ جیکه نتا

Yanovski    کنترل شده تصادفی طی یک مطالعه کارآزمایی بالینی  2011 در سال و همکاران
مداخله و دو گروه در مقاوم به انسولین  مرضیداراي چاقی  هسال 6-12کودك  100 ،دوسوکور

میلی گرم متفورمین و  1000 اول، گروه بدین منظور کودکان. دارونما مورد بررسی قرار دادند
رژیم غذایی و  .بار در روز دریافت کردند دوبه صورت ماه  6مدت به  دارونما را دوم، گروهکودکان 

ي گروه متفورمین کاهش معنادارنتایج نشان داد که کودکان . ورزش نیز براي همگی آنها توصیه شد
 شاخص همچنین قندخون ناشتا و .دارونما داشتند، وزن بدن و توده چربی نسبت به گروه BMI در

  ).36(ده بومقاومت به انسولین در گروه متفورمین به طور معناداري بهبود پیدا کرد
Nakano     مطالعه اي به منظور بررسی اثر پیوگلیتازون روي پارامترهاي  ،2010سال و همکاران در

یابت فرد مبتال به د 50 بدین منظور. مختلف مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی نوع دو انجام دادند
پیوگلیتازون و  mg/day 15 ها با نفر از آن 25 .تازه تشخیص داده شده را به دو گروه تقسیم کردند

تغییرات انواع پارامترهاي مقاومت . هفته درمان شدند 12متفورمین به مدت  mg/day500  نفر با 25
دارو با کاهش نتایج نشان داد که هر دو . شامل لیپوپروتئین ها و گلوکز اندازه گیري شد به انسولین

 ثیري برأهمراه بودند اما درمان با متفورمین ت HbA1Cو سطح   HOMA-IRمعنادار هیپرگلیسمی،
ثر بود و نیز باعث افزایش آدیپونکتین ؤدر حالی که پیوگلیتازون م ،نداشت VLDLکاهش سرمی 

-HbA1C ،HOMAارتباط مثبتی با تغییرات  VLDLدر گروه پیوگلیتازون تغییرات سطح . سرمی شد

IR   وLDL اثرات نتیجه اینکه . داشت و ارتباطی معکوس با تغییرات آدیپونکتین سرمی نشان داد
از طریق بهبود مقاومت انسولین کبدي بوده و ممکن است  کاهنده قند خون پیوگلیتازون عمدتاً
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تغییریافته آتروژنیک و افزایش  LDLمی پیوگلیتازون اثرات آنتی اسکلروتیکی از طریق کاهش سر
   ).37(آدیپونکتین داشته باشد

Park    مطالعاتی که به صورت کارآزمایی  ،در یک مرور سیستماتیک 2009در سال  و همکاران
سال بدون دیابت در خصوص  19ماه روي افراد چاق کمتر از  6بالینی تصادفی شده به مدت بیش از 

 ،دارونماثیر متفورمین انجام شده بود را جمع بندي کرده و به این نتیجه رسیدند که در مقایسه با أت
مقاومت به  شاخص مترمربع و کاهش/کیلوگرم 42/1به میزان  BMIمتفورمین باعث کاهش 

 ).38(شد 01/2به میزان  )HOMA-IR(انسولین

     Derosa  در  تازونیگلیو روز تازونیوگلیپ کیابولاثرات مت یبه بررس 2007و همکاران در سال
 هیمنظور به کل نیبد. پرداختند نیتحت درمان با متفورم کیو سندرم متابول ابتیمبتال به د مارانیب
 ادهد تازونیگلیروز ای تازونیوگلیماه، پ 12مدت  یط یبه طور تصادف نیتحت درمان با متفورم مارانیب

 نیبعد از غذا، انسول ییخون و قند پالسما يقند ناشتا له،یکوزیگل نیهموگلوب ،یشاخص توده بدن. شد
 ي، ترLDL ،HDLمدل هموستاز، کلسترول تام،  یابیبعد از غذا، شاخص ارز نیناشتا و انسول

نشان داد که کاهش  جینتا. دیگرد یابیارز B نیپوپروتئیو آپول A-I نیپوپروتئیآپول د،یریسیگل
پالسما پس از  نیبعد از غذا و انسول ییقند خون ناشتا، قند پالسما له،یکوزیگل نیدر هموگلوب يمعنادار

ماه در هر دو گروه  12 یمدل هموستاز ط یابیشاخص ارز. ماه در هر دو گروه مشاهده شد 12و  9
 نیپوپروتئیآپول د،یریسیگل ي، ترLDL ،HDLکلسترول تام،  زانیدر م يمعنادار يبهبود. افتیبهبود 

A-I نیپوپروتئیو آپول B ماه مشاهده  12پس از ) تازونیگلینه در گروه روز(تازونیوگلیدر گروه پ
ها  ونیندیدیازولیبا ت نیمتفورم بیترک نکهیا جهینت. دو گروه معنادار بود نیب زین يرهایمتغ نیا. دیگرد

 يبا بهبود تازونیوگلیپ نیهمچن. ببخشد بودبه یبا درمان قبل سهیرا در مقا کیسمیتواند کنترل گل یم
  ).  39(ارتباط داشت نیپوپروتئیو ل دیپیل يرهایمعنادار در متغ
Eguchi     ثیر داروي پیوگلیتازون و أت، مطالعه اي آینده نگرتصادفی طی یک 2007در سال

پیوگلیتازون بدین منظور  .نفر مورد بررسی قرار دادند 25متفورمین را در اختالل تحمل گلوکز در 
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mg/day 15  و متفورمینmg/day 750-500  نتایج نشان داد که . داده شدبه افراد به مدت سه ماه
و متفورمین  گردید HOMA-IRپیوگلیتازون به طور معناداري باعث کاهش سطح گلوکز ناشتا و 

هیچ کدام از دو و  در گروه پیوگلیتازون آدیپونکتین افزایش پیدا کرد .باعث کاهش کلسترول شد
که پیوگلیتازون براي بهبود مقاومت به ایننتیجه  .ثیري نداشتندأبیماران تدارو روي سطح فشارخون 

انسولین و آدیپونکتین بر متفورمین ارجحیت داشته و هر دو دارو به طور مساوي در کاهش فاکتور 
فون ویلبراند و آلدوسترون در افراد مبتال به اختالل تحمل گلوکز و دیابت تازه تشخیص داده شده 

   ).40(ثر هستندؤم
Srinivasan      ثیر متفورمین بر کاهش وزن و بهبود مقاومت به أبه بررسی ت 2006در سال و همکاران

یمارانی که به کلینیک اندوکرین اطفال مراجعه کرده ب .انسولین در کودکان و نوجوانان چاق پرداختند
سال بودند که وارد این مطالعه تصادفی  18تا  9فرد مونث در سنین  15فرد مذکر و  13شامل  ،بودند

 دارونما ،گرم متفورمین دوبار در روز و سپس با فاصله دو هفته25/0به بیماران ابتدا  .دوسوکور شدند
 35/4کاهش (ثیر درمانی بیشتري روي وزنأایج نشان داد که متفورمین تنت .به مدت شش ماه داده شد

و بافت چربی ) -8/2(و دور شکم ) مترمربع/کیلوگرم 26/1کاهش (و شاخص توده بدنی) کیلوگرم
افراد تحت % 45در نیز انسولین سرم  .شتدا) -2/2(و نیز انسولین ناشتا) -5/52(زیر پوستی شکمی

  ).41(بهبود یافته بود دارونماافراد تحت درمان با % 27متفورمین و در با درمان 
Christensen     دگانه مطالعه اي روي دوزهاي منفرد و چن ،2003نیز در سال و همکاران

نوجوان مبتال به  36در ) میلی گرم 45و  30، 15(سه دوز مختلف آن را انجام دادند و  پیوگلیتازون
ساعت  72ساعت پس از دوز اول و طی  48نمونه هاي خون طی . دیابت نوع دو باهم مقایسه کردند

. مقایسه شدند هم هاي پیوگلیتازون با گرفته شد و از نظر میزان متابولیت) 15روز (پس از دوز آخر
نتایج نشان دهنده بهتر بودن غلظت سرمی این دارو در تجویز یکبار در روز دارو در نوجوانان بوده و 

می تواند در نوجوانان نیز  ،ثر استؤطور که در بزرگساالن مبتال به دیابت نوع دو م نشان داد همان
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ون در کودکان و نوجوانان از نظر ایمنی پیوگلیتازاز بنابراین براي استفاده ، مورد استفاده قرار بگیرد
 .)42(مشکلی ندارد
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  :فصل سوم

  مواد و روش ها
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  :جدول متغیرها -3- 1
  
  

  ردیف

  
  

  عنوان متغیر

نوع   متغیر نقش
  متغیر

مقیاس 
  گیري اندازه

  
  

  عملی -تعریف علمی

  
  

  واحد
  اندازه گیري 

وابسته
مستقل  
  

یزم
نه ا

ش کننده  ي
مخدو

  
کمی

کیفی  
ا سمی  

رتبه  
اي  

فاصله اي یا نسبتی  
  

میزان قند خون پس از مصرف دارو  *     *       *  قندخون ناشتا  1
  ساعت ناشتایی 8بعد از حداقل 

mg/dl 

 µU/ml  انسولین ناشتاي سرم  *     *       *  انسولین ناشتا   2

3  HOMA- IR   *       *     * عدد  ارزیابی مقاومت به انسولین  شاخص 

4  BMI  *       *     *  شاخص توده بدنی  kg/m2  

 LDLو HDL  شامل تري گلسیرید و *     *        *  پروفایل لیپید   5

  کلسترول  و 

mg/dl 

  کیلوگرم  وزن بیمار  *     *        *  وزن  6

  سانتی متر  فرد طول بدن *     *        *  قد  7

 خیر - بله  ایمن بودن دارو از نظر بروز عوارض      * *          *  ایمنی دارو  8

نوع داروي مصرفی جهت تنظیم قند      * *        *    نوع دارو  9
  خون

 -متفورمین
 پیوگلیتازون

 
   :نوع مطالعه -3- 2

 Double-Blind Randomized(کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور مطالعه از نوع نیا     
Clinical Trial( بوده است.  
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   :مورد مطالعهجامعه  - 3-3
 یطالقان مرکز آموزشی درمانیسال مراجعه کننده به درمانگاه غدد  15تا  8 نیسن کودکان هیکل    

ویزیت گردیده و براي  کودکان و بیماري هاي متابولیک فوق تخصص غدد که توسطگرگان شهر 
  .گذاشته شده بود نیو مقاومت به انسول یچاق آن ها تشخیص

   :نمونه گیريروش نمونه و حجم  -3- 4
و با استفاده از فرمول و مقادیر زیر،  )36(2011و همکاران در سال  Yanovskiمطالعه  با توجه به      

  .گردید نفر در هر گروه محاسبه 30حجم نمونه برابر 
  

 
 

α=0.05 
β=0.2 
SD1=2.71 
SD2=2.58 
 

  :انجام پژوهشروش  -3- 5
مرکز آموزشی درمانگاه غدد سال که به  15تا  8در این مطالعه ابتدا کودکان و نوجوانان سنین      

معاینه  از قبیلهاي آنتروپومتریک  از جهت شاخص بودند،مراجعه کرده گرگان شهر  یطالقان درمانی
  . )3-1تصویر (بررسی قرار گرفتندمورد وزن، شاخص توده بدنی  عمومی، فشارخون، قد،

یا اضافه وزن، بیماران از نظر  ید آنتروپومتریک چاقیأید بالینی مقاومت به انسولین و تأییپس از ت     
 CDCاساس منحنی استاندارد  بر .ارزیابی شدنددر وضعیت ناشتا نیز سایر فاکتورهاي آزمایشگاهی 

 BMI%=85-%95 و اضافه وزن به صورت <BMI%95توده بدنی، چاقی به صورت  شاخصبراي 

 2
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2
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2
1

2
1
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انسولین صبحگاهی و تشخیص مقاومت به  افزایش سطحبا واجد شرایط بیماران . گردیدتعریف 
  .وارد مطالعه شدندبه صورت زیر  HOMA-IR شاخصاساس  انسولین بر

HOMA-IR= [fasting Insulin concentration (µl/ml) × FBS (mg/dl) × 0.0555/22.5]  
  

  
  اندازه گیري شاخص هاي آنتروپومتریک در کودکان مورد بررسی - 3-1تصویر 

  
 

بیماران به صورت  ،پس از توضیح کامل مطالعه براي والدین و کسب رضایت کتبی از ایشان     
درمان دارویی و مداخله تغذیه اي قرار  تحتو به مدت سه ماه  شدندتصادفی به دو گروه تقسیم 

و  خوراکیبه صورت بار  روزانه یک mg/day 15به بیماران پیوگلیتازون  )P(در گروه اول. گرفتند
در پایان سه . شددر دو دوز منقسم خوراکی داده  mg/day 1000با دوز  )M(به گروه دوم متفورمین

در هر دو گروه،  .گرفتندتحت آزمایش قرار دو دارو  اثراتبه منظور بررسی  اًبیماران مجدد، ماه
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این کار . مداخله تغذیه اي  مشابه جهت کاهش کالري دریافتی و افزایش فعالیت بدنی انجام شد
مطالعه نیز از نظر اجراي صحیح مدت و در طول انجام گردید توسط مشاور تغذیه قبل از شروع مطالعه 

وه بر این، عال. شدمنظم هاي ماهانه پایش  توصیه هاي تغذیه اي و فعالیت بدنی توسط ایشان با ویزیت
هاي منظم ماهانه جهت معاینات دوره اي و پایش مصرف صحیح و مداوم داروها، ارزیابی  ویزیت
چک لیست عوارض دارویی در هر ویزیت  .هاي ناخواسته دارویی و تحمل دارو انجام شد واکنش
در . ام شدانجاز طریق تماس تلفنی  ان طی دوره مطالعهوالدین بیمارارتباط مستمر با . گردیدتکمیل 

 ارزیابی شده و بیماران از نظر پارامترهاي آنتروپومتریک و آزمایشگاهی مجدداً کلیه مطالعه، پایان
با توجه به مکانیسم پایین به بیماران توصیه گردید که . گردیدنددارو با هم مقایسه  دواثرات درمانی 

مصرف  ، ازهمزمان دو دارو تجویزصورت احتمال هیپوگلیسمی در  و هر دو دارودر آورنده قند خون 
  .اکیداً خودداري نمایند متفورمین و پیوگلیتازونهمزمان 

 ای یچاق کیآنتروپومتر دیأیتو  نیمقاومت به انسول ینیبال دیأیت شامل ورود به مطالعه يهااریمع     
 شاخصاساس  بر نیمقاومت به انسول صیو تشخ یصبحگاه نیانسول سطح شیاضافه وزن، افزا

HOMA-IR متابولیک  يها يماریب نیز شامل ابتالي همزمان به سایر خروج از مطالعه يارهایمع. بود
  .بود ییو ظهور عوارض عدم تحمل دارو يدیروئیپوتیه نظیر

   :ها تجزیه و تحلیل دادهروش  -6-3
مورد تجزیه و  SPSS-18داده هاي جمع آوري شده پس از کدبندي و ورود با نرم افزار آماري       

. استفاده شد اریو انحراف مع نیانگیم براي توصیف داده ها از فراوانی، درصد،. تحلیل قرار گرفت
 Paired(تی زوجیآزمون  ازبعد از مداخله  و قبل ییدارو گروه هر در تغییرات متوسط مقایسه براي

t-test( تی مستقل از گروه دو بین تغییرات متوسط مقایسه براي و شده)Independent t-test (استفاده 
  .شددر نظر گرفته   05/0آزمون ها برابر  هیدر کل يدار یسطح معن .شد
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   :مالحظات اخالقی -7-3
اخذ  علوم پزشکی گلستان و دانشگاه کمیته اخالق در پژوهش مطالعه پس از کسب مجوز      

حاصل از تمام اطالعات اطمینان داده شد که  آن هابه و  شدانجام  والدین بیماراناز آگاهانه  تیرضا
و حق خروج در هر مرحله از مطالعه را  محفوظ می ماندبه صورت محرمانه نزد محقق پژوهش این 

  .دارند
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  :چهارمفصل 

  هاي پژوهش یافته
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   :پژوهش نتایج -4- 1
با چاقی و اضافه وزن که شواهد بـالینی مقاومـت بـه     ساله 15تا  8کودك و نوجوان  60 در مجموع     

 ])M(نفـر متفـورمین   30و  )P(نفـر پیوگلیتـازون   30([انسولین را نشان داده بودند، در دو گروه مداخله
 9 بود کـه  )سال 10میانه (سال 7/10±9/1میانگین سنی بیماران  ،Pدر گروه  .مورد بررسی قرار گرفتند

 9/10±6/1میانگین سنی بیماران  ،نیز Mدر گروه  .مؤنث بودند%) 70(نفر 21مذکر و از آنها  %)30(نفر
نتایج مقایسه . مؤنث بودند%) 7/46(نفر 14مذکر و  از آن ها %)3/53(نفر 16 بود که )سال 10میانه (سال

آمـده   4-1در جدول  قبل و بعد از مداخله متغیرهاي آنتروپومتریک بیماران در دو گروه مورد بررسی
نین نتایج مقایسه فاکتورهاي آزمایشگاهی و شاخص هاي ارزیابی مقاومت بـه انسـولین در   همچ. است

  .نشان داده شده است 4-2دو گروه مورد بررسی قبل و بعد از مداخله در جدول 
  

  قبل و بعد از مداخله مورد بررسیدر دو گروه پومتریک وآنتر متغیرهاي مقایسه -4- 1 جدول    

  )M(متفورمین  )P(پیوگلیتازون  متغیر
  بعد از مداخله  قبل از مداخله  بعد از مداخله  قبل از مداخله

  میانگین±انحراف معیار  میانگین±انحراف معیار  میانگین±انحراف معیار  میانگین±انحراف معیار

  3/56±0/16  7/59±0/16  7/55±0/17  0/58±7/16  وزن
  0/148±0/13  2/147±3/13  8/147±0/13  2/147±9/12  قد

BMI 0/3±1/27  1/4±7/24  3/3±3/27  3/4±8/24  
  7/110±5/9  2/112±2/10  3/107±2/7  7/108±3/4  فشارخون سیستولیک

  8/59±4/7  3/64±0/9  5/61±1/5  7/63±2/6  دیاستولیک فشارخون
  
  
  
  



٣٢ 
 

  قبل و بعد از مداخلهمقایسه فاکتورهاي آزمایشگاهی در دو گروه مورد بررسی  -4-2 جدول

  )M(متفورمین  )P(پیوگلیتازون  فاکتور
  بعد از مداخله  قبل از مداخله  بعد از مداخله  قبل از مداخله

  میانگین±انحراف معیار  میانگین±انحراف معیار  میانگین±انحراف معیار  میانگین±انحراف معیار

  1/101±3/31  3/137±5/66  8/123±7/29  4/133±0/38  تري گلیسیرید
HDL  7/14±0/50  2/13±8/49  2/25±0/54  2/24±8/51  
LDL 2/48±1/109  7/40±8/108  0/40±4/101  7/38±2/99  

  2/162±5/26  2/171±1/28  4/182±0/46  3/195±3/45  کلسترول
  7/11±6/3  3/16±7/5  8/10±2/2  3/15±6/3  انسولین ناشتا

  3/86±3/11  8/91±5/5  2/88±8/5  7/94±8/7  قند خون ناشتا
WBC 0/1920±0/8020  5/999±0/8240  0/2018±0/8110  7/1362±7/7876  

  8/12±8/0  2/12±6/1  4/12±1/1  9/12±4/1  هموگلوبین
  3/289±6/53  0/302±2/91  0/275±4/59  5/300±4/85  )×103(پالکت

AST 5/5±8/24  8/2±7/22  4/2±8/20  9/1±6/20  
ALT 9/9±8/25  0/4±1/21  8/5±8/20  9/5±3/19  

HOMA-IR 6/0±63/3  4/0±4/2  4/1±66/3  8/0±6/2  
  

از بیماران طبیعی  %)3/93(نفر 28قبل از مداخله، در  ،Pدر گروه ) U/A(آزمایش ادراريهمچنین      
نیز، قبل  Mدر گروه  .طبیعی بود) %100(غیرطبیعی و بعد از مداخله، در کلیه بیماران%) 7/6(نفر 2و در 

غیرطبیعی و بعد از مداخله، در کلیه %) 10(نفر 3از بیماران طبیعی و در %) 90(نفر 27از مداخله، در 
و  ng/dL 7/0±7/2به ترتیب ،Pدر گروه  T4و  TSHعالوه بر این، مقادیر . طبیعی بود%) 100(بیماران

از لحاظ عوارض دارویی نیز . بود 3/7±8/2و  ng/dL 3/3±1/4 به ترتیب، Mدر گروه و  7/1±9/8
و یک مورد %) 33/3(، یک مورد هیپوتانسیون%)33/3(یک مورد سرگیجه و تاري دید، Pدر گروه 
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، یک مورد تهوع و %)33/3(یک مورد درد عضالنی، Mو در گروه %) 33/3(کاهش اشتها
                    .مشاهده گردید%) 33/3(و یک مورد اسهال%) 33/3(استفراغ

از  Mو  Pبین دو گروه متوسط تغییرات حاصل از مطالعه نشان داد که تحلیلی داده هاي  بررسی     
، هیچ اختالف فشارخون سیستولیک و دیاستولیک، BMIوزن، قد،  آنتروپومتریک نظر متغیرهاي

، اما قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه از نظر متغیرهاي فوق به جز )P<05/0(معناداري مشاهده نشد
  ).4-3جدول )(P>05/0(فشارخون سیستولیک، تفاوت آماري معناداري وجود داشتقد و 

  

  از نظر متغیرهاي آنتروپومتریک و بعد از مداخلهقبل  بین دو گروه متوسط تغییراتمقایسه  -4- 1 جدول    

 )Pمقدار (سطح معنی داري  متغیر

  بین دو گروه  )M(متفورمین  )P(پیوگلیتازون
  88/0  >0001/0  >0001/0  وزن
  94/0  76/0  89/0  قد

BMI 0001/0<  0001/0<  92/0  
  12/0  32/0  13/0  فشارخون سیستولیک

  31/0  006/0  01/0  دیاستولیک فشارخون
  

تري متوسط تغییرات ، Mو  Pحاکی از آن بود که بین دو گروه  مقایسه فاکتورهاي آزمایشگاهی      
، LDLاز نظر اما  )P>05/0(وجود داشت اختالف آماري معناداري، ALT و HDLگلیسیرید، 

 ،HOMA-IR و AST، پالکت، نیهموگلوب ،WBC، قند خون ناشتا ،ناشتا نیانسولکلسترول، 
، تري گلیسیریدمتوسط تغییرات  Pعالوه بر این، در گروه ). P<05/0(اختالف معناداري یافت نشد

از نظر تري گلیسیرید،  M و در گروه HOMA-IRو  ALTانسولین ناشتا، قند خون ناشتا، کلسترول، 
HDL ،قند خون ناشتا و انسولین ناشتا، کلسترول ،HOMA-IR ، ،قبل و بعد از مداخله، تفاوت آماري
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مورد بررسی در دو گروه، قبل و بعد از مداخله، ، اما از نظر سایر فاکتورهاي )P>05/0(معنادار بود
و نیز عوارض دارویی  U/Aهمچنین از نظر ). 4-2جدول )(P<05/0(اختالف معناداري وجود نداشت

  ).P<05/0(در هر گروه قبل و بعد از مداخله، اختالف آماري معناداري مشاهده نشد بین دو گروه و
  

  از نظر فاکتورهاي آزمایشگاهی و بعد از مداخلهقبل  بین دو گروه راتییمتوسط تغمقایسه  -4- 2 جدول    

 )Pمقدار (سطح معنی داري  فاکتور

  بین دو گروه  )M(متفورمین  )P(پیوگلیتازون
  006/0  002/0  01/0  تري گلیسیرید

HDL 16/0  03/0  02/0  
LDL 45/0  56/0  35/0  

  26/0  03/0  01/0  کلسترول
  22/0  01/0  01/0  انسولین ناشتا

 42/0  04/0  03/0  قند خون ناشتا

WBC 47/0  29/0  32/0 

 12/0  64/0  36/0  هموگلوبین

 53/0  14/0  23/0  پالکت

AST 55/0  39/0  44/0 

ALT  01/0  12/0  001/0 

HOMA-IR 0001/0<  0001/0<  18/0 
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  :پنجمفصل 

  گیري نتیجه و بحث
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   :بحث -5- 1
مورد بررسی قرار ) پیوگلیتازون و متفورمین(کودك در دو گروه مداخله 60در مطالعه حاضر      

سال بود و از آنجا که از لحاظ توزیع جنسیتی همسان  10میانه سنی کودکان در دو گروه . گرفتند
اي مطالعه یافته ه. قابل ارزیابی نیست مقایسه دو گروه  حاصل نبودند، نقش این متغیر در تفسیر نتایج

کودکان قبل و بعد  BMIهم پیوگلیتازون و هم متفورمین باعث کاهش معنادار در وزن و نشان داد که 
مطالعات انجام شده در مدل هاي حیوانی پیرامون مکانیسم اثر این دو دارو در کاهش . از مداخله شد

فسفات  -6-یت گلوکزوزن و درمان چاقی نشان داد که پیوگلیتازون و متفورمین باعث بهبود فعال
می  و کاهش رسوب گلیکوژن در کبد فسفاتاز -6-نرمال سازي فعالیت گلوکز ،دهیدروژناز

وژنز و کاهش سنتز گلیکوژن در کبد می ئهمچنین متفورمین موجب کاهش گلوکون). 44(شود
اگرچه مشخص شده است که متفورمین موجب کاهش و حداقل نه افزایش وزن بدن می ). 45(گردد
اما بعضی از مطالعات نشان داده اند که پیوگلیتازون با احتباس آب باعث افزایش وزن می  گردد
نشان داد  و همکاران  Yanovskiمطالعات انسانی نیز مؤید این مطلب بود، از جمله مطالعه ).46(شود

 .)36(داشتند، وزن بدن و توده چربی BMI ي درمتفورمین کاهش معنادارکه کودکان تحت درمان با 
متفورمین باعث نشان داد که  سال بدون دیابت 19روي افراد چاق کمتر از  و همکاران  Parkمطالعه
مشخص گردید و همکاران   Srinivasanعالوه بر این، در مطالعه). 38(می شود BMI معنادار کاهش

دور شکم و بافت چربی زیر پوستی  ،شاخص توده بدنی ،ثیر درمانی بیشتري روي وزنأمتفورمین تکه 
در  BMI، کاهش معناداري در وزن و نیز در مطالعه حاضر ).41(نسبت به دارونما داشته است شکمی

بین  معناداري در بهبود شاخص هاي موردنظر، هرچند تفاوت مشاهده گردیدنمونه هاي هر دو گروه 
بر اساس این مطالعه، در زمینه اثر پیوگلیتازون و  ، از این رو نمی توانیافت نشددو گروه مداخله 

    .متفورمین در بهبود شاخص هاي آنتروپومتریک، ارجحیتی میان این دو دارو قائل شد
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) و نه سیستولیک(ررسی، فشارخون دیاستولیکمطالعه حاضر نشان داد که در هر دو گروه مورد ب     
قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداري داشت، به گونه اي که هم پیوگلیتازون و هم متفورمین باعث 
کاهش معنادار فشارخون دیاستولیک در کودکان مورد مطالعه شد، هرچند کاهش غیرمعناداري در 

شد که این یافته ها با اطالعات موجود قابل  فشارخون سیستولیک پس از درمان با دو دارو مشاهد
روي سطح  نیز هیچ یک از داروهاي متفورمین و پیوگلیتازون  Eguchiدر مطالعه. توجیه نیست

     .)40(ثیري نداشتندأفشارخون بیماران ت
، HOMA-IRهمچنین یافته هاي مطالعه حاکی از آن بود که مقاومت به انسولین و شاخص      

با کاهش  ،قبل و بعد از مداخله ،در هر دو گروه مطالعه قند خون ناشتا و انسولین ناشتا، کلسترول
مشاهده  متغیرهاي فوقبا این وجود بین دو گروه اختالف معناداري از نظر بهبود  .معناداري همراه بود

قندخون ناشتا نشان داد که در کودکان تحت درمان با متفورمین،  و همکاران  Yanovskiمطالعه .نشد
 و همکاران Nakanoمطالعه  ).36(ده بومقاومت به انسولین به طور معناداري بهبود پیدا کرد شاخصو 

. همراه بودند HbA1Cو سطح   HOMA-IRدارو با کاهش معنادار هیپرگلیسمی،نشان داد که هر دو 
از طریق بهبود مقاومت انسولین کبدي  اثرات کاهنده قند خون پیوگلیتازون عمدتاًبه نظر می رسد 

معناداري در  کاهشباعث  نیز متفورمین در مقایسه با دارونما و همکاران  Parkدر مطالعه ).37(باشد
HOMA-IR مطالعه ). 38(شده بودDerosa  تیازولیدیندیون ها کیاثرات متابول پیرامونو همکاران 

 يکاهش معنادارنشان داد که  نیتحت درمان با متفورم کیو سندرم متابول ابتیمبتال به د مارانیدر ب
 12و  9پالسما پس از  نیبعد از غذا و انسول ییقند خون ناشتا، قند پالسما له،یکوزیگل نیدر هموگلوب

 توانستها  ونیندیدیازولیبا ت نیمتفورم بیترک و در نتیجه مشاهده شدهاي مورد بررسی ماه در گروه 
نشان داد که   Eguchiنتایج مطالعه .)39(بخشد بودبه یبا درمان قبل سهیرا در مقا کیسمیکنترل گل

و پیوگلیتازون  گردید HOMA-IRپیوگلیتازون به طور معناداري باعث کاهش سطح گلوکز ناشتا و 
ی که در لدر حا). 40(پونکتین بر متفورمین ارجحیت داشتبراي بهبود مقاومت به انسولین و آدی

مطالعه حاضر تفاوت معناداري بین پیوگلیتازون و متفورمین در کنترل گلیسمیک و بهبود شاخص 
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افراد تحت % 45انسولین سرم در  نیز و همکاران  Srinivasanدر مطالعه .مقاومت به انسولین یافت نشد
به نظر می رسد که  ).41(بهبود یافته بود دارونماافراد تحت درمان با % 27متفورمین و در با درمان 

از جمله افزایش اثرات خود بر هموستاز گلوکز محیطی و کبدي با اعمال پیوگلیتازون و متفورمین 
از و ینه تولید گلوکز اندوژن و افزایش سرکوب گلوکونئوژنز سرکوب القاء شده توسط انسولین در زم

افزایش کنترل گلیسمیک بهتر، باعث  ،حفظ سلول هاي بتاي پانکراس اصیتخدارا بودن  سوي دیگر،
اگرچه در مطالعه حاضر، اثر این دو دارو  .)47(شده اند HOMA-IRحساسیت به انسولین و کاهش 

و همکاران نشان داد که  Rodenبر کاهش مقاومت به انسولین مشابه یکدیگر بود اما مطالعه 
  ).48(پیوگلیتازون باعث افزایش بیشتري در حساسیت به انسولین در مقایسه با متفورمین می شود

پیوگلیتازون و متفورمین باعث نتایج مطالعه پیرامون اثرات دو دارو بر پروفایل چربی نشان داد که       
شدند که تفاوت معناداري نیز بین دو گروه مشاهده شد، به گونه اي که تري گلیسیرید کاهش معنادار 

از سوي دیگر . تمتفورمین تأثیر کاهنده بیشتري بر تري گلیسیرید در مقایسه با پیوگلیتازون داش
کاهش معناداري از نظر میزان کلسترول در هر دو گروه مشاهده گردید اما بین دو گروه تفاوت 

هیچ تفاوت معناداري بین دو گروه و در هر دو گروه قبل و بعد از  LDLاز نظر . معناداري یافت نشد
مشاهده شد و گروه  فقط در گروه متفورمین کاهش معنادار HDLمداخله وجود نداشت اما از لحاظ 

    مطالعه .پیوگلیتازون با کاهش معناداري همراه نبود و بین دو گروه نیز تفاوت معناداري وجود داشت
Ziaee  متوسط کاهش سطح کلسترول در بیماران مبتال به دیابت نوع دو نشان داد که و همکاران

، در حالی که در )34(بودتحت درمان با متفورمین نسبت به پیوگلیتازون به صورت معنی داري بیشتر 
در . تفاوت معناداري بین دو گروه از لحاظ اثر بر کاهش میزان کلسترول مشاهده نشد مطالعه حاضر،

 ي، ترLDL ،HDLکلسترول تام،  زانیدر م يمعنادار يبهبودنیز ن و همکارا Derosaمطالعه 
، اما در مطالعه حاضر کاهش معناداري در )39(دیمشاهده گرد تازونیوگلیپ به دنبال مصرف دیریسیگل

  .در کودکان تحت درمان با پیوگلیتازون یافت نشد LDLو  HDLمیزان 
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در بیماران تحت درمان با  ALTاز لحاظ سایر فاکتورهاي آزمایشگاهی مورد بررسی نیز تنها      
پیوگلیتازون با کاهش معناداري همراه بود و با گروه متفورمین اختالف معناداري داشت و مقادیر 

AST ،WBCاز  ، هموگلوبین و پالکت بین دو گروه و در هر دو گروه، تفاوت معناداري قبل و بعد
به نظر می رسد که پیوگلیتازون با بهبود بهتر عملکرد کبدي در مقایسه با متفورمین . مداخله نداشت

تفاوت قابل مالحظه اي به دنبال مصرف نیز  U/Aاز نظر  .باعث کاهش سطح آنزیم کبدي شده است
  .داروها در دو گروه مشاهده نگردید

 3و  Pنفر در گروه  3(موارد% 10لیتازون و متفورمین در عالوه بر این، بیماران تحت درمان با پیوگ     
. دچار عوارض دارویی شدند که در هیچ یک از بیماران عارضه جدي مشاهده نشد Mنفر در گروه 

به نظر می رسد علیرغم برخی از هشدارهاي دارویی موجود، پیوگلیتازون و متفورمین در بیماران 
چنان . عارضه جدي ناشی از مصرف دارو چندان محتمل نباشدباشد و ) Safe(تحت درمان نسبتاً ایمن

نشان دادند که  مطالعه روي دوزهاي منفرد و چندگانه پیوگلیتازون باو همکاران  Christensenکه 
  ).42(پیوگلیتازون در کودکان و نوجوانان از نظر ایمنی مشکلی ندارداز استفاده 

  :نتیجه گیري -5- 2
و  BMI و پیوگلیتازون و متفورمین باعث کاهش معنادار در وزن نتایج این مطالعه نشان داد که     

و تفاوت معناداري در متوسط تغییرات شاخصهاي  شدند شاخص مقاومت به انسولین در کودکان چاق
همچنین هر دو دارو باعث کاهش معنادار در میزان تري . موردنظر بین دو گروه مشاهده نگردید

از سوي دیگر مصرف هر دو دارو در کودکان ایمن و با عوارض جانبی . گلیسیرید و کلسترول شدند
  .کمی همراه بود

   :پیشنهادات -3-5
پیوگلیتازون و متفورمین در درمان کودکان چاق مبتال به سندرم متابولیک  از کهپیشنهاد می شود       

عالوه بر این مطالعات تکمیلی دیگري در . و سایر عوارض ناشی از اضافه وزن مورد استفاده قرار گیرد
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نوع تر انجام شود و آینده در قالب کارآزمایی بالینی با حجم نمونه بیشتر و با مقایسه رژیم دارویی مت
  . نتایج حاصل از آن به صورت کاربردي در بالین مورد استفاده قرار گیرد
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   :فرم جمع آوري داده ها -6- 2
  پیوگلیتازون  -طرح تحقیقاتی متفورمین

 1391-92 هايسالطی  مبتال به چاقی گرگانساله  15تا  8متفورمین در کاهش مقاومت به انسولین در کودکان  وثیر پیوگلیتازون أمقایسه ت
  

 ..................................:تاریخ ورود به مطالعه                                                                           ثبت اطالعات فرم- 1
   

  :کد بیمار                                                                                                                   
       مذکر    مؤنث:  جنس:......................       سن:................................       نام و نام خانوادگی

                                           :تلفن
  

 انتهاي مطالعه ابتداي مطالعه متغیر

    )kg(وزن

    )cm(قد

BMI   

   فشارخون

TG   

HDL   

LDL   

Cholesterol   

Fasting Insulin   

FBS   

HOMA-IR index   

WBC      
Hgb      
PLT      
AST      
ALT      
U/A      
TSH      
T4      
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  ییعوارض دارو چک لیست - 2

  

  □تب □افزایش وزن ناگهانی □تشنگی □گیجی □افزایش اشتها □کاهش اشتها □بیحالی □ضعف □سردرد :عمومی -

  □احساس گرما □اضطراب □بی خوابی □لرز
  

  □اسهال □نفخ □تغییر رنگ مدفوع □درد اپی گاستر □درد شکم □استفراغ □تهوع  :گوارشی -
  □درد کمر □عضالنی گرفتگی  □درد عضالنی  :عضالنی -

  □لنگش □شتپدرد  □درد استخوانی □آرترالژي:  اسکلتی -

  □پررنگ شدن ادرار □ادرار تیره □تکرر □ادرار دردناك □سوزش : ادراري -

  □اسکلراي ایکتریک □تاري دید : بینایی -

  □سرگیجه □کاهش شنوایی □وزوز گوش  :شنوایی -

  □تعریق سرد □قرمزي  □تعریق □کبودي □راش □خارش □ادم □زردي  :وستپ -

  □خس خس  □خشونت صدا □گلودرد □عطسه □سرفه □تندي نفس □کوتاهی نفس □تنگی نفس   :تنفسی -

  □ریدگیپرنگ  □درد قفسه سینه □تاکیکاردي □ش قلبت  :قلبی عروقی -

  □خواب آلودگی □اختالل تمرکز □اختالل رفتاري  :روانپزشکی -
 :...........................امضاء                                                      ...........................................................                                : سایر موارد -

 
  
  

  
  
  
  
  
  



٤٩ 
 

   :چکیده انگلیسی -3-6
  

Title: The Comparison of the Effects of Pioglitazone and Metformin on 
Reducing Insulin Resistance in 8 to 15 years old Children with Obesity in 
Gorgan between 2012-2013 
 
Background: Insulin resistance is one of the metabolic complications of obesity in 
childhood. Metformin and pioglitazone are medications that have beneficial effects 
in improving insulin sensitivity via different mechanisms. The aim of this study 
was to comparing the effects of pioglitazone and metformin on reducing insulin 
resistance in 8 to 15 years old children with obesity. 
Materials & Methods: In this clinical trial, 60 of 15-8 years old children with 
obesity or overweight were randomly divided to two groups; P (treated with 15 
mg/day pioglitazone) and M (treated with 1000 mg/day metformin), and were 
studied for three months. Anthropometric and laboratory parameters were 
measured for each patient before and after intervention. Insulin resistance index 
(HOMA-IR) was determined for the children at the beginning and end of the study. 
The Collected data were analyzed using SPSS-18 statistical software and t-test. 
Results: Median age of children was 10 years in both groups. In group P, 30% and 
in group M, 53.3% of patients were male. In both groups were observed a 
significant reduction in weight, BMI and HOMA-IR, fasting insulin and glucose 
(P<0.05), but there was no significant difference between two groups (P>0.05). 
There was also a significant reduction in triglycerides and cholesterol in both 
groups (P<0.05). Metformin caused a significant decrease in the levels of HDL 
P<0.05), but there was no significant change in LDL levels in any groups, 
(P>0.05). 10 % of children were diagnosed low risk medical complications. 
Discussion & Conclusion: The results showed that both pioglitazone and 
metformin significantly reduced body weight, BMI and insulin resistance index in 
obese children. 
Keywords: Pioglitazone, Metformin, Insulin Resistance, Children, Obesity  

 


