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REzumat
Introducere. În practica curentă s-a observant asocierea frecventă dintre diabetul zaharat tip 1 (DZ1) şi tiro-
idita autoimună Hashimoto (TH) şi cu boala celiacă, această asociere având o componentă comună autoi-
mună. S-a mai observat însă şi o asociere a diabetului zaharat tip 2 (DZ2) cu TH. 
Scop. Obiectivul primar al acestei cercetări a fost să evaluăm posibila relaţie dintre DZ2 şi TH, deoarece 
singura corelaţie descrisă anterior în literatura de specialitate a fost aceea dintre DZ1 şi TH prin mecanism 
autoimun. Obiectivul secundar a fost să evaluăm dacă există o similitudine între caracteristicile DZ2 şi TH şi 
dacă componenta metabolică joacă un rol în această asociere. 
Materiale şi metodă. Am creat un studiu observaţional retrospectiv folosind pacienţi din clinica Sanamed 
Hospital, Bucureşti. Pe parcursul anilor 2016 şi 2017, în clinica noastră, au fost consultaţi un număr de 150 
pacienţi, dintre care 50 aveau DZ2, 50 aveau TH şi 50 aveau atât DZ2, cât şi TH. 
Rezultate. Principalele observaţii ale studiului au fost următoarele: prevalenţa obezităţii a fost mai mare la 
pacienţii care aveau DZ2 (p < 0,001) decât la pacienţii din lotul cu TH (p < 0,001), dar era prezentă în ambe-
le grupuri şi a fost în concordanţă cu datele găsite în relaţie cu rolul insulinorezistenţei atât la DZ2, cât şi la 
TH. Dislipidemia a fost mai des întâlnită la pacienţii cu TH (59%) decât la pacienţii cu DZ2 (36%). dislipidemia 
s-a mai corelat şi cu steatoză hepatică ( r= 0,34, p < 0,01); boala cardiacă ischemică (BCI) a fost şi ea mai
frecventă la pacienţii din grupul cu TH (p < 0,001) decât la pacienţii din grupul cu DZ2 (p < 0,001); BCI s-a
corelat şi cu valoarea anticorpilor TPO (r = -0,25, p < 0,01); în lotul de pacienţi care aveau atât DZ2, cât şi
TH, valoarea HbA1c s-a corelat cu preexistenţa unor patologii tiroidiene (p < 0.001).
Concluzii. Am ajuns la concluzia că există o asociere între caracteristicile DZ2 şi TH şi o interacţiune între
cele două, care ţine cont de componenta metabolică.

Cuvinte cheie: diabet zaharat tip 2, tiroidită, autoimun, corelaţie

aBStRaCt
Background. It is a well-established practice that after the onset of type 1 diabetes (T1DM) the next condi-
tions to be checked are Hashimoto thyroiditis (HT) as well as celiac disease. In children, T1DM most fre-
quently is associated with celiac disease and in adults it associates HT. Also we have seen a high association 
between type 2 diabetes (T2DM) and TH.
Aims. The primary objective is to evaluate the possible relationship between type 2 diabetes (T2DM) and 
Hashimoto thyroiditis (HT), since the only correlation described until now is between T1DM and HT based on 
the autoimmune mechanism. The secondary end-point is to evaluate if there is a correlation between the 
characteristics of type 2 diabetes and autoimmune thyroiditis and if the metabolic component may be a factor 
of association. 
Methods. We designed a retrospective, observational research, enrolling patients from “Sanamed” Hospital 
from Bucharest. Between 2016 and 2017 in our clinic a number of 150 were enrolled: 50 only with T2DM, 50 
only with HT and 50 with both T2DM and HT. 
Results. The main observations of the study were the following: the prevalence of obesity was higher in 
patients with T2DM (p < 0.001) than in the lot with HT (p < 0.001) but was present is both groups and this was 
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consistent with the data that we encountered about insulin resistence in T2DM and TH; dyslipidemia was 
higher in the thyroiditis group (59%) than in the group of patients with T2DM (36%); also syslipidemia was 
correlated with hepatic steatosis (r = 0.34, p < 0.001); ischemic cardiac disease was more frequent in the HT 
group (p < 0.001) than in the diabetes group (p< 0.001); ischemic cardiac disease was correlated with the 
value of TPO antibodies (r = -0.25, p < 0.01); in the group that had both T2DM and HT, the HbA1c was cor-
related with pre-existing thyroid pathology (p < 0.001). 
Conclusion. We have reached the conclusion that there is an association between the characteristics of 
T2DM and HT, as well as an interaction between these two diseases, considering their metabolic component.

Keywords: type 2 diabetes, thyroiditis, autoimmune, correlation

IntRoduCERE

Relaţia dintre tulburările tiroidiene şi diabetul 
zaharat se caracterizează printr-o interacţiune com-
plexă interdependentă. Stările de rezistenţă la insu-
lină pot creşte nodularitatea glandei tiroide şi dia-
betul coexistent poate creşte riscul de pierdere a 
vederii la pacienţii cu boală Graves-Basedow. Hi-
pertiroidismul afectează controlul glicemiei la su-
biecţii diabetici, în timp ce hipotiroidismul poate 
creşte susceptibilitatea la hipoglicemii, complicând 
astfel controlul diabetului. În plus, hormonii tiroi-
dieni pot modifica în continuare metabolismul car-
bohidraţilor prin interacţiunea cu leptina, adipo-
nectina şi hormonii intestinului – şi anume grelina. 
Această asociere şi modificarea rezultată a efecte-
lor metabolice necesită cercetări suplimentare. S-a 
demonstrat că disfuncţiile tiroidiene sunt mai răs-
pândite la persoanele cu diabet zaharat. Mai mult, 
se pare că disfuncţia tiroidiană neidentificată poate 
avea un impact negativ asupra diabetului zaharat şi 
a complicaţiilor acestuia. 

Diabetul de tip 2 se dezvoltă atunci când celule-
le β nu reuşesc să secrete insulină suficientă, de 
obicei în contextul creşterii rezistenţei la insulină. 
O minoritate de persoane diagnosticate cu diabet 
zaharat de tip 2 prezintă dovezi ale autoimunităţii 
insulare (1,2). Obezitatea este un factor major de 
risc pentru diabetul zaharat de tip 2 (3,4), cu etiolo-
gie genetică complexă şi de mediu.

Rezistenţa la insulină se dezvoltă cu depuneri de 
grăsimi ectopice în ficat şi muşchi. De asemenea, 
grăsimea se poate acumula în pancreas şi poate 
contribui la scăderea funcţiei celulei β, inflamaţia 
insulelor şi moartea eventuală a celulelor β (5). Di-
abetul de tip 2 are loc la niveluri diferite de compo-
ziţie a IMC / organismului la diferite persoane şi la 
IMC mai scăzut pentru asiatici şi americanii asia-
tici (6). Pentru persoanele sensibile, poate exista un 
„prag de grăsime“ personal la care se produce acu-
mularea de grăsimi ectopice, înrăutăţind rezistenţa 
la insulină şi ducând la decompensarea celulelor β.

Pierderea în greutate îmbunătăţeşte sensibilita-
tea la insulină în ficat şi muşchii scheletici şi poate, 
de asemenea, să reducă acumularea de grăsimi pan-
creatice (7). Defectele din secreţia de insulină sunt 
cel puţin parţial reversibile, cu restricţie de energie 
şi pierdere în greutate la prediabet şi la diabetul de 
tip 2 cu debut recent (8). Din păcate, este dificil de 
inversat diabetul de lungă durată, chiar şi cu pierde-
rea în greutate mare, asociată cu chirurgia bariatri-
că (9).

SCop

Obiectivul principal al acestui studiu a fost să 
evalueze relaţia dintre diabetul zaharat tip 2 (DZ2) 
şi tiroidita Hashimoto (TH), având în vedere că în 
literatura de specialitate a fost descrisă doar o legă-
tură între diabetul zaharat tip 1 şi tiroidita autoimu-
nă, legătură descrisă printr-un mecanism autoimun. 

Obiectivul secundar a fost să evaluăm dacă exis-
tă o corelaţie între caracteristicile DZ2 şi TH şi 
dacă componenta metabolică poate fi un factor de 
asociere.

MAteRiAle şi Metodă

Am creat un studiu observaţional retrospectiv 
folosind pacienţii din clinica „Sanamed Hospital“, 
cu sediul în Bucureşti, în care am inclus un număr 
de 150 pacienţi pe parcursul anilor 2016-2017. Pa-
cienţii au fost împărţiţi în trei grupuri: 50 de paci-
enţi aveau doar DZ2, 50 de pacienţi aveau doar TH 
şi 50 de pacienţi aveau şi DZ2 şi TH (grupuri denu-
mite lotul 1, lotul 2 şi lotul 3). Pentru a demonstra 
prezenţa sau absenţa DZ2 s-au folosit criteriile de 
diagnostic ADA (American Diabetes Association), 
şi anume: un diagnostic pozitiv de DZ este atunci 
când Hba1c≥6,5% (48 mmol/mol) sau o valoare a 
glucozei à jeun este ≥ 126 mg/dl (7,0 mmol/l); pen-
tru TH s-au măsurat anticorpii TPO şi o valoare 
peste 8 UI/l a fost considerată pozitivă, indicând 
prezenţa tiroiditei autoimune. Determinările de la-
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borator au fost făcute din sânge venos prin metoda 
HPLC (HLG723GB), în cazul Hba1c cu valori nor-
male de referinţă 4,5-6,0%; pentru glicemie, s-a fo-
losit ser prin metoda spectometriei (Lab 600), cu 
valori de referinţă normale între 75 şi 115 mg/dl; iar 
pentru ATPO s-a folosit ser prin metoda MiniVidas, 
cu valori normale de referinţă < 8 UI/ml.

Alţi parametri biologici evaluaţi la toţi pacienţii 
au fost TSH şi Free T4, aceştia au fost evaluaţi din 
ser după metoda MiniVidas şi au avut ca valori nor-
male de referinţă intervalul 9,0-21,80/pmol/l pen-
tru Free T4 şi 0,25-5/uUI/ml pentru TSH.

Pacienţii au fost evaluaţi şi din punct de vedere 
clinic; a fost căutată prezenţa sau absenţa următoa-
relor afecţiuni: obezitatea, dislipidemia, hipertensi-
unea atrială, boala cardiacă ischemică, sindromul 
metabolic, steatoza hepatică şi preexistenţa unei 
patologii tiroidiene, fiecare fiind definită conform 
criteriilor internaţionale de diagnostic. 

REzultatE

Studiul de faţă a inclus trei loturi de participanţi, 
fiecare format din 50 de pacienţi. Primul lot include 
pacienţi diagnosticaţi cu DZ. Media de vârstă a pa-
cienţilor este de 61,5 ani, având vârste cuprinse în-
tre 38 (minimum) şi 77 (maximum), cu o abatere 
standard de 9,21.

În cadrul lotului 1, sexul participanţilor este dis-
tribuit aproape egal, cu 24 de pacienţi de sex mas-
culin (48%) şi 26 pacienţi sex feminin (52%).

Cel de-al doilea lot include pacienţi diagnosti-
caţi cu TH. Media de vârstă a pacienţilor este de 
53,6 ani, având vârste cuprinse între 16 (minimum) 
şi 87 (maximum), cu o abatere standard de 17,1.

Sexul participanţilor din lotul 2 este distribuit 
predominant feminin, cu 2 pacienţi de sex masculin 
(4%) şi 48 pacienţi de sex feminin (96%).

Cel de-al treilea lot include pacienţi diagnosti-
caţi atât cu DZ, cât şi TH. Media de vârstă a pacien-
ţilor este de 59,1 ani, având vârste cuprinse între 39 
(minimum) şi 81 (maximum), cu o abatere standard 
de 6,64.

Sexul participanţilor din lotul 3 este distribuit 
predominant feminin, cu 2 pacienţi de sex masculin 
(4%) şi 48 pacienţi de sex feminin (96%).

Principalele observaţii ale studiului au fost ur-
mătoarele: prevalenţa obezităţii a fost mai mare la 
pacienţii care aveau DZ2 (p < 0,001) decât la paci-
enţii din lotul cu TH (p < 0,001), dar era prezentă în 
ambele grupuri şi a fost în concordanţă cu datele 
găsite în relaţie cu rolul insulinorezistenţei atât la 
DZ2, cât şi la TH, aşa cum se prezintă în Figura 1.

Dislipidemia a fost mai des întâlnită la pacienţii 
cu TH (59%) decât la pacienţii cu DZ2 (36%) după 
cum se poate vede în Figura 2. Dislipidemia s-a 
mai corelat şi cu steatoza hepatică (r = 0,34, p < 
0,001). Boala cardiacă ischemică (BCI) a fost şi ea 
mai frecventă la pacienţii din grupul cu TH (p < 
0,001) decât la pacienţii din grupul cu DZ2 (p < 
0.001). BCI s-a corelat şi cu valoarea anticorpilor 
TPO (r = -0,25, p < 0,01); în lotul de pacienţi care 
aveau atât DZ2, cât şi TH, valoarea HbA1c s-a co-
relat cu preexistenţa unor patologii tiroidiene (p < 
0,001).

Parametrii valorici sunt descrişi în Tabelul 1.

TABELUL 1. Parametrii studiaţi în toate grupurile

Minimum Maximum Medie Deviaţie 
standard

IMC (kg/m2) 20,20 49,30 32,25 6,65
HbA1c (%) 5,58 11,40 7,31 1,37
Glicemie (mg/dl) 96,00 226,00 155,76 40,10
TSH (uUI/ml) 0,07 14,94 2,93 2,73
Free T4 (pmol/l) 1,00 25,10 14,13 4,62
ATPO (IU/l) 5,80 1.362,94 245,14 284,03
IMC – Indice de masă corporală; HbA1c – Hemoglobină 
glicozilată; Glicemie (măsurată à jeun); 

FIGURA 1. Prevalenţa obezităţii
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disCuţii

În cercetarea noastră, am observat că obezitatea 
se corelează cu DZ2, apariţia acesteia fiind mai 
mare decât în cazul pacienţilor cu TH: 32% faţă de 
21%. În literatura de specialitate, în cadrul studiu-
lui elaborat de Papazinfropoulou et al., s-a arătat că 
pacienţii cu disfuncţie tiroidiană au un indice de 
masă corporală (IMC) mai mare decât cei fără (10). 
Astfel am făcut o corelaţie cu insulinorezistenţa la 
cele două categorii de pacienţi, cei cu DZ2 şi cei cu 
TH, dar şi la cei ce aveau ambele patologii. Rezis-
tenţa la insulină în muşchi şi ficat este o trăsătură 
caracteristică a T2DM. O homeostază a glucozei 
nedeteriorate şi răspunsul secretar al insulinei in-
tacte şi sensibilitatea neperturbată a ţesuturilor la 
insulină sunt esenţiale pentru menţinerea niveluri-
lor normale de glucoză din sânge (11-14). Rezis-
tenţa la insulină şi funcţia celulelor β sunt corelate 
invers cu hormonul de stimulare a tiroidei, care 
poate fi explicat prin efectele insulino-antagoniste 
ale hormonilor tiroidieni şi o creştere a TSH. TSH 
seric mai mare corespunde, de obicei, hormonilor 
tiroidieni mai mici prin mecanismul de feedback 
negativ. Pe măsură ce TSH creşte, hormonii tiroidi-
eni scad, iar efectele antagoniste ale insulinei sunt 
slăbite. Aceste observaţii demonstrează că dezechi-
librul de insulină este strâns asociat cu disfuncţia 
tiroidiană şi cu fenomenul mediat prin disfuncţia 
celulelor β (15). Hipertiroidismul a fost asociat cu 
rezistenţa la insulină, care a fost asociată cu creşte-
rea turnoverului de glucoză, creşterea absorbţiei 
intestinale a glucozei, creşterea concentraţiei de 
glucoză hepatică, creşterea concentraţiilor de acid 
gras liber, creşterea concentraţiei plasmatice a insu-
linei postprandiale şi a nivelului proinsulinei şi 
creşterea transportului glucozei periferice însoţite 
de glucoză utilizare (16,17). Pacienţii cu T2DM cu 

disfuncţie tiroidiană s-au dovedit a fi mai suscepti-
bili la cetoză (18) şi ketogeneză (19). Rezistenţa la 
insulină s-a dovedit a fi asociată cu hipotiroidismul 
subclinic, care, la rândul său, este asociat cu afecta-
rea echilibrului lipidic şi a riscului de apariţie a sin-
dromului metabolic (20,21,22).

În studiul nostru am găsit rezultate care ne suge-
rează o asociere între DZ2 şi TH, la fel ca în studiul 
condus de Radaideh et al. în Iordania, în care au 
evaluat prevalenţa bolilor tiroidiene şi a autoimuni-
tăţii la pacienţii cu DZ2. Ei au constatat că 5,9% 
dintre pacienţii care au DZ2 au fost în trecut dia-
gnosticaţi cu patologie tiroidiană; per total, 12,5% 
dintre pacienţii cu DZ2 au şi o patologie tiroidiană 
asociată, iar nivelul ATPO a fost pozitiv la 8,3% 
dintre pacienţii cu DZ2 (10). Într-un alt studiu, con-
dus de Ravishankar et al., nivelul ATPO a fost, de 
asemenea, crescut, fiind pozitiv la 29,4% dintre pa-
cienţii cu DZ2 (23).

Rezultatele studiului nostru au arătat că, în gru-
pul cu TH, prevalenţa BCI a fost mai mare (49%) 
cu o valoarea semnificativ statistică, p < 0,001, pre-
valenţă mai mare decât în grupul cu DZ2 (38%). 
Această patologie s-a corelat puternic şi cu prezen-
ţa steatozei hepatice (p < 0,01) şi valoarea ATPO (p 
< 0,01), în lotul combinat ce aveau şi DZ2 şi TH. 
Am suspicionat o posibilă legatură între toate aces-
tea şi mecanismul insulinorezistenţei.

Altă caracteristică similară cu literatura de spe-
cialitate şi cu studiul Ravishankar et al. este şi re-
zultatul studiului nostru legat de dislipidemie, care 
a fost mai frecvent întâlnită în grupul cu TH (59%) 
versus (36%) în grupul cu DZ2. În studiul mai sus 
menţionat, se constatase că pacienţii cu patologii 
tiroidiene asociate au avut valori mai ridicate ale 
colesterolului, HDL-colesterolului, LDL-coleste-
rolului şi ale trigliceridelor (23).

FIGURA 2. Prevalenţa dislipidemiei
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ConCluzII

După ce am evaluat toţi parametrii, am ajuns la 
concluzia că există o puternică asociere între diabe-
tul zaharat tip 2 şi tiroidita autoimună Hashimoto.

Per total, rezultatele studiului nostru au fost în 
acord cu rezultatele menţionate în literatura de spe-

cialitate. Acesta a fost unul dintre primele studii 
desfăşurate în România pe această temă şi deschide 
drumul către alte cercetări care pot analiza multe 
alte aspecte ale acestei asocieri, cum ar fi compo-
nenta autoimună, neevaluată în studiul de faţă. 
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