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 چكیده
کم کاری مادرزادی تیروئید شایع ترین اختالل تكاملي قابل پیشگیری و درمان در نوزادان و کودکان اس، که در صـورت عـدم درمـان بـه موقـع       مقدم :

کم کاری مادرزادی در نـوزادان و تجـویز لووتیروکنـین     منجر به عقب افتادگي ذهني و اختالالت تكاملي مي شود . پیش اگهي بیماری با انجام غربالگری

ری در مبتالیان   بطور چشمگیری تكامل و رشد کودکان بهبود مي یابد. به رغم غربالگری تشخیصي و شـرو  درمـان زودرن نـوزادان مبـتال بـه کـم کـا       

دسته از کودکان دیده میشود. با توجه بـه بـروزاختالالت تكـاملي     مادرزادی تیروئید  گزارشاتي مبني بر فراواني قایل توجه اختالالت تكامل عصبي در این

تشخیص زودتـر   در شیرخواران مبتال به کم کاری مادرزادی تیروئید  بررسي میزان متداول تجویز داروی لووتیروکنین در درمان نوزادان ایراني و تاکید بر

 اختالل فوق  انجام مطالعه حاضر ضروری به نظر مي رسید.    

کودک مبتال بـه کـم کـاری مـادرزادی تیروئیـد تحـ، درمـان بـا          122در یك مطالعه همگروهي تاریخي وضعی، تكامل عصبي تعداد  روش کار:و مواد 

 Ages and Stagesکودک سالم )گروه شاهد( در سنین بین یك تا سه سالگي توسـ  پرسشـنامه سـنین و مراحـل       122لووتیروکنین از بدو تولد و 

Questionnaire-ASQ)   ( .،کودکان گروه مواجهه و کودکان سالم مورد ارزیابي قرار گرف )ای درمانگـاه غـدد    مراجعـان معاینـات دوره  از )گروه شاهد

  انتخاب شدند. نمونه گیری به صورت غیرتصادفي انجام شد و سئواالت پرسشنامه ها به صورت تلفنـي یـا حرـوری از     دانشگاهي کودکان یك بیمارستان

 کان  پرسیده شد یا برای حداقل یك نوب، ارزیابي و تكمیل پرسشنامه ها به درمانگاه دعوت شدند.  والدین کود

ــبي    هااا: یافیاا  ــل عص ــي تكام ــابي کل ــین و     2/17در ارزی ــا لووتیروکن ــان ب ــ، درم ــد تح ــادرزادی تیروئی ــاری م ــم ک ــه ک ــتال ب ــان مب  % از کودک

بـرآورد شـد ولـي ایـن میـزان خطـر در        4/1 اختالالت  تكامل عصبي را نیاوردند و خطر ننبي%ازکودکان سالم در آزمون تكاملي امتیاز حد نصاب  3/12 

 درصد معني دار نبود.  95سطح اطمینان 

با توجه به نتایج این مطالعه نشان داد شاخص های تكامل عصبي در کودکان مبتال به کم کاری مادرزادی تیروئید تح، درمـان بـا    نییج  گیری:بحث و 

ین با کودکان سالم تفاوتي ندارند  و پژوهش هـای بیشـتری در ایـن زمینـه مـورد نیـاز اسـ،. بـه نظـر مـي رسـد مقـدار داروی تجـویز شـده               لووتیروکن

مـي   میكروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن نوزاد در ابتدای شرو  درمان و تعدیل دوز دارو متناسب با سن و وزن کودک و ادامه آن تـا سـن سـه سـالگي    10

 ر به تكامل طبیعي عصبي در کودکان شود.  تواند منج

 سنین و مراحل پرسشنامه تكامل عصبي   تیروئیدمادرزادی  کم کاری کودکان  کلیدواژه:

 

 IR.ACECR.IBCRC.REC.1394.36 کد اخالق:

                                                           
 تهران  بیمارستان بقیه اله  بخش کودکان: پاسخگو نویننده 

E-mail: dr.ahmadi2010@yahoo.com
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شـایع تـرین اخـتالل تكـاملي قابـل       تیروئیـد کم کـاری مـادرزادی   

اسـ، کـه در صـورت     در نوزادان و کودکانو قابل درمان پیشگیری 

افتـادگي ذهنـي و اخـتالالت     عدم درمان به موقـع منجـر بـه عقـب    

پیش اگهي بیماری با انجام غربـالگری کـم   . ]1  2[ تكاملي مي شود

 کاری مادرزادی در نوزادان و تجویز لووتیروکنـین در دوره نـوزادی   

 بطور چشمگیری از نظر تكـاملي و رشـد کودکـان بهبـود مـي یابـد      

در کشـورهای   تیروئیـد ن شیو  کـم کـاری مـادرزادی    میزا .]6-3[ 

 1متفاوت اس، و در کـل شـیو    و حتي در استانهای کشور مختلف 

در ایران میـزان   .]7-8[ کرده اند تولد زنده را گزارشهزار  4تا  3در 

در  1فـارن  هـای  بطوریكه در استان  اس، شیو  این اختالل زیادتر

در  1تهران   ]10[ تولد زنده 370در  1اصفهان   ]9[ تولد زنده 433

 ]12[ تولد زنده 333در  1و خوزستان )اهواز(  ]11[ تولد زنده 914

گزارش شده اس، که حاکي از شیو  بیشـتر کـم کـاری مـادرزادی     

رغـم غربـالگری تشخیصـي و شـرو      بـه   در کشور مـا دارد.  تیروئید

  تیروئیــددرمــان زودرن نــوزادان مبــتال بــه کــم کــاری مــادرزادی 

اخـتالالت تكامـل عصـبي در    قابل توجـه  اتي مبني بر فراواني گزارش

اخـتالالت بیـاني و ادراکـي     زبـان   یـادگیری   زمینه های شـناختي  

حرکات ظریف و حرکات عمده ایـن دسـته از کودکـان دیـده      گفتار 

   2017و همكاران در سـال    Baysal. در مطالعه ]13-22[ میشود

تحـ، درمـان از    تیروئیدی ماهه مبتال به کم کار 36-24کودک  42

مورد   Bayleyتكاملي  آزمونکودک سالم توس   40بدو تولد را با 

میــزان اخـتالالت تكــاملي در ایـن دســته از    گرفتنـد. ارزیـابي قــرار  

عـواملي  وفـ  نتـایج   و  شـد %گزارش  7/4%و  6/4کودکان به ترتیب 

وضعی، اقتصادی اجتماعي خانواده  وزن تولد  مدت  مانند جننی، 

سرم پس از شرو  درمان تاثیری بـر  TSHشدن سطح  طبیعيان زم

و همكـاران در سـال     Bulus AD .]23[نداشـ، تكامـل کودکـان   

ماهه را که نیمي از آنها سابقه  56تا  24  تعدادی از کودکان  2017

کم کاری مادرزادی تیروئید داشتند و نیمي دیگر سالم )گروه شاهد( 

تكاملي قرار دادند. تكامـل دو  زیابي مورد اردنور  آزمون  توس  بودند

اجتمـاعي   –حرکات ظریف و شخصـیتي   در حیطه های زباني گروه 

تفاوت معني دار نداش، و فق  از نظر حیطه حرکات درش، بین دو 

روزگي( تفاوت معنـي دار  15گروه و زمان شرو  دارو)زودتر یا بعد از 

اوانـي بیشـتر   با توجه به فر .]24[ در نتیجه آزمون دنور مشاهده شد

اختالالت تكـاملي در شـیرخواران مبـتال بـه کـم کـاری مـادرزادی        

نیـاز بـه   احتمـال  مطالعات انجـام شـده و   نتایج و بر اسان   تیروئید

تجویز دوزهای باالتر لووتیروکنـین در درمـان نـوزادان و تاکیـد بـر      

 ی بـه نظـر  ضـرور مطالعه حاضـر  انجام  تشخیص زودتر اختالل فوق 

  مي رسید.

 122در یك مطالعه همگروهي تاریخي وضعی، تكامل عصبي تعداد 

تح، درمـان بـا لووتیروکنـین از     کودک مبتال به کم کاری تیروئید

کودک سالم در سنین بین یك تا سه سالگي توس   122بدو تولد و 

-Ages and Stages Questionnaireپرسشنامه سنین و مراحل  

ASQ)   ( کودکان و قرار گرف،. کودکان گروه مواجعه مورد ارزیابي

)گروه شاهد( از مراجعان درمانگاه غدد کودکان یك بیمارستان سالم 

ای بـه درمانگـاه مراجعـه کـرده      دانشگاهي که جهـ، معاینـات دوره  

ورت غیرتصادفي انجام شد و نمونه گیری به ص بودند  انتخاب شدند.

 والـدین آنهـا  از ری یا حرـو سئواالت پرسشنامه ها به صورت تلفني 

نوب، ارزیابي و تكمیـل پرسشـنامه هـا بـه     یا برای یك پرسیده شده 

 درمانگاه دعوت شدند.  

به کم ابتال "گروه مواجهه عبارت بودند از: ه عورود به مطالمعیارهای 

تیروئید توس  متخصص کودکان یا غـدد تشـخیص   مادرزادی کاری 

 هب  گرم 2000شتر از کودکان با وزن بی کلیه؛ آنان قطعي شده باشد

در مـاه اول   کودکـان  درمـان کـم کـاری تیروئیـد    ؛ دنیا آمده باشـند 

میكروگرم بـه   10مقدار داروی تجویز شده ؛ زندگي شرو  شده باشد

سـابقه خطـر    کودکان؛ باشدشرو  شده ازای هر کیلوگرم وزن نوزاد 

 باشـند که بر تكامل عصبي آنان تاثیرگـذار باشـد را نداشـته     عواملي

سـندرم داون    های مـادرزادی  فلـج میـزی    ناهنجاری مل تشنج شا)

د و بتـوان  نسالگي قابل دسـترن باشـ  3تا  1در سن  کودکانو......(؛ 

در سـال اول  آزمایشـات ماهیانـه    ؛ را ارزیـابي تكـاملي نمـود   کودک 

؛ ماه یكبار برای انجام آزمایشات مراجعه کرده باشـند  3-2سپس هر 

 ."، در مطالعه داشته باشندوالدین کودک رضای، جه، شرک

عدم ابـتال  : "  گروه شاهد عبارت بودند ازه عورود به مطالمعیارهای 

توس  متخصص کودکان یـا غـدد   که تیروئید مادرزادی به کم کاری 

دنیـا آمـده   ه ب  گرم 2000کودک با وزن بیشتر از ؛ قطعي شده باشد

بي تـاثیر گـذار بـر تكامـل عصـ     عوامـل خطـر   سابقه  کودکان؛ باشند

و  ناهنجاری های مادرزادی  فلـج میـزی   تشنج )مانند باشد نداشته 

والدین کودک رضای، جه، شـرک، در مطالعـه   (؛ سندرم داون و ...

   ".داشته باشند

پرسـش و انجـام آزمـون     از روش هـای مشـاهده    با استفاده داده ها

دو پرسشـنامه  جمع آوری شدند. ابزار جمـع آوری داده هـا    تكاملي 
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 و کرماني رامین مظفری                                                                                                                         ...      بررسي میزان خطر ننبي

به صورت خودایفایي تكمیل توس  والدین وس  پرسشگر یا ت که بود

 . شـد  SPSS-22داده های حاصل از مطالعه وارد نـرم افـزار    شدند.

آمار توصیفي با استفاده از جـداول توزیـع فراوانـي و شـاخص هـای      

منتنـب   خطر تحلیلي توس  شاخص های بروز و آمار   آماری ارائه 

 ارایــه  ای خــي دو   نــه و همچنــین بــا اســتفاده از آزمــون مقای   

   .دندش

کودک بین سنین یـك تـا سـه سـال      244ماه  تعداد  15طي مدت 

در گــروه مواجهــه  .مــورد معاینــه و ارزیــابي تكــاملي قــرار گرفتنــد 

نفـر  و  122تیروئید تحـ، درمـان(   )مبتالیان به کم کاری مادرزادی 

ــالم(    ــان س ــاهد )کودک ــروه ش ــي    122در گ ــه و بررس ــر معاین  نف

 نفر پنر بودند.   137نفر دختر و  107ند. در ارتباط با جننی،  شد

مـاه( و   5/22میانگین سـني کودکـان سـالم )    1 طب  جدول شماره

ماه( و اختالف در این مورد معنادار نبود.  تعـداد   23کودکان مبتال )

%( از کودکان مبتال به کم کاری تیروئید در مقاینـه بـا    18نفر ) 22

 گـرم بـه    2500%( کودک سالم با وزن کمتر از  6/15نفر) 19تعداد 

 

 

دنیا آمده بودند و ایـن اخـتالف معنـي دار نبـود.  همچنـین توزیـع        

شیل مادر )خانه دار و کارمند( و  تحصیالت مـادر )تحصـیالت زیـر    

دیپلم  دیپلم و تحصیالت دانشگاهي( در دو گـروه اخـتالف معنـادار    

حیطـه  "تكامل عصـبي در  (. میزان بروز اختالالت <05/0Pنداش، )

   " حیطه حرکات عمده )درشـ،( "    " برقراری ارتباط در کودکان

" و " حیطـه  حـل منـئله در کودکـان    "    "حیطه حرکات ظریف"

مـادرزادی  مبتال به کـم کـاری   حیطه شخصي اجتماعي در کودکان 

 2جدول شـماره  در ذی رب  خطر ننبي  و کودکان سالم  و تیروئید

وف  نتایج خطر ننبي در هر یك حیطه هـا   در   درج گردیده اس،.

همچنــین وفــ   (.<05/0P)دو گــروه بــه یــك میــزان بــوده اســ، 

% از  2/17در ارزیابي کلي تكامل عصبي    3اطالعات  جدول شماره 

کودکان مبتال بـه کـم کـاری مـادرزادی تیروئیـد تحـ، درمـان بـا         

ي امتیـاز  % از کودکان سالم در آزمـون تكـامل   3/12لووتیروکنین و 

 4/1 اخـتالالت تكامـل عصـبي    حد نصاب را نیاوردند و خطر ننـبي 

جـدول  برآورد شد  این میزان خطر نیـز در دو گـروه یكنـان بـود )    

 (.  3شماره 

 

 : وزن موقع تولد، شغل و می ان تحصیالت مادر و جنسیت کودک ب  تفكیک کودکان مبیال ب  کم کاری تیرورید  و کودکان سالم1جدول 
 

 *P value کودکان سالم تعداد)درصد( کودکان مبیال ب  کم کاری مادرزادی تیرورید تعداد)درصد( ت تحت مطالع جمعی

   وزن موقع تولد

706/0=P  19(6/15) 22(0/18) گرم 2500کمتر از 

 103(4/84) 100(0/82) گرم 2500مناوی یا بیشتر از 

   شغل مادر

299/0=P 99(1/81) 105(1/86) خانه دار 

 23(9/18) 17(9/13) کارمند

   می ان تحصیالت مادر

P= 742/0  
 11(0/9) 8(6/6) زیر دیپلم

 41(6/33) 40(8/32) دیپلم

 70(4/57) 74(7/60) دانشگاهي

   جنسیت کودک

P= 246/0  58(5/47) 49(2/40) دختر 

 64(5/52) 73(8/59) پنر

* 
 آزمون خي دو *
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 حل مسئل  و شخصی اجیماعی در کودکان مبیال ب  کم کاری مادرزادی تیرورید و  اخیالل تكامل عصبی ب  تفكیک حیط  برقراری ارتباط، حرکات درشت، حرکات ظریف،می ان بروز : 2جدول

 کودکان سالم

 

 جمعیت تحت مطالع 
 کودکان سالم تعداد)درصد( تعداد)درصد( کودکان مبیال ب  کم کاری مادرزادی تیرورید

 
P value* 

   حیط  برقراری ارتباط
57/1=RR 

(92/3-63/0:CI) 
 115(3/94) 111(0/91) قبول

 7(7/5) 11(0/9) رد

   حیط  حرکات عمده
40/1=RR 

(29/4-46/0:CI) 
 117(9/95) 115(3/94) قبول

 5(1/4) 7(7/5) رد

   حیط  حرکات ظریف
0/1=RR 

01/3-33/0: CI 
 116(1/95) 116(1/95) قبول

 6(9/4) 6(9/4) رد

   حیط  حل مسئل  
0/1=RR 

99/6-14/0 :CI 
 120(4/98) 120(4/98) قبول

 2(6/1) 2(6/1) رد

 RR=0/1   حیط  شخصی اجیماعی

(86/4-21/0:CI) 119(5/97) 119(5/97) قبول 

 3(5/2) 3(5/2) رد

 

 ادرزادی تیرورید و کودکان سالم: ارزیابی کلی تكامل عصبی ب  تفكیک کودکان مبیال ب  کم کاری م3جدول 

 

 جمعیت تحت مطالع 
 کودکان مبیال ب  کم کاری مادرزادی تیرورید

 تعداد)درصد( 
 کودکان سالم 
 تعداد)درصد(

P value* 

 عصبی ارزیابی کلی تكامل
  4/1=RR 

59/2-76/0:CI 

  107(7/87) 101(8/82) قبول
  15(3/12) 21(2/17) رد
 

 

 گيري بحث و نتيجه

کودکان شایع ترین بیمـاری مـادرزادی    تیروئیدکاری مادرزادی  کم

قابل درمان اس، که در صورت عدم تشـخیص بـه موقـع یـا درمـان      

مي تواند منجر به عقب افتادگي ذهني  تاخیر رشـد و تـاخیر    ناقص 

 244در مطالعـه انجـام شـده تعـداد     حرکتـي شـود.    -تكامل عصبي

وضعی، تكاملي آنان مورد  از نظر بین سنین یك تا سه ساله کودک 

 کـودک مبـتال بـه کـم کـاری مـادرزادی       122ارزیابي قرار گرفتند. 

  شـاهد تیروئید تح، درمان با قرص لووتیروکنین بودند و در گـروه   

 توسـ  آزمـون   ارزیـابي   کودک سالم مورد ارزیابي قرار گرفتند. 122

 سنین و مراحل  انجام شد. در بین سنین یك تـا دو سـالگي هـر دو   

ماه یكبار و بین سنین دو تا سه سالگي هر سه ماه یكبار یك آزمـون  

موجود اس،. در مطالعه حاضر سـعي شـد کـه بـرای هـر رده سـني       

موجود باشد. بـا توجـه بـه نتـایج      کافي و تقریبا معادل نمونه تعداد 

ــد کــودک و   ــانگین ســني کودکــان  وزن هنگــام تول  متییرهــای می

ثیری در بروز کم کاری مادرزادی همچنین شیل و تحصیالت مادر تا

میزان بـروز اخـتالالت تكامـل    ه حاضر عدر مطال تیروئید نداشته اند.

عصبي در حیطه برقراری ارتباط در کودکـان مبـتال بـه کـم کـاری      

تیروئید و در کودکـان سـالم اخـتالف معنـي داری نشـان       مادرزادی

شـده  نداد  که همین نتیجه مطالعه سلیمان و همكـاران نشـان داده   

  اگرچه در بعري از مطالعات بـه رغـم شـرو  بـه موقـع دارو       ]25[

. بخصـوص در  ]13[اختالالت ارتباطي و تكلم مشـاهده شـده اسـ،   

اجتماعي پـایین بـه    -کودکاني که در خانواده های با سطح فرهنگي

و یا کم کاری تیروئید منجر به تاخیر حرکتي نیز  ]18[دنیا آمده اند 

. فرزاتـو و همكـاران در   ]26[بیشـتر اسـ،   شده باشد  این همراهـي 

مطالعه خود نشان دادند کـه کـم کـاری تیروئیـد مـرتب  بـا دوران       

 جنیني و دوران نوزادی اثرات متفاوتي بر رشـد قنـمتهای مختلـف   
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میز در طي دو سال اول زندگي مـي گـذارد  بطوریكـه اخـتالل در      

ي و کنترل وضعی، بدن مربوط به کـم کـاری تیروئیـد دوران جنینـ    

اختالل در تكلم بوده و برقراری ارتباط   مربوط به شدت کـم کـاری   

در ایـن تحقیـ  میـزان بـروز      .]27[تیروئید بعد از تولد بـوده اسـ،  

اختالالت تكامل عصبي در حیطه حرکات عمده و حرکات ظریف در 

تیروئیـد و در کودکـان سـالم     مـادرزادی کودکان مبتال به کم کاری 

نداد. اما در مطالعه فرزاتو و همكاران عكـس  اختالف معني دار نشان 

این نتایج را نشان داده اس،   بطوریكه تاخیر حرکات عمده و ظریف 

بین دو گروه سالم و تحـ، درمـان قابـل مشـاهده مشـاهده و غالبـا       

. در تحقیقـات دیگـری نشـان    ]26[همراه با تاخیر تكلم بوده اسـ،  

دید تیروئیـد در  داده شده اس، که کودکان مبتال بـه کـم کـاری شـ    

خطر باالی اختالالت حرکتي و شناختي هنتند که بیشتر مربوط به 

و یـا کمبـود    ]28[کم کـاری تیروئیـد دوران پـره ناتـال )جنینـي(      

. همچنین در یك تحقی  نشان ]16[هورمون در ابتدای زندگي اس،

حرکتي به  رغم شرو  زودرن درمـان بـا    -داده که اختالالت عصبي

ن  در سنین بلوغ بخصوص در پنرها این دسته از قرص لووتیروکنی

  .]21 29[اختالالت بیشتر مشاهده مي شود 

در  "اجتمـاعي  –شخصـي  "و "حل منئله "مطالعه ما در دو حیطه 

تیروئید و کودکان سالم نشـان   مادرزادیکودکان مبتال به کم کاری 

بوده و این میزان خطر در سطح اطمینـان   1داد که خطر ننبي آن 

در مطالعه ای نتیجه گرفتـه کـه تكامـل     .درصد معني دار نین، 95

 طبیعي  تیروئیدحرکتي و ذهني در اکثر کودکان مبتال به کم کاری 

اس، و چنانچه این اختالل زودتر تشخیص داده شود و درمان در دو 

هفته اول بعد از تولد آغاز شود  صرف نظر از عامل زمینـه ای علـ،   

 ]17[هي در سنین باال خوب خواهد بـود    پیش آگتیروئیدکم کاری 

یا در تحقی  دیگری که توسـ  چـك لینـ، رفتـاری کودکـان در      

سالگي انجام شـد  آن دسـته از کودکـاني کـه در      5تا  4سنین بین 

بوده و مبـتال بـه    حد طبیعيسرم آنها باالتر از   TSHدوره نوزادی 

وه از نبـوده انـد  اخـتالالت رفتـاری در ایـن گـر       تیروئیـد کم کاری 

ارزیـابي کلـي تكامـل عصـبي      در  .]30[کودکان گزارش نشده اس،

%از کودکـان   3/12 %از کودکان مبتال به کم کـاری تیروئیـد و   2/17

ننـبي  خطـر  و نیاوردنـد  سالم در آزمون تكاملي امتیاز حد نصاب را 

درصد معني  95در سطح اطمینان خطر بود ولي این میزان  4/1آن 

دو گروه مشابه هـم بـود. ایـن بـدان معنـي       نبود و تكامل عصبي دار

میكروگرم بـه   10اس، که دوز داروی تجویزی از بدو تولد به میزان 

 –ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز منجر به تكامل طبیعي عصـبي  

حرکتي خواهد شد. در بعرـي از مقـاالت کـه منتشـر شـده  نتـایج       

به چاپ  2017مشابه به دس، آمده اس،. در مطالعه ای که در سال 

کـودک   116کودک مبتال به کم کاری تیروئیـد را بـا     112رسیده و

در گروه شاهد توس  آزمون دنورمورد ارزیابي قرار داده نتیجه کلـي  

آزمون در دو گروه مشابه بوده اس،  هرچند کـه اخـتالف معنـي دار    

 . ]24[در حیطه حرکات عمده بین دو گروه به دس، آمده اس، 

طالعـه دیگـر درکودکـان مبـتال بـه کـم کـاری        همچنـین در پـنج م  

مادرزادی تیروئید در دو هفته بعد از تولـد قـرص لووتیروکنـین بـه     

میكروگرم به ازای هـر کیلـوگرم وزن بـدن در روز شـرو       10میزان 

مورد ارزیـابي قرارگرفتـه و     T4 ,TSHشده و بطور دوره ای سطح 

ذهني و رواني  سالگي نیز مورد ارزیابي تكامل 7-2همچنیني تا سن 

و حرکتي قرار گرفتند  که در نتیجه وضـعی، تكامـل آنهـا طبیعـي      

در بعري از مطالعات نتیجه گرفته اند کـه در   .]31-35[گزارش شد

میكروگرم بـه ازای هـر کیلـوگرم وزن بـدن در     10دوزهای  باالتر از 

 IQروزدر شرو  درمان تاثیر منفي بر تكامـل کـودک دارد و میـزان    

ز کودکان در مقاینه با همناالن خـود پـایین تـر اسـ،     این دسته ا

.در صورت عدم درمان بـا قـرص لووتیروکنـین شـایع     ]22 36 37[

حرکتـي اسـ،    –ترین اختاللي که رخ مي دهد تاخیر تكامل عصبي 

رغم تشخیص زودرن  به و حتي در دو مقاله گزارش شده که  ]20[

ر تـاخیر تكامـل   و شرو  دارو به میزان توصیه شده  در سـنین بـاالت  

زبان حرکـات عمـده   حرکـات ظریـف و      تكامـل شـناختي    عصبي 

کـه شـاید مربـوط بـه      ]23 29[یادگیری به درحاتي دیده مي شوند

ضایعه وارد شده در دوران جنیني به میز بـر اثـر کمبـود یـا فقـدان      

عل، اختالالت شناختي ناشـي از   و .]27 28[ باشد تیروئیدهورمون 

 .]38[اس، تیروئیدبوط به کم کاری پره ناتال مر تیروئیدکم کاری 

نتـایج ایـن مطالعـه نشـان داد شـاخص هـای       با توجه به نكات فوق 

تح،  تیروئیدتكامل عصبي در کودکان مبتال به کم کاری مادرزادی 

درمان با لووتیروکنین با کودکان سالم تفاوتي ندارد. ایـن دسـتاورد   

بـه  نیاز به انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه را نشان مي دهد. 

میكروگرم به ازای هـر  10نظر مي رسد که مقدار داروی تجویز شده 

ــدیل دوز دارو   ــان و تع ــدای شــرو  درم ــوزاد در ابت ــوگرم وزن ن کیل

کودک و ادامه آن تا سن سه سالگي مي تواند منجـر  متناسب با سن 

از محـدودیتهای ایـن    به تكامل طبیعـي عصـبي در کودکـان شـود.    

مطالعه مي تـوان بـه عـدم دسترسـي یكنـان بـرای پرسشـگری از        

با توجـه احتمـال بـه تـاثیری     کودکان )حروری و یا تلفني( نام برد. 

زنـدگي   گذاری کـم کـاری مـادرزادی تیروئیـد در سـالهای بعـد در      
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کودکان از جمله در یادگیری آنها الزم اس، این مطالعـه تـا سـنین    

 مدرسه در این کودکان پیگیری شود.

 سهم نويسندگان

 رامین مظفری: مجری طرح و نویننده مقاله

 مقاله مشارک، در اجرای طرح و نویننده منئول احمد احمدی:

 مقاله مشارک، در اجرای طرح و تدوین ژیال صدیقي:

 مقاله مشارک، در اجرای طرح و تدوینطاووسي: محمود 

 تحلیل های آماری طرح علي اصیر حائری مهریزی:

 مقاله مشارک، در اجرای طرح و تدوین راحله رستمي:

 مشارک، در اجرای طرح  فاطمه نعیمي:

 تشكر و قدرداني

این مطالعه بخشي از یك طرح پژوهشي بود که با حمایـ، معاونـ،   

انجام شد. نوینندگان بر خود الزم مي داند  پژوهشي جهاددانشگاهي

که از زحمات منئوالن محترم درمانگاه غـدد بیمارسـتان بقیـه الـه     

االعظم )عج( که مناعدت الزم را بـرای انجـام ایـن مطالعـه فـراهم      

 نمودند تشكر کنند.
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Objective (s): To assess the incidence of neurodevelopmental disorders in children aged 1 to 3 years with congenital 

hypothyroidism treated with Levothyroxine. 

Methods: In a historical cohort study, 122 neonates with congenital hypothyroidism under treatment with levothyroxine and 

122 healthy children aged between one and three years were evaluated by the ASQ questionnaire for their neurodevelopmental 

status. Sampling was done non-randomly. In the exposure group, questionnaires were asked by telephone or they were invited 

to the clinic for an assessment period after contact with them. In the healthy children group (control group), children who were 

referred to the clinic for periodic examinations were selected. 
Results: Overall 17.2% of children with congenital hypothyroidism and 12.3% of health children failed to obtain tershold 

score for developmental test giving a relative risk of 1.4, but the risk was was not significant 

Conclusion: The study showed that children with congenital hypothyroidism would develop normally if diagnosis and 

initiation of treatment starts at age under one month. The prescribed dose of 10 micrograms per kilogram of baby weight at the 

start of treatment and adjusting the dosage of the drug correlate with the age and weight of the child and continuing until the 

age of three, will lead to normal development in children. 
 

Key Words: Children, Congenital Hypothyroidism, Neurodevelopment, Ages and Stages Questionnaire (ASQ) 
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