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  : مقدمه 
اندگی ذهنی عقب مهیپوتیروئیدیسم کونژنیتال یکی از علل شایع قابل پیشگیري 

دیس ژنزي یا (ساختمانی در اغلب موارد بیماري دائمی و بعلت عیب . است 
دیس (غده تیروئید و یا بعلت نقص در روند تولید هورمونهاي تیروئیدي ) آژنزي 
 رانیتال گذژدر موارد نادر هیپوتیروئیدیسم کون )1(. ایجاد می شود ) ژنز نوهورمو

آنتی بادیهاي ,  جفت  زده توسط مادر اداروهاي مصرف ش عبوربوده و بعلت 
پوتیروئیدیسم با منشاء هی. افزایش و یا کاهش ید ایجاد می شود , بلوك کننده  مادر 

با شیوع خیلی کمتر ممکن است دیده شود و با توجه به  موسو هیپوتاال هیپوفیز
اینکه درغربالگري ممکن است کشف نشود باید مورد توجه جدي قرار گیرد 

  .  )1جدول (
مان ناقص هیپوتیروئیدیسم کونژنیتال سبب درجات مختلف ردتاخیر در تشخیص و 

درحالیکه با تشخیص زود  ودرمان کافی می توان . عقب ماندگی ذهنی خواهد شد 
تکامل مغز شدیداً . یک نرمال داشت دزتکامل ذهنی و شعوري نرمال و یا ن انتظار

ین نقش بخصوص در حوالی تولد و وابسته به وجود هورمونهاي تیروئیدي است ا
مجموع شواهد بیانگر نقش مهم . سالگی کامالً حیاتی و حساس است  3تا 

کرده اند درتکامل سیستم عصبی جنین عبور هورمونهاي تیروئیدي مادر که از جفت
اهمیت هورمونها توسط  با تولید. هورمونهاي جنین حتی قبل از تولید , هستند

حاملگی شروع می شود هر چند در هفته ششم حاملگی م جنین درحوالی هفته بیست
T4  ت غلظ. حفره کلومیک قابل سنجش است درT4   حفره کلومیک ارتباط

در مجموع نقش هومونهاي تیروئیدي سالم مادر . مادر دارد   T4مستقیم با میزان 
  .)  1و  2شکل (در تکامل سیستم عصبی جنین با اهمیت و مهم تلقی می شود 
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  ارتباط هومونهاي تیروئیدي مادر و جنین و جفت -1ل شک
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  سطح هورمونهاي تیروئیدي در زندگی داخل رحمی و روزهاي اول زندگی  -2شکل 

  
تیروئید جنین  دراواسط حاملگی فعال می شود   –هیپوفیز  –محور هیپوتاالموس 

هاي تیروئید علیرغم نقش حیاتی هورمون. تولد عملکرد آن کامل می شود  مهنگاتاو
تیروئیدیسم کونژنیتال اکثر مبتالیان به هیپو مغز برا ي تکامل اعضاء بدن بخصوص

به نظر می رسد این نوزادان توسط هورمونهاي مادر که . در بدو تولد طبیعی هستند 
کودکانیکه آپالزي تیروئید داشته اند در.)1(از جفت عبور کرده اند حفاظت می شوند 

که به نظر می رسد . مقدار طبیعی بوده است    تا    ناف درخون بند  T4میزان 
در صورت هیپوتیروئید نبودن مادر و درمان زود هنگام . منشاء مادري داشته باشد 

. یک تکامل کامالً طبیعی را براي نوزادان مبتال انتظار داشت بعد از تولد می توان 
درمان زود هنگام بعد  علیرغم ,برعکس اگر مادر و جنین هر دو دچار مشکل باشند

  . از تولد تکامل سیستم عصبی مختل خواهد شد  

 
١ 
٣ 

 
١ 
٢ 
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منتقل شده به نوزاد در  يروز است و هورمونهاي مادر6ر سرم د T4نیمه عمر 
بیماران بنابراین مهم است که هر چه سریعتر . عرض دو تا سه هفته محو می شوند 

  .) 2(تشخیص داده شده و درمان شوند 
  

فتراقی عوامل ایجاد کننده هیپوتیروئیدیسم کونژنیتال دائمیتشخیص ا:  1جدول   
 ------------------------------------------------------  

دیس ژنزي غده تیروئید : الف   
 کتوپیک تیروئیدا, هیپوپالزي , می آژنزي ه, آپالزي ایزوله تیروئید  §

  همراه باسایر انومالیهاي تکاملی  §
شدن هورمونهاي تیروئیدي اختالل در ساخته : ب   
  اختالل در تغلیظ ید  §
  اختالل در ارگانیفیکاسیون  §
  نقص تولید تیروگلوبولین  §
  نقص در دي آیدایناز  §

اختالل هیپوفیز و هیپو تاالموس : ج  
   TSHمقاومت به : د 
 TSHجهش ژن گیرنده  - ه

  مقاومت به هورمونهاي تیروئیدي - و
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  دیسم کونژنیتال گذرا تشخیص افتراقی هیپوتیروئی:  2جدول  
 ----------------------------------------------------  

  هیپوتیروئیدیسم اولیه : الف 
  کمبود ید قبل و بعد از تولد  §
  افزایش ید قبل و بعد از تولد  §
  دریافت داروهاي ضد تیروئیدي توسط مادر   §
  TSHآنتی بادیهاي مادرمهار کننده رسپتورهاي  §

  م ثانویه و ثالثیه هیپوتیروئیدیس: ب
 هیپرتیروئیدیسم در مادر §

 نارسی §

 دوپامین, استروئید  : داروها  §

  علل نادر : ج
  TSHافزایش ایزوله  §
§ T4  پائین وT3H  نرمال  
  نارسی  §
  بیماري  §
  سوء تغذیه  §
  T3سندروم کاهش  §
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میالدي در  1974اولین برنامه هاي غربالگري هیپوتیروئیدیسم کونژنیتال درسال 

, ي شمالی آمریکا, اکنون در اروپاي غربی  ولیلوانیا انجام شد یدا و پنسک کانابکو
  . آسیا و آمریکاي جنوبی انجام می شود , قسمتی از اروپاي شرقی , استرالیا , ژاپن 

 1400میلیون نوزاد مورد غربالگري قرار گرفته و   5در امریکاي شمالی بالغ بر
لی برنامه غربالگري که ریشه ناً هدف اصیقی. کودك مبتال به تشخیص داده شده اند 

هیپوتیروئیدیسم کونژنیتال بوده است حاصل شده عقب ماندگی ذهنی بعلت کنی 
  . است 

تا یک در  3000برنامه هاي غربالگري شیوع هیپوتیروئیدیسم کونژنیتال را یک در 
. تهاي مختلف گزارش شده است معتفاوت شیوع در ج. بیان کرده اند  4000
جالب آنکه . نفر بوده است  1300ن ارزیابی هاي اولیه بیانگر شیوع یک در درایرا

ژنز درصدي بیشتر از علل هیپوتیروئیدي تیروئید کونژنیتال نودر ایران دیس هورمو
که می تواند بعلت رواج بیشتر ازدواجهاي فامیلی در . را بخود اختصاص داده است 

  . ایران باشد 
رسطح جهان امروز از ایران ریشه دعقب ماندگی ذهنی کمبود ید بعنوان عامل شایع 

  . کن شده است 
  : روش هاي غربالگري 

. دونوع برنامه غربالگري براي هیپوتیروئیدیسم کونژنیتال درنظر گرفته شده اند 
و  T4و اندازه گیري اولیه  T4و در صورت نیاز  TSHاندازه گیري اولیه 

نیز در    TSH  ,T4زه گیري همزمان بعالوه برنامه اندا,  TSHدرصورت نیاز 
    . حال گسترش است 
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  )  T4  )Primary TSH with Bakup T4 در صورت نیازو TSHاندازه گیري اولیه

مکزیک و ایاالت متحده بر , کانادا , ژاپن , مه هاي غربالگري در اروپا اغلب برنا
. ستوارند ا TSHدرصورت باال بودن  T4 آن و بدنبال TSHمبناي اندازه گیري 

, مبتالیان به کمبود تیروگلوبولین , TSHبا این نحوه بررسی افزایش تاخیري 
افزایش تاخیري . د شد نمی کشف نخواهنهیپوتیروئیدیسم مرکزي و هیپوتیروکسی

TSH  و کودکان  )گرم  2500کمتراز (بخصوص در نوزادان با وزن کم هنگام تولد
بیمار مبتال به  2درکوبک کانادا . است   شایع) گرم  1500کمتر از ( خیلی کم وزن 

 TSHشده  با اندازه گیري اولیه  نوزاد غربال 93000ائمی از بین هیپوتیروئیدیسم د
میزان فراخوان . تشخیص داده شدند  T4که با اندازه گیري ,کشف نشده بودند 

قریباً که ت. درصد است  05/0والدین براي  انجام آزمایش خون با این برنامه تقریباً 
  . هیپوتیروئیدیسم کونژنیتال است  رموردمیزان آن دو مورد فراخوان براي کشف ه

که بدون ) فلوروایمنوآسی ,شیمی لومیناس , ا یزال( TSHش  سنجروشهاي جدید  
استفاده از مواد رادیواکتیو و با حساسیت باال عمل می کنند می توانند مقادیر طبیعی 

از اینرو خیلی از برنامه هاي غربالگري به . ایند را مشخص نم TSHاز غیر طبیعی 
در  TSHاما کماکان افزایش  )4,1(سوق پیدا کرده اند   TSHسمت سنجش اولیه 

با توجه به اینکه درحال . ساعتهاي اولیه زایمان بعنوان یک مسئله قلمداد می شوند 
ساعت  48 رحاضر نوزادان زود از بیمارستان ترخیص می شوند  و معموالً نمونه د

 25تا  20در برنامه هاي غربالگري   TSHنقطه قطع . اول گرفته می شود 
حتی در  TSHبا روشهاي جدید سنجش  .) cut off( میکرویونیت درلیتر است 

       )1(ساعت اول مقادیر طبیعی به این مقدار نمی رسد  24
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  5به یک به   3با برنامه ترخیص زودرس نوزادان موارد مثبت کاذب با این روش از 
کونژنیتال صد موارد هیپوتیروئیدیسم رد  5این روش  ابه یک افزایش یافته است ب

موارد تحت , این موارد ممکن است هیپوتیروئیدیسم مرکزي  )3(کشف نمی شوند 
  . بالینی و یا نقص درنمونه گیري داشته باشند 

بیش از  TSHنیتال مجدداً تاکید می شود اکثر موارد دائمی هیپوتیروئیدیسم کونژ
بیشتر مثبت کاذب و یا بعلت انواع  49تا  20در حالیکه مقادیر بین ,  دارند  50

     )4(گذراي هیپوتیروئیدیسم بوده است 
  ) TSH)Primary T4 with bakup TSHزصورت نیاردو  T4اندازه گیري اولیه

ن اندازه گیري می شود و در صورت پائین بود T4دراین روش بصورت اولیه 
TSH  کمبود , یسم اولیه با این روش موارد هیپوتیروئید. سنجیده می شود

    می تشخیص داده نموارد هیپرتیروکسیهیپوتیروئیدیسم مرکزي و,تیروگلوبولین
دراین   TSHنرمال و افزایش تاخیري  T4اما به هر حال موارد با . شوند  می

  . برنامه کشف نخواهد شد 
  )روز حسببر(براي سن   T4مقادیر  10ارد زیر صدك دراین برنامه غربالگري مو
مورد  93000دربرنامه غربالگري کبک کانادا یک مورد از غیر طبیعی تلقی می شوند 

موارد فراخوان شده . کشف نگردید  T4ال شده  با روش اندازه گیري اولیه برغ
بوده  TSHدرصد بوده است که مشابه برنامه غربالگري با  05/0دراین روش نیز 

  . است 
و  در . موارد کاذب فراخوان شده  دراین روش بیشتر از روش قبلی بوده است 
مورد  12بعضی مطالعات براي کشف هر مورد واقعی هیپوتیروئیدیسم کونژنیتال تا 

  .)1(فراخوان شده اند 
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   T4 , TSHاندازه گیري  
 TSHراه با هم  FT4این روش می تواند ایده ال باشد بخصوص اگر اندازه گیري 

این روش  زمانی کهتا. بصورت همزمان و با هزینه اثر بخشی مناسب انجام شود  
هر معاینه  رپزشکان باید د,هاي قبلی براي غربالگري نشده استجایگزین روش
 ردو . بدقت بررسی نمایندتیروئیدیسم را در شیر خواران و نوزادان عالیم هیپو

موارد کشف نشده با غربالگري را  تا, ت شک بالینی آزمایش درخواست کنندصور
  . تشخیص دهند 

  :نمونه گیري 
روزگی مورد نمونه   4تا  2راز ترخیص از بیمارستان ترجیحاً دهر نوزاد قبل   

ساعت اول  24-48 گیري قرار گیرد همانطور که قبالً یاد آوري شد  نمونه گیري در
حال نمونه گیري قبل از  ربه ه. میزان موارد مثبت کاذب را افزایش خواهد داد 

ري از دست دادن بیماران یترخیص از بیمارستان و ترانسفوزیون براي جلوگ
  . ضرورت دارد 

در . موارد منفی کاذب درنوزادان خیلی بیمار و بعد از ترانسفوزیون دیده می شود 
 مویا نوزادان شدیداً بد حال نمونه در روز هفتزایمان در منزل بوده است  مواردیکه 

تا چهار   2غربالگري مجدد در دربعضی از کشورها یک برنامه . گرفته می شود 
رفه نباشد ادي به صکه انجام آن ممکن است از نظر اقتص. گرفته می شود  هفتگی

ولی توصیه می شود براي نوزادان کم وزن و خیلی کم وزن این برنامه می تواند 
  . تاخیر افزایش پیدا کند  ممکن است با TSHمفید باشد زیرا دراین گروهها 

نمونه باید در داخل دایره . دقت در نمونه گیري ضامن غربالگري موفق است 
چکاندن مجدد خون بر روي قطره قبلی . آن را به صورت کامل پر نماید  و ریخته
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فراخوان خانواده  براي نمونه گیري مجدد براي موارد ناقص . صحیح نیست
نمونه هائیکه خوب تهیه نشده و یا ناکافی . اهد کرد تشخیص را با تاخیر مواجه خو

قهوه و چاي , نمونه ها نباید آغشته به شیر . هستند نباید مورد سنجش قرار گیرد 
  . باشند و نباید هنگام جابجائی با سطح مرطوب مواجه شوند 

  : نتایج آزمایشات 
اقدامات الزم  در صورتیکه تست غربالگري مثبت باشد باید بالفاصله پزشک معالج
نتیجه تست . شامل تست هاي تشخیصی قطعی و برنامه درمان را طراحی نماید 

ی در موارد مثبت قطعبراي تشخیص . باید وارد پرونده پزشکی بیمار شود 
  . نیز اندازه گیري می شود  T4 وTSHسطح

 TSHو افزایش   T4کاهش  -1

میکروواحد  40ش از بی(  TSHو افزایش سطح  T4هر شیر خوار با کاهش سطح 
معاینه فیزیکی . هیپوتیروئیدیسم کونژنیتال درنظر گرفته می شود بعنوان ) در لیتر 

تست . ( ی روي بیمار انجام می شود ی قطعکامل انجام و تستهاي تشخیص
. و بالفاصله درمان شروع می شود )  Free T4و ترجیحاً   TSH , T4تشخیص 

بوده است نمونه براي  40کمتر از  درتست غربالگري TSHمواردیکه سطح 
درصد موارد  10فقط . غربالگري مجدد اخذ شود و مجدداً بررسی می شود 

ن باالتر براي قضاوت یدرسن. دارند  40تا  20بین  TSHهیپوتیروئیدیسم کونژنیتال 
 7/1هفتگی میزان آن  6تا  2بین . ( براي سن مدنظر قرار گیرد  TSHمقادیر طبیعی 

  ) . شد می با 1/9-
2- T4  نرمال وTSH  افزایش یافته  
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طبیعی اتالق می  FT4و   T4علیرغم TSHمی به افزایش سطح وپینتیروترهیپر
تاخیر , دایم , علت آن متفاوت و می تواند بعلت هیپوتیروئیدیسم گذار . شود 

و دایم  راگذ انواع شیوع. هیپوفیز باشد  –تکامل محور هیپوتاالموس 
  . ان به سندرم داون بیشتر است یبصورت واضحی درمبتال هیپرتیروتروپنیمی

اطالعات زیادي در . در مورد درمان مبتالیان به این حالت اختالف نظر وجود دارد 
پزشکان  باغل. مورد پی گیري دراز مدت و تکامل شعوري مبتالیان وجود ندارد 

و در . کنند تلقی می بعد از دو هفتگی را غیر طبیعی  10بیشتر از  TSHمقادیر 
و FT4مان شروع نشود رصورتیکه درد. صورت تداوم درمان را شروع می نمایند 

TSH  هر دو هفته چک می شود و در صورتیکه میزان آنها نرمال نشود  درمان باید
  . شروع شود 
. باشد نیز اختالف زیاد است  6-10بعد از یک ماهگی بین   TSHدرمواردیکه 

نظر رد. متغییر است  1/9تا  7/1بین  TSHن مقدار اشاره گردید که دراین سنی
مان دربعضی موارد رسنی سبب شروع د عگرفتن مقادیر طبیعی بالغین براي این مقط

  . شده است 
3-T4  پائین وTSH  طبیعی  
که دو انحراف معیار کمتر از متوسط ( پایین  T4نرمال و   TSHشیرخواران با  

T4  میکروگرم  در  دسی  10د معموالً زیر براي سن شیر خوار تعریف می شو
درصد   5تا   3این حالت در . ممکن است کم کاري تیروئید داشته باشند ) لیتر 

عدم تکامل هیپوتاالموس باشد  این الگو می تواند دراثر. نوزادان دیده می شود 
این ). دهندمی درصد کل نوزادان را تشکیل12بخصوص در نوزادان پره ترم که .(

   کم کاري ثانویه تیروئید)  5000در  1با شیوع (   TBGمچنین درکمبود حالت ه
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و یا کم کاري اولیه تیروئید با افزایش )  50000تا  25000با شیوع یک در ( 
انفوزیون دراز مدت دوپامین . دیده می شود ) صد هزار نوزاد  درTSH )1تاخیري 

  . ود می ش TSHو گلوکوکورتیکورئید با دوز باال سبب مهار 
در    FT4و   T4سطح . می گذرا  در نوزادان پره ترم دیده می شود هیپوتیروکسین
  برابر میزان نوزادان ترم است  TSHاز نوزادان ترم ولی میزان پایین تر نوزادان نارس

میکروفالوس و مشکالت بینایی ممکن , هیپوگلیسمی , وجود نقص درخط وسط 
ممکن  TSHکمبود . یپوتاالموس باشد وجود نقص درهیپوفیز و هاست بیانگر 

  . است بصورت ایزوله باشد 
4- T4  پایین و افزایش تاخیريTSH 

پایین و  T4 در نوزادان کم وزن و خیلی کم وزن و نوزادان شدیداً بیمار درابتدا 
TSH  ًنرمال است ولی بعداTSH   جواب این پاسخ که آیا این . افزایش می یابد

ک تیروکسین است یا هیپوتیروئیدیسم گذرا و یا یک فرم بحالت بعلت نقص در فید
شرح داده نشده است و پی گیري دراز مدت ,خفیف از هیپوتیروئیدیسم دائم است

همانطور که قبالً اشاره شد براي کشف موارد . از این گروه گزارش نشده است 
 6تا   2غربالگري ثانویه در ن هیپوتیروئیدیسم دراین گروه بعضی از صاحب نظرا

هفتگی باال بماند   6اگر بعد از    TSHدر هر حال  ) 4(. هفتگی پیشنهادکرده اند 
  . سالگی ارزیابی مجدد انجام می شود  3و در . درمان باید شروع شود 

  
  TSHموقت  شیازفا -5

ته تعدادي از شیرخواران ممکن است در آزمونهاي غربالگري نتیجه غیر طبیعی داش
نتیجه تست . ولی در آزمایشاتی که براي تشخیص قطعی انجام می شود . باشند 
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مناطق با کمبود آندمیک ,این حالت ممکن است در نوزادان پره ترم. طبیعی دارند 
استفاده مادر از داروهاي . در شیرخواران سالم ترم دیده شود یاحتی ید و 

مواد جاجب  وبتادین( تولد حین  وو مواجهه با ید اضافی قبل  ضدتیروئیدي 
  . از علل ایجاد کننده این حالت هستند ) حاوي ید 

درنوزادانی که . ممکن است درمان براي یک دوره کوتاه مدت ضرورت داشته باشد 
هفته بعد  3تا  1درمان براي . بعلت مصرف دارو توسط مادر مشکل پیدا کرده اند 

  . از تولد انجام می شود 
  پائین  T4 و  TSHوزادان با افزایش ارزیابی بالینی ن
  . روئید تلقی می شوند تا خالف آن ثابت شود یاین نوزادان هیپوت

  : مراقبت این گروه به شرح زیر است 
مشاوره . ن درنگ معاینه شود وبالفاصله و بدشیرخوار بایدتوسط پزشک معالج  -1

ی و درمان با یک متخصص غدد درون ریز کودکان به تسهیل دراقدامات تشخیص
  . مناسب کمک خواهد کرد 

یک شرح حال کامل شامل استفاده احتمالی مادر از داروهاي ضد تیروئیدي و یا -2
  . سابقه خانوادگی و معاینه فیزیکی کامل بعمل آید , هر نوع ماده دیگر

   Tgاندازه باالي . گرفته شود  FT4ترجیحاً   T4 TSH ,تستهاي تشخیصی -3
درصورتیکه مادرسابقه . س هومونوژنز کمک خواهد کرد به تشخیص موارد دی

اندازه گیري آنتی بادیهاي مهار کننده . بیماري اتوایمیون تیروئید داشته باشد 
  . رسپتورهاي تیروتروپین مفید خواهد بود 
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مفید  یهاي سمعی و بصري و کتابچه ها خیلآموزش والدین با استفاده از روش -4
پاسخ دادن به سواالت آنها درمورد , درتکامل مغز اهمیت درمان زودرس . است 

  . نحوه مصرف دارو با اهمیت است  ,عامل بیماري 
و یا تکنتیوم به تشخیص عامل ایجاد   123ید  اسکن با, استفاده از اکوي داپلر  -5

به تصویر و اطالعات دقیق تري از تیروئید   123ید . کننده کمک خواهد کرد 
تکنتیوم ارزانترین ماده رادیواکتیو .مراکز وجود ندارد هد ولی درهمهدست می د

  . براي تصویر برداري است 
. نظران مناقشه وجود دارد بطور کلی در مورد اسکن در دوره نوزادي بین صاحب 

طرفداران انجام . بحث خطر فایده در مورد این اقدام تشخیصی پایان یافته است 
   )1(: یح داده اند این اقدام فواید آن را به شرح زیر توض

هیپوتیروئیدیسم دائمی مشخص . اگر نتیجه یک بافت اکتوپیک را نشان دهد : الف 
  . می شود 

ي یا هیپوپالزي چ هیچگونه برداشتی نشان ندهد آپالزهیاگر نتیجه اسکن : ب
ا عبور آنتی بادیهاي ینقص در ترانسپورت ید و  TSH رسپتورنقص در, تیروئید 

عدم رویت تیروئید در سونوگرافی . تیروتروپین مطرح می شود مادري مهار کننده 
  . تشخیص اول یعنی آپالزي را تایید خواهد کرد 

ژنز است که نواسکن طبیعی یا وجود گواتر به نفع تشخیص دیس هورمو :ج
 ناختالل در ساخته شد Tgاندازه گیري . بیماریهاي ارثی را مطرح خواهد کرد 

  . علل جدا خواهد کرد تیروگلوبولین را از سایر 
. مشابه ایجاد خواهد کرد  نیز نماي)به غیر از ید(یروئیدي تماس با داروهاي ضد ت

دربعضی از شیرخواران با آنتی بادیهاي مادرزادي ضد رسپتورهاي تیرو تروپین نیز 
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تکرار درفرزندان بعدي نوژنزخطرصورت وجود دیس هومورد. نماي مشابه دارند
  . مشاوره ژنتیک بعمل آید خانواده شرح داده و 

ممکن است . گروهی از بیماران درهیچکدام از دسته هاي فوق قرار نمی گیرند :د
در این گروه پی گیري دقیق و بررسی مجدد در . هیپوتیروئیدیسم گذرا داشته باشند 

   .زیرا در این سن قطع دارو مسئله اي ایجاد نخواهد کرد, سالگی توصیه می شود  3
تاکید می شود به هیچ وجه درمان بخاطر انجام اقدامات تشخیصی نباید درهر حال  

و در سن .  و درصورت نبودن امکانات درمان شروع می شود. بتاخیر انداخته شود 
براي . سالگی ارزیابی دائمی یا گذرا بودن هیپوتیروئیدیسم انجام خواهد شد  3

پلر بعنوان انتخاب اول اکوي دااخیر نوزاد با اشعه درسالهاي ساجتناب از تما
که مسلماً باید توسط یک .  ) 4(بررسی هیپوتیروئیدیسم کونژنیتال مطرح شده است 

  . ر انجام شود حفرد متب
  : درمان 

برنامه هاي غربالگري سبب درمان زودتر بیماران مبتال شده و تکامل عصبی بیماران 
نمره در ضریب  10تا  5مطالعات کنترل شده بیانگر کاهش . عالی خواهد بود 

هدف کلی درمان فراهم کردن شرایط . هوشی درمقایسه با گروه کنترل بوده است 
در گذشته که برنامه غربالگري نبود  و درمان با . براي رشد و نمو طبیعی است 

  )  3جدول(.تاخیر انجام می شد تکامل بیماران مختل می شد 
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  ب هوشیارتباط معکوس سن شروع درمان و ضری - 3جدول
 IQمحدوده      IQمتوسط    به ماه  سن شروع درمان

  ماهگی  3 -0
  ماهگی  6تا  3

  ماهگی  6بیش از 

89  
71  
54   

  107- 64  
96-35  
80- 25  

  
تمام شیر خواران مبتال به هیپوتیروئیدیسم باید هر چه سریعتر تحت درمان قرار 

در طی دو هفته و   T4با درمان خوب . گیرند تا حالت یوتیروئید پیدا نمایند 
TSH  در طی یک ماه باید به میزان طبیعی رسانده شوند .  

  شکل دارویی 
روکسین سدیم در بازار دارویی موجود است اشکال یحال حاضر فقط قرص لووترد

  . نیز نمی باشد   FDAشربت و محلول درایران وجود ندارد و مورد تائیدیه 
  سین تنها یا همراه بالیوتیرونین روکیلوت
این نظریه . فرم فعال است  T3بدلیل اینکه . رمان انتخابی لووتیروکسین است د

ممکن است بهتر باشد ولی در این  T4, T3که تجویز ترکیبی شکل گرفته است 
  . زمینه تجربیات محدود است وکماکان درمان با لووتیروکسین انتخابی است 

  نحوه تجویز 
از  هبین دو قاشق یا با استفاد( شده  خردمیزان روزانه قرص لووتیروکسین باید 

با یک , مخلوط شود ) شیر مادر یا شیر خشک , آب ( و با مایع ) داروسازي  هاون
قرص خرد شده نباید . یا قاشق داخل گونه نوزاد چکانده شود سرنگ پالستیکی 



 17

بطري متصل شود و یا  ,زیرا ممکن به جدا, حل شود شیرداخل یک بطري کامل 
  . ري را ننوشد نوزاد همه بط

  :که جذب را مختل می کنند  بیماریهائی و مواد
یک جذب رده باودرصد لووتیروکسین از دستگاه گوارش و عمدتاً از ر 80تا  60

لووتروکسین می شوند که در جدول  بعضی از داروها و مواد مانع جذب. می شود 
  . آمده است  4
  

  د می کنندموادیکه با جذب لووتیروکسین تداخل ایجا  4جدول
---------------------------------------------  

  پروتئین سویا  •
 آهن  •

 کلسیم  •

 هیدروکسید آلومینیوم  •

 ین و سایر رزینها مرایکلست •

 افزودن فیبر به رژیم  •

 سوکرالفیت  •

لووتیروکسین سبب شده است بجاي اینکه تجویز شیر حاوي ایزومیل همراه 
TSH   روز  150طبیعی شود درعرض ) ترل در گروه کن( روز  40در عرض

  . دوطبیعی ش
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اجباراً باید از شیر سویا استفاده شود بهتر است لووتیروکسین بین در مواردیکه 
کنترل و در صورت  T4و  TSHدقیق دو وعده تغذیه استفاده شود و بصورت 

  . نیاز دوز دارو افزایش یابد 
یکوباکتر سبب کاهش و عفونت با هلنظیر سیلیاك وجود بیماریهاي گوارشی 

درنهایت اگر دارو . جذب و نیاز به استفاده از دوزهاي بیشتر دارو خواهد شد 
  . )2(به مدت طوالنی  درمعرض گرما قرار گیرد اثرش کمتر خواهد شد 

  T4دوز شروع 
میکروگرم  10-15آخرین  دوز توصیه شده آکادمی طب کودکان آمریکا دوز 

ارتباط معکوس بین دوز شروع .  )1(شد هر کیلو وزن بدن می بابا ازاء 
وجود دارد و توصیه    T4لوویتروکسین و مدت زمان الزم براي طبیعی شدن

میکروگرم در دسی لیتر نگهداشته شود  10-16در محدوده  T4شده است که 
 )FT4   در قدیم که دارو با ) . وگرم در دسی لیتر ننا 4/1- 3/2در محدوده

روز بعد  90تا   45کیلو وزن بدن شروع می شد میکروگرم براي هر  6دوز 
T4  میکروگرم به ازاء هر  10-14درحالیکه با دوز , می رسید  10به باالي

در مطالعه اي . می رسد 10به باالي  T4روز  7کیلو وزن بدن بعد از 
روزانه نصف ( میکروگرم به ازاء هر کیلو وزن بدن  12-17دراورگون با دوز 

دو هفته طبیعی در عرض  TSH و 10روز به باالي   3درعرض  T4)قرص 
روز اول و ادامه   3میکروگرم براي  62در حالیکه با دوز اولیه . شده است 
 TSHو  10درعرض یک هفته به باالي  T4میکروگرم  5/37درمان با 
مطالعات بیانگر این واقعیت است که . هفته طبیعی شده است  12درعرض 

بین یک تا دو هفته از شروع درمان طبیعی شوند د درصورتیکه تستهاي تیروئی
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هفته مقادیر تستهاي   2تکامل شعوري بهتر از شرایطی خواهد بود که بعد از 
  . تیروئید طبیعی شوند 
, بیانگر تاثیر مثبت دوز شروع شده باال بر هوش کالمی نروژنتایج مطالعه اي از

  . وش و مهارتهاي ریاضی بوده است هتست هاي 
  دوز لوتیروکسین با شدت بیماري  ارتباط

در  T4ز و ایرلند شمالی ثابت کرده است که اگر ول, یک مطالعه درانگلستان 
کمتر از حالتی  6/11باشد ضریب هوشی بصورت متوسط  3/3از  مترابتدا ک

سایر مطالعات نیز تقریباً نتیجه مشابه . بوده است  3/3بیشتر از   T4است که
و شدید در ابتداي  5کمتر از T4شود براي بیماران با داشته است و توصیه می 

ممکن است حتی شودشروع   )mg/kg 15 ( تشخیص حداکثر دوز دارو 
  .نیاز باشد mg/kg   17مقدار 

  هدف اولیه بیوشیمیایی 
همانگونه که اشاره شد هدف مهم طبیعی شدن هر چه زودتر تستهاي عملکرد 

در مطالعه اورگون محدوده . عی است تیروئید با هدف زمینه سازي تکامل طبی
  : هدف در دو هفته اول درمان عبارتست از 

- T4  میکروگرم دردسی لیتر برسد  10-18به  
- FT4  ناتوگرم دردسی لیتر برسد  2-5به 

- TSH  باشد  7/1 -1/9در محدوده 

آن است که میزان آنها قعیت اممکن است این مقادیر زیاد جلوه کنند ولی و
و تاکید می شود این مقادیر . کودکان طبیعی است  رکثري دمساوي نیمه حدا



 20

و بعد از دو هفتگی محدوده هدف به شرح زیر . براي دو هفته اول است 
 کاهش می یابد 

- T4  10-16بین 

- FT4  4/1-3/2بین  

- TSH   5/0-2بین  

  آزمایشات دوره اي مورد نیاز 
 TSH روکسین است به تنهایی یک تست حساس برا ي کنترل درمان بالووتی ,

بعد از . هیپوتیوئیدیسم کونژنیتال کفایت نمی کند اما براي نظارت بر درمان 
. ممکن است چندین هفته بعد به میزان نرمال برسد   TSHشروع لوتیروکسین

در بعضی ازشیرخواران علیرغم درمان کافی و طبیعی بودن رشد و نمو و سطح 
T4  ممکن استTSH  براین بهتر است براي نظارت بر  بنا. کماکان باال بماند

درخواست  FT4ویا  T4به همراه TSHدرمان هیپوتیروئیدیسم کونژنیتال 
  . سودي نخواهد داشت  T3درخواست  . شود 
  درخواست آزمایشات  لواصف

سالهاي اول زندگی سن حساس رشد و تکامل بافتهاي عصبی هستند بنابراین 
مان ناکافی و یا درمان بیش از حد نظارت دقیق بر درمان براي اجتناب از در

توصیه آکادمی طب کودکان آمریکا براي نظارت بر کفایت . ضرورت دارد 
   )1(. خواست آزمایش به شرح زیر است دردرمان و 

  هفته بعد از شروع لوویتروکسین   4تا   2درخواست آزمایش  -1
 ماه اول زندگی  6هر یک تا دو ماه در  -2

 سالگی  2ماه تا   4تا  3هر  -3
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 ماه تا کامل شدن رشد و بلوغ  12تا  6هر  -4

نتیجه آزمایشات غیر , درصورت مورد اعتماد نبودن والدین با فواصل کمتر -5
 ... تغییر دوز دارو  و , طبیعی 

  اجتناب از درمان اضافی 
بیش از حد  FT4و یا  T4با  وتجویز داروهاي زیاد و بیش از حد نیاز دار

شیر خواران تجویز بیش از رد. ود سرکوب شده مشخص می شTSHنرمال و 
همچنین درمطالعات حیوانی دارو  .یوسینوستوز می شودنمنجر به کرا وحد دار

و اختالل ) بدون نورون کافی(ضافی منجر به تکامل زودرس مغزي ا
کاهش , عالوه بر آن اختالل درجه حرارت . میلینیزاسیون همراه بوده است 

با نظارت دقیق بر درمان می , ست توجه و مشکالت رفتاري گزارش شده ا
  . توان از عوارض فوق اجتناب کرد 

   :تیروئید تغییر یافته دارند  –هیپوفیز  –ک هیپوتالوموس ببیمارانیکه فید
وجود  FT4, TSHبین سطح سرمی  یاریتمی خطدر حالت طبیعی ارتباط لگ

ال درمان دربعضی از شیر خوارانیکه با تشخیص هیپوتیروئیدیسم کونژنیت. دارد 
بین  TSHدرحداکثر مقدار طبیعی دارند  FT4, T4می شوند علیرغم اینکه 

 هدف سقوط بااگر. میلی واحد درلیتر باقی مانده و سقوط نمی کند  20- 10
TSH و افزایش دوز داروFT4, T4  به بیش از مقادیر طبیعی رسانده شود

ه تنظیم محور درحد علت این مسئل. روئیدیسم پیذا می کند یبیمار عالیم هیپرت
درصد در  10درصد شیر خواران مبتال دریکسالگی و تا   43تا . باالتر است 

این حالت درهیپوتیروئیدیسم . سالگی ممکن است  این حالت دیده شود  10
  . اکتسابی دیده نمی شود 



 22

در حداکثر مقدار طبیعی حفظ و از سطح آنها و  FT4,T4در این شرایط  
ان معیار کنترل استفاده می شود و اجازه داده می شود پیشرفت بالینی بعنو

   .کمی باالتر از مقدار طبیعی باالتر باقی بماند TSHکه
  :هیپوتیروئیدیسم پایدار درمقایسه گذرا 

هستند درتمامی  مبتال هیپوتیروئیدیسم کونژنیتالبعضی از بیماران به نوع گذرا 
در اروپا بعلت شیوع . ی دارند درصد مبتالیان چنین مشکل 20تا  10آمریکا بین 

  . کمبود آندمیک ید این درصد بیشتر است 
در سیهاي دیگر رسونوگرافی و بر,  ند با اسکنبعضی از محققین ترجیح می ده

همان هنگام تشحیص عامل ایجاد کننده را کشف کنند تا گذرا یا دائمی بودن 
اهگی بعد از شش م TSHاگر علیرغم درمان مناسب سطح . مشخص گردد

اگر . باقی بماند می تواند معادل هیپوتیروئیدیسم دائمی تلقی شود  10باالي 
 4سالگی دارو براي  3ثابت نشده باشد که مشکل بیمار گذرا یا دائمی است در 

  . هفته قطع و ارزیابی مجدد انجام می شود 
  تذکر و یاد آوري 

 ش شود و هرگاهیم براي پزشک فراموعالدرنهایت نباید ظن بالینی و اهمیت 
تاخیر تکاملی یا  سایر عالیم هیپوتیروئیدیسم مواجه می شود علیرغم تست  با

  غربالگري طبیعی بررسیهاي الزم باید انجام شود 
هیپوتیروئیدیسم ممکن است بعد از انجام غربالگري ایجاد شود و در هرحال 

  . با شک به وجود بیماري آزمایش درخواست شود 
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