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قابلپیشگیری کودکان در دنیا میباشد .تعداد اپیزودهای بیشدرمانی و کمدرمانی نیز بهعنوان
یکی از علل مهم اختالالت تکامل عصبی شناختی در بیماران با هیپوتیروئیدی مادرزادی ،در

2کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش،

سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است .مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی بیشدرمانی یا

بخش اورژانس ،بیمارستان حضرت

کمدرمانی و میزان داروی دریافتی مربوطه در بیماران مبتال به هایپوتیروئیدی مادرزادی شهر قم

معصومه (س) ،دانشگاه علوم پزشکی قم،

انجام شد.

قم ،ایران.

روش بررسی :در یک مطالعه متکی بر دادههای موجود ( (Routine Data Base Studyدر

3دانشیار پزشکی اجتماعی ،مرکز توسعه

درمانگاه میرهای شهر قم ،تعداد  201پرونده و  323آزمایش تستهای تیروئیدی طی سالهای

تحقیقات بالینی ،دانشگاه علوم پزشکی

 1331-1390استخراج شد .دادهها با استفاده از آزمونهای تی مستقل و کایمربع تجزیه و تحلیل

قم ،قم ،ایران.

شدند .سطح معنیداری p>0/02 ،در نظر گرفته شد.

4دانشجوی پزشکی ،کمیته تحقیقات
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قم ،ایران.

یافتهها :از  201بیمار مورد بررسی که اطالعات پرونده کامل داشتند به ترتیب  173بیمار
( )%31/07و  19بیمار ( ،)%34/3حداقل یک اپیزود بیشدرمانی و کمدرمانی داشتند .در
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همچنین میزان وزن و  T4اولیه بیماران مبتال به کمدرمانی میتواند راهنمایی برای تنظیم دوز دارو
در بیماران مبتال به هایپوتیروئیدی مادرزادی باشد.
کلید واژهها :هایپوتیروئیدی؛ هایپوتیروئیدی مادرزادی؛ درمان.
لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Shapouri J, Aghae M, Heidari A, Haghighi S.Frequency of overtreatment and
undertreatment in children with congenital hypothyroidism in Qom Province,
]Iran. Qom Univ Med Sci J 2014;8(5):34-39. [Full Text in Persian
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1استادیار غدد درونریز و متابولیسم

چکیده

جواد شاپوری و همکاران

فراوانی بیشدرمانی و کمدرمانی در کودکان مبتال به هایپوتیروئیدی مادرزادی استان قم

مقدمه

دورههای بیشدرمانی میتواند عامل خطری در کاهش سطح

کمکاری مادرزادی تیروئید )،(Congenital Hypothyroidism, CH

توجه کودکان محسوب شود ،اما دوز لووتیروکسین بیتأثیر است

یکی از مهمترین علل عقبماندگی ذهنی قابلپیشگیری کودکان

( .)12اپیزودهای درمان ناکافی ( 2>TSHمیلییونیت بر لیتر) که

در جهان رخ میدهد ( .)2،1در ایران بروز این اختالل حدود  1در

متغیرهای مؤثر در پیشبینی تأخیر در یادگیری در سنین مدرسه

 400تا  1در  900تولد زنده گزارش شده که بسیار باالتر از

میباشد ( .)13بنابراین ،بهنظر میرسد بررسی فراوانی بیشدرمانی

میانگین جهانی است ( .)4،3در بین استانهای کشور از جمله قم و

و کمدرمانی با دوزهای فعلی بهکار بردهشده در کودکان مورد

سیستان بلوچستان نیز میزان بروز این بیماری باال بوده است .شیوع

بررسی مبتال به هایپوتیروئیدی (با توجه به شیوع باالی

هایپوتیروئیدی مادرزادی در قم 3 - 2 ،مورد در هر  1000نفر

هایپوتیروئیدی مادرزادی در قم) دارای اهمیت ویژهای است؛

گزارش شده است (.)1

چراکه در صورت باال بودن تعداد دورههای بیشدرمانی و

در صورت عدم پیشگیری از هایپوتیروئیدی مادرزادی و عوارض

کمدرمانی و با توجه به اهمیت این موضوع ،باید در پی تعدیل

ناشی از درمان نامناسب آن در کشور ،هرساله تعدادی از نوزادان

هرچه بیشتر دوزها و کنترل هرچه بیشتر عوامل مؤثر بر دوز

دچار درجاتی از کاهش ضریب هوش و اختالالت رشد خواهند

لووتیروکسین بود .این مطالعه با هدف بررسی فراوانی بیشدرمانی

شد .مروری بر اثرات ناخوشایند این عوارض به همراه بار مالی

( 0/2<TSHمیلییونیت بر لیتر) و کمدرمانی با (2>TSH

سنگین که ارائه خدمات و مراقبت از این کودکان بر اقتصاد جامعه

میلییونیت بر لیتر) در کودکان مبتال به هایپوتیروئیدی مادرزادی

تحمیل میکند ،نیاز شدید به بررسی و آغاز تدابیر پیشگیرانه برای

ثبتشده در قم انجام شد.

این عارضه مادرزادی را روشن ساخته است (.)1
کودکانیکه غلظت  T4سرم آنها زیر  10میکروگرم بر دسیلیتر

روش بررسی
ایـن

مطـالـعـه

متـکـی

بـر

دادههـای

مـوجــود

است ،بهخصوص اگر همراه با غلظت  TSHبیش از  10میلییونیت

در

بر لیتر در طول سال اول زندگی باشد ،بهره هوشی کمتری نسبت

) ،(Routine Data Base Studyپرونده تمامی بیماران شناختهشده

به آنهایی خواهند داشت که غلظت  T4آنها باالی  10میکروگرم

هایپوتیروئیدی مادرزادی از سال  1331-1390در درمانگاه

بر دسیلیتر بوده است ( .)1،2بهعالوه ،سطح باالی غلظت  T4که

میرهای بهصورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفت.

برای مدتی ادامه داشته ،بهخصوص در دوز باالی  11میکروگرم

تعداد  201پرونده و  323آزمایش تستهای تیروئیدی استخراج

بر دسیلیتر ممکن است اثرات منفی روی تکامل مغز و رفتار داشته

شد (از  323آزمایش 120 ،آزمایش طبیعی و  173آزمایش دارای

باشد ( ،)7که خود منجر به اختالالت رفتاری ( )3و کمتوجهی

بیشدرمانی و یا کمدرمانی بود) .پروندههای ناقص از مطالعه

( )9در نتیجه منجر به کرانیوسینوستوزیس زودرس میشود (.)10

حذف گردید .بیشدرمانی بهصورت  0/2<TSHمیلییونیت در

مطالعات جدید حاکی از آن است که نه تنها میزان باال و مداوم

لیتر و کمدرمانی بهصورت  2>TSHمیلییونیت در لیتر تعریف

T4؛ بلکه حتی تعداد دورههای بیشدرمانی (سطح  TSHکمتر از

شد ( .)12اطالعات دموگرافیک مانند سن ،جنس ،وزن بیماران و

 0/2میلییونیت بر لیتر 11>T4 ،میکروگرم بر دسیلیتر) نیز ممکن

نتایج آزمایشهای تیروئید بیماران که دوره پیگیری را انجام داده

است عواقبی در پی داشته باشد ( Simoneau .)12،11در مطالعه

بودند از پروندههای موجود استخراج شد .دادهها با استفاده از

خود عنوان نمود تعداد دفعاتیکه در طی درمان پالسما1>TSH ،

نرمافزار  SPSSو آزمون آماری تیتست و کایمربع تجزیه و

میلییونیت بر لیتر بوده ،بهطور مستقیم با اضطراب و عدم توجه

تحلیل شدند .سطح معنیداری p>0/02 ،در نظر گرفته شد.

همراه است ،درحالیکه در تعداد دفعات  0/3>TSHمیلییونیت
بر لیتر ،با توانایی کالمی پایین کودک ارتباط دارد (.)11
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در دنیا است که بهطور متوسط  1در هر  3200تا  4200تولد زنده

 4بار یا بیشتر تکرار شود بعد از سن  1ماهگی ،از مهمترین
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در این مطالعه از  201بیمار با پرونده کامل 13 ،کودک هیچ

بیشدرمانی و کمدرمانی ،قبل از  24ماهگی اتفاق افتاده بود .از

اپیزودی از بیشدرمانی یا کمدرمانی نداشتند .همچنین  173و 19

 173آزمایش مورد مطالعه ،در  )%30( 233اپیزود ،بیشدرمانی

بیمار به ترتیب حداقل یک دوره بیشدرمانی و کمدرمانی را

دیده شد که  449مورد ( )%33/2زمانی بود که کودکان تحت

گذرانده بودند که در کل  133پرونده و  173آزمایش بررسی شد.

درمان با دوز کمتر از میزان توصیهشده قرار داشتند و فقط

تعداد  22بیمار در دوره پیگیری خود ،هر دو نوع عارضه

 12مورد ( )%2/2در زمانی رخ داده بود که بیمار تحت درمان با

بیشدرمانی و کمدرمانی را تجربه کرده بودند و  114بیمار فقط

دوز بیش از میزان توصیهشده قرار داشت .همچنین از  132اپیزود

بیشدرمانی و  10بیمار نیز کمدرمانی داشتند .در  )%37/2( 121و

کمدرمانی 93 ،مورد ( )%72/1در زمانی اتفاق افتاده بود که بیمار

 30کودک بیمار ( )%47به ترتیب حداقل یکی از اپیزودهای

تحت درمان با دوز کمتر از میزان توصیهشده قرار داشت و فقط

بیشدرمانی و کمدرمانی ،قبل از  1ماهگی بود .در )%93/1( 112

 3مورد ( )%2/2در زمانی بود که بیمار تحت درمان با دوز بیش از

و  )%71( 49کودک نیز به ترتیب حداقل یکی از اپیزودهای

حد معمول قرار داشت 22 .مورد ( )%13/2نیز زمانی رخ داد که

بیشدرمانی و کـمدرمانـی قبل از  12ماهگی و در  )%93/3( 171و

دارو به نادرستی استفاده شد (جدول شماره .)1

جدول شماره  :1توزیع دوز درمانی بیماران مبتال به هایپوتیروئیدی مادرزادی ثبتشده در استان قم از سال  ،1331در دو گروه بیشدرمانی و کمدرمانی*
بیماران
بیشدرمانی

کمدرمانی

کل

دوز کمتر از میزان توصیهشده

دوز توصیهشده

دوز بیشتر از میزان توصیهشده

دوز فراموششده

کل

تعداد

449

77

12

0

233

درصد در بین گروه

33/2

14/3

2/ 2

0

100

تعداد

93

9

3

22

132

درصد در بین گروه

72/1

1/ 7

2/ 2

13/2

100

تعداد

247

31

12

22

173

درصد در بین گروه

31/3

12/3

2/ 2

3/ 7

100

*تعداد آزمایشها با بیشدرمانی یا کمدرمانی یا هر دو مالک محاسبه شده است.

در این بررسی اختالف معنیداری از نظر ابتال به بیشدرمانی و

آزمون تی مستقل میانگین وزن و مقدار  T4اولیه کودکان مبتال به

کمدرمانی با جنس و مقدار  TSHاولیه مشاهـده نشـد .اما براسـاس

کمدرمانی بهطور معنیداری بیشتر بود (جدول شماره .)2

جدول شماره  :2ویژگیهای دموگرافیک T4 ،و  TSHجمعیت مورد مطالعه (انحراف معیار  ±میانگین)

*

بیشدرمانی

کمدرمانی

()n=833

()n=138

سن (ماه)

1/92±1/33

14/04±10/27

p=0/21

وزن (کیلوگرم)

7/21±2/23

9/20±3/12

p>0/0001

جنس (دختر)%

%42/2

%4/ 2

p<0/204

 T4اولیه (میکروگرم بر دسیلیتر)

1/02±3/29

7/07±3/31

p=0/001

 TSHاولیه (میلییونیت بر لیتر)

33/27±21/72

31/32±21/17

p=0/72

متغیر

*تعداد آزمایشهای با بیشدرمانی یا کمدرمانی یا هر دو مالک محاسبه شده است.
** دادهها براساس میانگین  ±انحراف معیار میباشد.
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یافتهها

 )%33/4( 11کودک به ترتیب حداقل یکی از اپیزودهای
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در مطالعه حاضر که بر روی پرونده  201کودک مبتال به

 %37یافت شد و  72مورد بیشدرمانی با دوزهای بیشتر از معمول

کمکاری مادرزادی تیروئید انجام شد ،تنها  13بیمار ،اپیزودی از

اتفاق افتاده بود که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی نداشت (.)11

بیشدرمانی یا کمدرمانی نداشتند .همچنین  173و  19کودک

در یک مطالعه دیگر توسط  Camposبر روی  23کودک مبتال به

بیمار بهترتیب حداقل یک دوره بیشدرمانی و کمدرمانی را

کمکاری مادرزادی تیروئید مشخص گردید در یک دوره پیگیری

گذرانده بودند .بنابراین ،شیوع حداقل یک دوره بیشدرمانی و

 29ماهه 3 ،کودک با نصف دوز معمول درمانی نیز دچار

کمدرمانی ،باال گزارش شد که براساس نتایج حاضر ،شیوع

بیشدرمانی شدهاند ( .)17اگرچه  Brownدر مطالعه خود

بیشدرمانی بیش از دو برابر کمدرمانی محاسبه گردید .در یک

نشان داد بین میزان  TSHو  T4اولیه در کودکان مبتال ،با میزان

مطالعه دیگر ،طی سال اول درمان در  %23کودکان اپیزود،

بیشدرمانیشدن آنها در دوز درمانی پیشنهادشده ،ارتباطی وجود

کمدرمانی اتفاق افتاده بود ( .)14همچنین در مطالعه  Brownاز 29

ندارد ( .)12فاکتورهای مؤثر بر روی متفاوت بودن پاسخ به

کودک مبتال به هایپوتیروئیدیسم مادرزادی که با دوز روزانه 9/3

داروها ،بسیار پیچیده و بهطور معمول با هم مرتبط هستند ،همچنین

میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تحت درمان قرار

داروها و مواد غذایی زیادی موجود است که با لووتیروکسین

داشتند %12 ،بیماران دچار بیشدرمانی شده بودند ( .)12لذا بهنظر

تداخل داشته و باید به آنها دقت شود .از طرفی ،فاکتورهایی نیز

میرسد شیوع یک دوره بیشدرمانی و کمدرمانی در شهر قم

وجود دارد که خود باعث میگردد تنظیم دوز دارو سختتر شود.

بهعنوان نمونهای از جامعه ایرانی ،باالتر از سایر تحقیقات

ژنتیک ،عوامل محیطی و فرهنگ استفاده بیمورد از دارو،

انجامشده باشد .علت این اختالف را در جامعه مورد مطالعه با سایر

خوددرمانی و کمبودن اطالعات جامعه نسبت به عوارض

تحقیقات میتوان در تفاوتهای نژادی و مسایل اقلیمی افراد

خوددرمانی نیز جزئی از این عوامل است ( .)13مطالعات بر روی

دانست (.)3

دوقلوها و گروههای خونی نشان داده است ژنتیک اصلیترین

در مطالعه حاضر )%37/2( 121 ،و  )%47( 30کودک بیمار،

مشخصه بیولوژیکی بوده که بر روی پاسخ به دارو میتواند مؤثر

بهترتیب حداقل یکی از اپیزودهای بیشدرمانی و کمدرمانی را

باشد ( .)19در مطالعه حاضر اختالف معنیداری از نظر ابتال به

قبل از  1ماهگی داشتند ،در  )%93/1( 112و  )%71( 49کودک نیز

بیشدرمانی و کمدرمانی با جنس و مقدار  TSHاولیه مشاهده نشد.

بهترتیب حداقل یکی از اپیزودهای بیشدرمانی و کمدرمانی قبل

همچنین میانگین سنی ،وزن و مقدار  T4اولیه بیماران مبتال به

از  12ماهگی بود .مطالعات نشان دادهاند تعداد اپیزودهای

کمدرمانی بهطور معنیداری بیشتر بود .در مطالعه  Wongبر روی

بیشدرمانی در  1ماه اول درمان با کاهش توجه مبتالیان در آینده

 140نوزاد با هدف "بررسی عوامل پایینآورنده  TSHدر

ارتباط دارد ( .)12در  %11/9از کودکان 3 ،اپیزود بیشدرمانی؛ در

شیرخواران هیپوتیروئید مادرزادی" ،عوامل مؤثر بر پایین آمدن

 4 ،%10/9اپیزود بیشدرمانی و در  2 ،%3/9اپیزود بیشدرمانی در

 ،TSHاتیولوژی هیپوتیروئیدیسم و غلظت  ،T4باال گزارش شد

طول  1ماه اول اتفاق افتاده بود .این درحالی است که اگر سطح

که نشان میدهد در این مطالعه مقدار  T4اولیه در مبتالیان به

باالی غلظت  11>T4میکروگرم بر دسیلیتر برای مدتی ادامه

کمدرمانی مؤثر بوده است ( .)20در مطالعه حاضر نیز بین

داشته باشد میتواند بر روی تکامل مغز و رفتار ،تأثیرات منفی

بیشدرمانی وکمدرمانی با دوز دارو ارتباطی یافت نشد .همچنین

بگذارد ( .)10لذا نه تنها میزان باال و مداوم T4؛ بلکه حتی تعداد

 Bongersدر مطالعه خود نشان داد غلظت ثابت  ،T4ارتباطی با

دورههای بیشدرمانی نیز ممکن است عواقبی در پی داشته باشد.

میزان لووتیروکسین تجویزشده ندارد (.)21

همچنین تعداد دفعات  0/3>TSHمیلییونیت بر لیتر نیز با مهارت
کالمی پایین در کودک ارتباط دارد ( .)11در مطالعه حاضر
اپیزودهای بیشدرمانی در  %33/2بیماران تحت درمان با دوز

نتیجهگیری
نتایج این مطالعه نشان داد شیوع بیشدرمانی و کمدرمانی در  1ماه

کمتر از حد معمول اتفاق افتاد (جدول شماره .)1
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بحث

در مطالعه  Vaidyanathanنیز بیشدرمانی با دوز کمتر از معمول،
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با این حال مطالعات بیشتر جهت بررسی عوامل مؤثر بر پاسخ

اول درمـان شـایعتـر بـوده و بیشتـریـن شیـوع بیشدرمـانی در دوز

.متفاوت به درمان در افراد مختلف پیشنهاد میگردد

T4  همچنین نظر به اینکه میزان وزن و.درمانی پایین اتفاق میافتد
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اولیه کودکان مبتال به کمدرمانی باالتر از میزان آن در کودکان

تشکر و قدردانی

 میتوان آن را بهعنوان راهنمایی، بنابراین،بیشدرمانی بوده است

بدین وسیله نویسندگان مقاله از تمامی بیماران و والدین محترم

برای تنظیم و شروع دوز دارودرمانی در بیماران مبتال به

 همچنین از زحمات و راهنماییهای.آنها کمال تشکر را دارند

 همچنین از آنجا که ژنتیک.هایپوتیروئیدی مادرزادی توصیه نمود

ارزشمند جناب آقای دکتر ابوالفضل محمدبیگی استادیار

بهعنوان اصلیترین مشخصه بیولوژیکی شناخته شده که بر روی

.اپیدمیولوژی دانشگاه در تهیه مقاله سپاسگذاری مینماییم

 بیشدرمانی با، از موارد%33  لذا در،پاسخ به دارو نیز مؤثر است
 تنظیم دوز دارو، بنابراین.دوزی کمتر از حد معمول رخ میدهد
.در بیماران توجه ویژهای را میطلبد
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