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پیامد بارداری در زنان باردار مبتال به کم کاری
تیروئید (مقاله مروری)
سیما نظرپور ،1دکتر فهیمه رمضانی تهرانی ،*2دکتر معصومه سیمبر،3
دکتر فریدون عزیزی
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دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری ،دانشكده پرستاری و مامايی ،دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی ،تهران ،ايران.
استاد گروه زنان و مامايی ،مرکز تحقيقات اندوکرينولوژی توليد مثل ،پژوهشكده غدد درون ريز ،دانشگاه علوم پزشكی
شهيد بهشتی ،تهران ،ايران.
دانشيار گروه مامايی و بهداشت باروری ،دانشكده پرستاری و مامايی ،دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی تهران ،تهران ،ايران.
استاد گروه غدد و متابوليسم ،پژوهشكده غدد درون ريز ،دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی تهران ،تهران ،ايران.

خالصه

تاریخ پذیرش1333/3/22 :

تاریخ دریافت1333/4/4 :
1

مقدمه :کم کاری تيروئيد ،از شايع ترين اختالالت هورمونی دوران بارداری محسوب می شود و برآورد می شود که 2-3
درصد از زنان باردار به اين عارضه مبتال باشند .به عالوه  12-22درصد از تمام زنان باردار يوتيروئيد برای آنتی بادی های
تيروئيدی مثبت هستند .برخی مطالعات نشان داده اند که اين اختالالت خفيف تيروئيد ممكن است در ارتباط با پيامد
های بد مادری و جنينی باشد .مطالعه حاضر با هدف افزايش آگاهی و ارائه بررسی در مورد اثر نامطلوب کم کاری
تيروئيد بر نتايج بارداری انجام شد.
روش کار :اين مرور نظام مند و آينده نگر با جستجو در پايگاه های  EMBASE ،Medlineو کتابخانه Cochrane
برای يافتن مقاالت مرتبط انگليسی با کلمات کليدی مناسب انجام شد .در اين بررسی از انواع مطالعات از قبيل
کارآزمايی بالينی تصادفی شده ،کوهورت (آينده نگر و گذشته نگر) ،موردی شاهدی و گزارش موردی انجام شده در
زمينه اختالالت تيروئيدی در بارداری و پيامد های بد آن ها استفاده شد .از بين  3442مقاله به دست آمده از
جستجوهای الكترونيكی در شروع کار 422 ،مقاله مرتبط وجود داشت که  132مورد از مطالعات انجام شده در مورد کم
کاری تيروئيد آشكار 223 ،مورد در کم کاری تحت بالينی تيروئيد و  72مورد در زمينه ايمنی تيروئيد بود .از اين
مقاالت 42 ،مورد در جهت راستای اهداف مطالعه بودند که شامل  22مورد در کم کاری تيروئيد و  27مورد در ايمنی
تيروئيد بودند.
یافته ها :کم کاری تيروئيد آشكار دارای اثرات سوء متعدد بر نتايج بارداری است ولی در مورد اثرات کوتاه مدت و
بلند مدت کم کاری تيروئيد تحت بالينی و موارد آنتی بادی تيروئيد مثبت ،بحث وجود دارد .در مورد عوارض جنينی
مادری در زنان باردار با عملكرد طبيعی تيروئيد و آنتی بادی  TPOمثبت نيز اختالف نظر وجود دارد.
نتیجهگیری :اگرچه اثر بيماری های خود ايمنی تيروئيد در بارداری به طور کلی پذيرفته شده است ،اما اثرات کم
کاری تيروئيد تحت بالينی بدون افزايش آنتی بادی بر پيامدهای بارداری مورد بحث است .انجام مطالعات بيشتر برای
شناسايی نتايج نامطلوب مادر و نوزاد در کم کاری تحت بالينی تيروئيد مادر ،ضروری به نظر می رسد.
کلمات کلیدی :آنتی بادی های ضد تيروئيد ،بارداری ،تيروئيد پراکسيداز ،کم کاری تيروئيد
* نویسنده مسئول مكاتبات :دکتر فهيمه رمضانی تهرانی؛ مرکز تحقيقات اندوکرينولوژی توليد مثل ،دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی ،تهران ،ايران .تلفن:
221-22432۴22؛ پست الكترونیكRamezani@endocrine.ac.ir :
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کاری تيروئيد در دوران بارداری و محدود بودن
مطالعات مروری در اين زمينه ،اين مقاله مروری با
هدف بررسی اثرات نامطلوب کم کاری تيروئيد بر
پيامدهای بارداری و عقايد بحث برانگيز در مورد اين
موضوع انجام شد .نتايج مرور حاضر می تواند اطالعات
ارزشمندی را که نتيجه مطالعات متعدد در سال های
مختلف می باشد را فراهم کند و زمينه ای برای برنامه
ريزی جهت اداره مناسب اين اختالالت در دوران
بارداری برای پيشگيری از پيامدهای بد بارداری ايجاد
کند.

مقدمه
 سیما نظرپور و همكاران

هورمون های تيروئيد دارای تغييرات زيادی در طول
عمر بوده و میتوانند اثرات بسيار جدی برای سالمتی
انسان داشته باشند ( .)2 ،1بارداری با ايجاد تغييرات
هورمونی و متابوليكی متعدد ،منجر به يكسری تغييرات
فيزيولوژيک در بدن شده و تأثير عميق ،اما برگشت
پذيری بر روی غده تيروئيد و عملكرد آن دارد (.)3
بارداری در واقع يک حالت تحريک بيش از حد تيروئيد
می باشد ( )4که منجر به افزايش در اندازه تيروئيد به
ميزان  12درصد در مناطق با يد کافی و  %22-42در
مناطق دچار کمبود يد می شود (.)3
عالوه بر اين به دنبال تغييرات فيزيولوژيک و هورمونی
ناشی از بارداری و گنادوتروپين جفتی انسانی
( ،)HCG1توليد تيروکسين ( )T4و تری يدوتريونين
( )T3تا  ۴2درصد افزايش يافته و منجر به افزايش
 %۴2در نيازهای روزانه يد در زن می شود ،در حالی که
سطح تيروتروپين ( )TSHبه ويژه در سه ماهه اول
بارداری کاهش می يابد ،در سه ماهه دوم و سوم
بارداری با کاهش غلظت  ،HCGمقدار تيروکسين آزاد
و  TSHبه محدوده طبيعی بر میگردند (.)۴
از طرف ديگر ،بارداری ميزان فيلتراسيون گلومرولی را
افزايش داده و منجر به افزايش کليرانس کليوی يد و در
نتيجه کاهش غلظت يد پالسما و افزايش نياز به يد می
شود ( .)2 ،7اين افزايش کليرانس کليوی يد در زنان
ساکن در مناطق با يد کافی ،تأثير اندکی بر عملكرد
تيروئيد دارد ،زيرا ذخيره داخل تيروئيدی يد به اندازه
کافی بوده و نياز غده تيروئيد در طول بارداری تأمين
می شود ،اما در مناطق با کمبود يد ،اين مسئله منجر
به تغييرات بارزی در دوران بارداری می شود (.)7
عالوه بر اين در زنانی که از اختالل عملكرد تيروئيد
قبل از بارداری رنج می برند ،اين تغييرات هورمونی ذکر
شده بارز بوده و در صورت عدم درمان مناسب ،منجر به
پيامدهای بد احتمالی در بارداری خواهد شد .حتی
گزارش شده است که روش زايمان ،تأثير سوء بر محور
هيپوتاالموس -هيپوفيز -تيروئيد جنين دارد ( .)4با
توجه به اهميت بررسی اين اختالالت به خصوص کم
Human chorionic gonadotropin

روش کار
اين مرور نظام مند و آينده نگر با جستجو در پايگاه
های EMBASE ،)1332-2213( Medline
( )1332-2213و کتابخانه  )2212( Cochraneبرای
يافتن مقاالت مرتبط انگليسی انجام شد .در اين
جستجو از کلمات کليدی" :تيروئيد"" ،اختالل عملكرد
تيروئيد"" ،اختالل"" ،کم کاری تيروئيد"" ،يوتيروئيد"،
"کم کاری تيروئيد تحت بالينی"" ،آنتی بادی های ضد
تيروئيد"" ،پيامد بارداری"" ،سقط جنين"" ،سقط
جنين"" ،سقط"" ،زايمان زودرس"" ،پيش از موعد"،
"آنتی بادی تيروئيد پراکسيداز" و "عملكرد شناختی"
برای يافتن زير مجموعه ای از منابع مربوط به سؤال
پژوهش استفاده شد .در جستجوی مقاالت ،تنها از
مطالعات انجام شده در دوران بارداری استفاده شد و
مقاالت صرفاً مربوط به پرکاری تيروئيد ،مطالعات انجام
شده در افراد غير باردار و مقاالتی که دارای شواهد
کافی نبودند (از قبيل گزارش کنفرانس ها و سخنرانی
ها) ،کنار گذاشته شدند.
از تمام منابع که به احتمال زياد در راستای هدف مورد
مطالعه بودند ،مقاالت کامل انتخاب شدند .معيارهای
ورود مقاالت شامل :مقاالت تحقيقی با موضوع مرتبط با
کم کاری تيروئيد در بارداری بر اساس لغات کليدی
جستجو شده بود .در موارد انتشار مجدد مقاالت ،جديد
ترين و کامل ترين نسخه انتخاب شد .از بين 3442
مقاله به دست آمده از جستجوهای الكترونيكی در
شروع کار 422 ،مقاله مرتبط وجود داشت که 132
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مورد از مطالعات انجام شده در مورد کم کاری تيروئيد
آشكار 223 ،مورد در کم کاری تحت بالينی تيروئيد و
 72مورد در زمينه ايمنی تيروئيد بود .از اين مقاالت،
 42مورد در جهت راستای اهداف مطالعه بودند که

• مقاالت مربوط به کم کاری تيروئيد در بارداری
 3442مقاله
•تعداد  132مطالعات در مورد کم کاری تيروئيد آشكار،
•تعداد  223مطالعه در کم کاری تحت بالينی تيروئيد
•تعداد  72مطالعه در زمينه ايمنی تيروئيد

 422مقاله
مرتبط

• تعداد  27مقاله در مورد پيامدهای بارداری در خودايمنی تيروئيد

42مقاله در
راستای اهداف

•تعداد  22مقاله در مورد پيامدهای بارداری در کم کاری تيروئيد

فيزيولوژيكی می تواند در سه ماهه اول  2/1ميلی واحد
بين المللی در ليتر ،در سه ماهه دوم  2/2ميلی واحد
بين المللی در ليتر و در سه ماهه سوم بارداری 2/3
ميلی واحد بين المللی در ليتر پيشنهاد شود ( .)13به
هر حال برای تفسير و مداخله بهتر ،بكارگيری تعريف
مبتنی بر هر جمعيتی الزم می باشد .بكارگيری
محدوده مرجع خاص هورمون های تيروئيدی برای هر
سه ماهه بارداری ،از طبقه بندی اشتباه اختالالت
تيروئيدی در بارداری جلوگيری می کند.
کم کاری تيروئيد در بارداری بسيار رايج است (.)14
حدود  2-3درصد از زنان باردار به کم کاری تيروئيد
( 2/3-2/۴درصد کم کاری تيروئيد آشكار و 2-2/۴
درصد کم کاری تيروئيد تحت بالينی) مبتال میشوند
( ،)1۴در حالی که علت اصلی کم کاری تيروئيد در
بارداری در سرتاسر جهان ،کمبود يد است .در مناطقی
که مصرف يد کافی است ،شايع ترين علت ايجاد التهاب
تيروئيد ،خود ايمنی است ( .)13کم کاری تحت بالينی
تيروئيد ( )SCH1به عنوان سطح  FT4طبيعی با
 TSHباال تعريف شده است .کم کاری تيروئيد تحت
بالينی ،شايع ترين بيماری تيروئيد در بارداری است

یافته ها
کم کاری تیروئید و پیامدهای بد بارداری و جنینی:
تغييرات فيزيولوژيكی بارداری می تواند برخی عالئم و
نشانه های کم کاری تيروئيدی از قبيل خستگی،
اضطراب ،يبوست ،کرامپ های عضالنی و افزايش وزن
را تقليد کرده و در نتيجه تشخيص کم کاری تيروئيد
در بارداری با مشكل روبرو شود ( .)12 ،3به عالوه
بيشتر نشانه های کم کاری تيروئيد میتواند اغلب
توسط وضعيت های همراه با افزايش متابوليسم بارداری
پنهان شود؛ بنابراين تغييرات هورمونی تيروئيد در
بارداری طبيعی می تواند با تشخيص کم کاری تيروئيد
اشتباه شوند ( )11و در نتيجه تفسير تست های
تيروئيدی ،نيازمند محدوده مرجع خاص مبتنی بر
جمعيت خاص است ( .)12 ،11در نظر گرفتن حد
آستانه  TSHبر اساس سن بارداری از مطالعات مبتنی
بر جمعيت های بزرگ ،بهترين راه برای افزايش دقت
تشخيص کم کاری تيروئيد در بارداری است ( .)12به
نظر می رسد که حد باالی  TSHدر سه ماهه اول
بارداری  2/۴ميلی واحد بين المللی در ليتر و در سه
ماهه های دوم و سوم بارداری  3/2ميلی واحد بين
المللی در ليتر باشد .عالوه بر اين ،حد پايين تر
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 پیامد بارداری در کم کاری تیروئید

شامل  22مورد در کم کاری تيروئيد و  27مورد در
ايمنی تيروئيد بودند .مقاالت کنار گذاشته شده با توجه
به هدف اصلی مطالعه حاضر ،ارتباط مستقيم با پيامد
های بارداری نداشته و يا مناسب به نظر نمی رسيدند.

 سیما نظرپور و همكاران

آشكار تيروئيد در مقاالت به خوبی ثبت شده است
(جدول  ،)1اثرات کوتاه مدت و بلند مدت کم کاری
نهفته تيروئيد مورد بحث می باشد (جدول  .)2بر اساس
بيشتر مطالعات انجام شده ،کم کاری آشكار تيروئيد با
افزايش شيوع وقايعی از قبيل سقط جنين ،کم خونی
دوران بارداری ،فشار خون ناشی از بارداری ،پره
اکالمپسی ،جدا شدن زودرس جفت و خونريزی بعد از
زايمان و نيز تولد نوزاد نارس ،کم وزنی هنگام تولد،
مرگ داخل رحمی جنين و افزايش نوزادان با ديسترس
تنفسی در نوزادان متولد شده با کم کاری تيروئيد
همراه است ( .)22-24 ،13 ،17 ،11 ،12نتايج بيشتر
مطالعات انجام شده در زمينه پيامد های بد بارداری در
کم کاری آشكار تيروئيد در جدول  1خالصه شده است.

( .)17 ،14شيوع کم کاری تيروئيد تحت بالينی بين
 1/۴-۴/2درصد در مطالعات مختلف ،با توجه به تعريف
کم کاری تيروئيد تحت بالينی ،قوميت ،مصرف يد و
طراحی مطالعه ،متفاوت است (.)12
در حالی که اثرات بد کم کاری نهفته تيروئيد به همراه
آنتی بادی تيروئيد پراکسيداز ) (TPOبر پيامد بارداری
به خوبی شناخته شده است ( ،)12در مورد اثرات بد کم
کاری نهفته تيروئيد بدون اختالل خودايمنی بر مادر و
نوزاد اختالف نظر وجود دارد (.)14-22
زنان باردار دارای آنتی بادی  TPOدر اوايل بارداری در
معرض افزايش خطر ابتالء به کم کاری تيروئيد تحت
بالينی در دوران بارداری و اختالل عملكرد تيروئيد پس
از زايمان هستند ( .)21از آنجايی که اثرات بد کم کاری

جدول  -1اثرات نامطلوب کم کاری آشكار تیروئید بر پیامد بارداری
نويسندگان

سال انتشار

محل مطالعه

نوع مطالعه

شرکت کنندگان

آبالوويچ و همكاران
()23

2222

آرژانتين

کارآزمايی
بالينی
تصادفی شده

 114زن مبتال به
کم کاری تيروئيد
اوليه

ولفبرگ و همكاران
()2۴

222۴

آمريكا

گذشته نگر

 13373زن )442
مبتال به کم کاری
تيروئيد و 13442
بدون بيماری
تيروئيد(

ايدريس و همكاران
()24

222۴

انگليس

گذشته نگر

 172زن باردار

پيامدها
سقط ،زايمان زودرس

پره اکالمپسی

وزن کم هنگام تولد ،سزارين

کليری گلدمن و
همكاران ()22

2224

آمريكا

آينده نگر

 12332زن باردار

زايمان زودرس ،ماکروزومی ،ديابت بارداری

ساهو و همكاران
()13

2212

هند

آينده نگر

 733زن باردار

فشار خون ناشی از بارداری ،محدوديت رشد
داخل رحمی ،مرگ داخل رحمی ،عوارض
نوزادان ،ديابت بارداری

مانيستو و همكاران
()23

2213

آمريكا

گذشته نگر

 223۴12بارداری
تک قلو

کم کاری تيروئيد اوليه با افزايش احتمال پره
اکالمپسی ،پره اکالمپسی اضافه شده ،ديابت
بارداری ،تولد زودرس ،القاء ليبر ،سزارين،
بستری شدن در  ICUهمراه بود.
کم کاری تيروئيد ياتروژنيک با افزايش احتمال
جدا شدن زودرس جفت ،نمايش بريچ ،سزارين
پس ليبر خود به خودی همراه بود.

02

کم کاری تحت
بالينی تيروئيد

بدون کنترل آنتی
بادی TPO

موارد آنتی بادی
 TPOمنفی و
مثبت

نويسندگان

سال
انتشار

محل
مطالعه

آبالوويچ و همكاران
()23

2222

آرژانتين

نوع
مطالعه
آينده نگر

شرکت کنندگان
 114زن مبتال
به کم کاری
تيروئيد اوليه

پيامدها
سقط ،زايمان زودرس

استاگناروگرين و
همكاران ()32

222۴

آمريكا

موردی
شاهدی

 3۴3زن

زايمان زودرس

کسی و همكاران
()17

222۴

آمريكا

آينده نگر

 2۴2۴7زن

جدا شدن زودرس جفت ،زايمان زودرس

کليری گلدمن و
همكاران ()22

2224

آمريكا

آينده نگر

 12332بيمار

کم کاری تحت بالينی تيروئيد با نتايج بد
همراه نبود.

ساهو
و همكاران ()13

2212

هند

آينده نگر

 733زن

ميزان سزارين به جهت زجر جنينی

ويلسون و همكاران
()14

2212

آمريكا

آينده نگر

 24443زن

پره اکالمپسی شديد

نگرو و همكاران
()12

2227

ايتاليا

کارآزمايی
بالينی
تصادفی
شده

بن هادی و
همكاران ()31

2223

هلند

کوهورت

کاراکوستا و
همكاران ()32

2212

يونان

آينده نگر

 344زن باردار

 2432زن

 1122زن باردار

در زنان باردار آنتی بادی تيروئيد
پراکسيداز مثبت اختالل در عملكرد
تيروئيد ايجاد شده با افزايش خطر زايمان
سقط جنين و زودرس در ارتباط است.
زنان باردار بدون اختالل عملكرد آشكار
تيروئيد ،خطر از دست دادن کودک با سطوح
باالتر  TSHمادران افزايش يافته است.
غلظت آنتی بادی تيروئيد پراکسيداز مثبت با
ميزان  TSHدر ارتباط بود.

افزايش ديابت بارداری و نوزادان با وزن
کم هنگام تولد در افراد با  TSHباال و
بيماری های خود ايمنی تيروئيد و
افزايش زايمان زودرس در افراد با آنتی
بادی های تيروئيد بدون سطح باالی
TSH

 .)3۴-32اين کودکان دارای ضريب هوشی ()IQ
پايين تر و اختالل تكاملی بيشتر بوده اند (،13 ،11
 .)27-24 ،21با اين حال توافقی در مورد اثرات دراز
مدت کم کاری تحت بالينی تيروئيد بر روی عملكرد
شناختی وجود ندارد ،در حالی که برخی بررسی ها،
کاهش عملكرد حرکتی و هوش را در نوزادان و
کودکان ذکر کردند ( ،)34 ،37برخی ديگر از مطالعات،
عملكرد حرکتی و شناختی را طبيعی گزارش کردند
(( .)33 ،33 ،11جدول .)3

بحث
همانطور که مشاهده می شود در برخی مطالعات ،کم
کاری تحت بالينی تيروئيد با احتمال جداشدن زودرس
جفت ،زايمان زودرس ،سقط جنين ،فشار خون
بارداری ،پره اکالمپسی شديد ،ديسترس جنينی و
نوزادی و ديابت همراه بود ( .)34 ،33 ،31 ،32 ،14با
اين حال ،اين عوارض جانبی در برخی ديگر از
مطالعات گزارش نشده است (.)22
تأثير دراز مدت کم کاری تيروئيد آشكار در عملكرد
شناختی کودکان در مقاالت مطرح شده است (،27
07
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جدول  -2اثرات نامطلوب کم کاری تحت بالینی تیروئید بر پیامد بارداری

جدول  -3نتایج حاصل از مطالعات مبنی بر اثرات کم کاری آشكار و تحت بالینی تیروئید مادر بر عملكرد شناختی نوزادان و
کودکان

 سیما نظرپور و همكاران
کم کاری آشكار
تيروئيد

کم کاری تحت
بالينی تيروئيد

نويسندگان

سال
انتشار

محل
مطالعه

ليو و همكاران
()42

1334

چين

هاداو و همكاران
()27

نوع
مطالعه

شرکت کنندگان

نتايج
تمام کودکان ،ضريب هوشی
طبيعی داشتند.

1333

انگليس

کوهورت

 2۴217زن

اثرات نامطلوب بر عملكرد
آتی نوروفيزيولوژيک بر
اساس تست های مربوطه

پاپ و همكاران
()3۴

2223

هلند

آينده
نگر

 12۴کودک با مادران مبتال
به کاهش تيروکسين خون
( 73مورد و  72شاهد)

تأخير در تكامل عصبی
شيرخواران

کوايسترا و
همكاران ()37

2227

هلند

موردی
شاهدی

 124( 224نوزاد متولد شده
از مادران مبتال به کم کاری
تيروئيد و  37شاهد)

نمرات پايين تر در در
مقياس ارزيابی رفتاری و
شاخص جهت گيری نوزادان

لی و همكاران
()34

2212

چين

کوهورت

 14( 213کم کاری تحت
بالينی تيروئيد 13 ،کاهش
تيروکسين خون 34 ،تيروئيد
طبيعی با آنتی بادی TPO
مثبت و  142شاهد)

تكامل حرکتی و هوشی
کمتر در  2۴تا  32ماهگی

هنريش و
همكاران ()32

2212

هلند

کوهورت

 37۴3کودک و مادرشان

خطر باالتر تأخير شناختی
در زبانی و غير کالمی

چورير و همكاران
()41

2211

آمريكا

کوهورت

 242زن باردار و فرزندشان

اثرات نامطلوب روی تكامل
عصبی يافت نشد.

داونينگ و
همكاران ()42

2212

آمريكا

گزارش
مورد

سه زن مبتال به کم کاری
تيروئيد

نتايج کودکان در تمام
پارامترها به طور متوسط و
يا باالتر از حد متوسط بود.
مقايسه نمرات آزمون عصبی
برای مقياس کامل  IQو IQ
عملكردی متغير بود.

موموتانی و
همكاران ()43

2212

ژاپن

گزارش
مورد

پنج زن مبتال به کم کاری
آشكار تيروئيد

نمرات تكامل آزمون های
رشد در همه کودکان عادی
يا پيشرفته بودند.

لی و همكاران
()34

2212

چين

کوهورت

 14( 213کم کاری تحت
بالينی تيروئيد 13 ،کاهش
تيروکسين خون 34 ،تيروئيد
طبيعی با آنتی بادی TPO
مثبت و  142شاهد)

تكامل حرکتی و هوشی
کمتر در  2۴تا  32ماهگی

کوهورت

 72کودک و مادران آن ها که
مبتال به کم کاری تحت
بالينی بودند.

اثرات نامطلوب بر سطح IQ
و عملكرد شناختی کودکان
وجود نداشت.

قربانی بهروز و
همكاران ()33

2212

ايران

00

اختالالت خود ایمنی تیروئید
آنتی بادی های ضد تيروئيد به طور نسبتاً شايع در زنان
در سن باروری وجود دارند و وجود آن ها نشان دهنده
شايع ترين بيماری خود ايمنی است .شيوع آن ها در
جمعيت زنان حدود  7-22درصد گزارش شده است
( .)13وجود آنتی بادی های ضد تيروئيد در سنين
باروری در زنان ،لزوماً با اختالل عملكرد تيروئيد همراه
نيست ( 12 .)44تا  22درصد از تمام زنان باردار در سه
ماهه اول بارداری تيروئيد پيروکسيداز آنتی بادی
( )TPO antibodyمثبت و يوتيروئيد هستند (.)3
خطر ابتالء به کم کاری تيروئيد تحت بالينی در دوران
بارداری در زنان باردار دارای آنتی بادی  TPOدر اوايل
بارداری وجود دارد .توسعه به درجات خاصی از نارسايی
تيروئيد در دوران بارداری در  %۴-3از اين زنان رخ داده
و در  %2۴-32پيشرفت به هيپوتيروئيدی دائمی رخ می
دهد (.)21
با وجود شيوع باالی آنتی بادی  TPOمثبت در بين
زنان در سنين باروری ،در مورد ايجاد عوارض جنينی
مادر در زنان باردار با وضعيت آنتی بادی  TPOمثبت
با عملكرد طبيعی تيروئيد اتفاق نظر وجود ندارد .در
نتيجه ،غربالگری زنان باردار برای آنتی بادی های
تيروئيد بحث برانگيز بوده ( ،)4۴با اين حال برخی
غربالگری را برای بررسی عملكرد تيروئيد پيشنهاد می
نمايند (.)47
نگرو و همكاران ( )2227در توضيح ارتباط بيماری های
خود ايمنی تيروئيد و پيامدهای بدد آن هدا در بدارداری
سه فرضيه ذکر کردند .اين مدوارد شدامل :عددم تعدادل
کلی در سيستم خود ايمندی ،ايجداد کدم کداری تحدت
بالينی و يا آشكار در طدول بدارداری (اخدتالل عملكدرد
تيروئيد خفيدف ممكدن اسدت در طدول بدارداری بددتر
شوند) و مسن تر بودن زنان نابارور مبتال به آنتی بدادی
ها می باشند (.)12
در حالی که پيامد های بد بارداری مانند سدقط جندين،
سقط راجعه ،پارگی زودرس کيسه آب ،زايمان زودرس،
ديس پنه و زجر تنفسی جندين ،وزن کدم هنگدام تولدد

نتیجه گیری
به طور کلی در پاسخ به سؤال پژوهشی "آيا کم کاری
تيروئيد در زنان باردار با اثرات نامطلوب بر پيامد های
بارداری همراه می باشد؟" می توان نتايج مطالعات
منتشر شده را می توان به شرح زير خالصه کرد )1 :کم
کاری آشكار تيروئيد دارای اثرات سوء بر نتايج بارداری
هستند )2 ،اثر طوالنی مدت کم کاری آشكار تيروئيد
در عملكرد شناختی خوبی مستند شده است )3 ،در
مورد اثرات کوتاه مدت و بلند مدت کم کاری تحت
بالينی تيروئيد بحث وجود دارد )4 ،مثبت شدن آنتی
بادی تيروئيد با عوارض جانبی همراه است ،اما در مورد
عوارض جنينی مادری در زنان باردار با وضعيت آنتی
بادی  TPOمثبت و عملكرد طبيعی تيروئيد اختالف
نظر وجود دارد.
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نوزاد ،افدزايش مدرگ پدری ناتدال ،فشدار خدون بداال در
بارداری و ديابت بدارداری در برخدی مطالعدات گدزارش
شددده اسددت (.)۴7-77 ،42-۴2 ،34 ،33 ،32 ،22 ،12
مطالعات ديگر پيامد های بد بارداری را گزارش نكردندد
( .)۴4 ،۴3عددالوه بددر ايددن مطالعدده قصددابيان و همكددار
( )2212نشان داد که تيتر باالی آنتی بدادی هدای ضدد
تيروئيد پراکسيدازهای مادر در اوايل بارداری ،منجر بده
افزايش خطدر ابدتالء بده اخدتالالت شدناختی و مشدكل
رفتاری در کودکان پيش دبستانی می شود (.)۴۴
از محدوديت های مطالعه حاضر ،محدوديت در
دسترسی به منابع اطالعاتی بود .بر اساس بررسی انجام
شده موارد ذيل جهت مطالعات آينده پيشنهاد می شود:
 -1بررسی روی فوايد احتمالی لووتيروکسين در زنان
با عملكرد طبيعی و يا تحت بالينی تيروئيد با آنتی بادی
 TPOمثبت -2 ،کارآزمايی های بالينی تصادفی شده
بزرگ تر روی بيماران مبتال به کم کاری تيروئيد مادر
جهت بررسی تأثير بر عملكرد عصبی کودکان-3 ،
مطالعات جامع تر با کنترل مصرف يد (به عنوان مثال
با آزمايش ادرار).
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