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 .1داًؾیار گزٍُ سًاى ٍ هاهایی ،هزوش تحمیمات عالهت سًاى ،داًؾىذُ پشؽىی ،داًؾگاُ ػلَم پشؽىی هؾْذ ،هؾْذ ،ایزاى.
 .2وارؽٌاط وتاتذاری پشؽىی ،داًؾىذُ پشؽىی ،داًؾگاُ ػلَم پشؽىی هؾْذ ،هؾْذ ،ایزاى.

خالصٍ

تبريخ دريبفت 1396/05/12 :تبريخ پذيزش1396/08/04 :
1

مقذمٍ :اختالالت تیزٍئیذ در سًاى خَاى ؽایغ اعتّ .یپَتیزٍئیذی طیف ٍعیغ تالیٌی اس ًَع تحت تالیٌی تا تیواری
ؽذیذ ّوزاُ تا ػَارك هختلف را دارا هیتاؽذّ .یپَتیزٍئیذی در تارداری تاػث ػَارك هختلفی تز رٍی حاهلگی
هی ؽَد .تا تَخِ تِ ًتایح هتٌالل هطالؼات در ایي سهیٌِ ،هطالؼِ حامز تا ّذف تزرعی ؽیَع ّیپَتیزٍئیذی تحت
تالیٌی ٍ همایغِ ػَارك ایي تیواری در افزاد درهاى ؽذُ یا ًؾذُ تا لٍَتیزٍوغیي اًدام ؽذ.
ريشکبر :ایي هطالؼِ همطؼی ٍ هذاخلِای در عال  1391-92تز رٍی ً 1000فز اس سًاى هزاخؼِ وٌٌذُ تِ درهاًگاُ
پزًُاتال تیوارعتاى اهام رما (ع) هؾْذ ٍ هطة ً 2فز اس ّوىاراى سًاى اًدام ؽذً 212 .فز اس افزاد تا  TSHتاالتز اس 3
در عِ هاِّ اٍل تارداری اًتخاب ٍ تِ فَرت تقادفی در دٍ گزٍُ هذاخلِ (ً 112فز) ٍ وٌتزل (ً 100فز) لزار گزفتٌذ.
افزاد گزٍُ هذاخلِ اس سهاى تؾخیـ تا سهاى سایواى رٍساًِ 0/5تا  1/5لزؿ لٍَتیزٍوغیي دریافت وزدًذ .تیواراى تا
اًتْای تارداری تحت ًظز لزار گزفتٌذ ٍ ػَارك تارداری تیي دٍ گزٍُ تزرعی ؽذ .تدشیِ ٍ تحلیل دادُّا تا اعتفادُ اس
ًزمافشار آهاری ً( SPSSغخِ  ٍ )11/5آسهَىّای وای دٍ ٍ تی هغتمل اًدام ؽذ .هیشاى  pووتز اس  0/05هؼٌیدار
در ًظز گزفتِ ؽذ.
يبفتٍَب :در ایي هطالؼِ ؽیَع تیواری ّیپَتیزٍئیذی  %21تَد .تز اعاط ًتایح آسهَى وای دٍ ،دٍ گزٍُ اس ًظز
هتغیزّای عمط ،پزُاوالهپغی ،سایواى سٍدرط ،آپگار ووتز اس ً ٍ 7یاس تِ تغتزی در  NICUتفاٍت هؼٌیداری
ًذاؽتٌذ ( ،)p<0/05اها اس ًظز دولواى تفاٍت هؼٌیداری تیي دٍ گزٍُ ٍخَد داؽت ( ٍ )p;0/015دولواى در گزٍُ
درهاى ًؾذُ تاالتز تَد .تز اعاط ًتایح آسهَى تی هغتملٍ ،سى ًَساداى در گزٍُ درهاى ؽذُ تاالتز تَد ٍ دٍ گزٍُ تفاٍت
هؼٌیداری تا ّن داؽتٌذ (.)p;0/025
وتیجٍگیزیّ :یپَتیزٍئیذی در تارداری تیواری ؽایؼی اعت ٍ السم اعت  ،TSHخشء آسهایؾات هؼوَل تارداری لزار
گیزد تا در فَرت تؾخیـ ،تا درهاى تیواراى اس ػَارك آى خلَگیزی ؽَد.
کلمبت کلیذی :حاهلگیّ ،یپَتیزٍئیذی

* وًيسىذٌ مسئًل مكبتببت :دوتز ًیزُ لویاى؛ هزوش تحمیمات عالهت سًاى ،داًؾىذُ پشؽىی ،داًؾگاُ ػلَم پشؽىی هؾْذ ،هؾْذ ،ایزاى .تلفه051-38022608 :؛
پست الكتزيویكghomiann@mums.ac.ir :
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چٌذللَیی TSH ،پاییي تا تؾخیـ ّیپزتیزٍئیذی ٍ
عاتمِ هقزف دارٍّای هؤثز تز رٍی ػولىزد تیزٍئیذ اس
هطالؼِ خارج ؽذًذ.
گزدآٍری دادُّا تِ رٍػ هیذاًی ٍ تا اعتفادُ اس
پزعؾٌاهِ ٍ اطالػات آسهایؾگاّی ٍ پیگیزی تیواراى تا
اًتْای تارداری ٍ تزرعی ػَارك در  2گزٍُ درهاى ؽذُ ٍ
درهاى ًؾذُ تا لٍَتیزٍوغیي فَرت گزفت.
در اٍلیي هزاخؼِ سًاى تاردار در فَرت رمایت خْت
ؽزوت در هطالؼِ ٍ داؽتي هؼیارّای ٍرٍد تِ هطالؼِ
ّوزاُ تا اًدام آسهایؾات هؼوَل تارداری TSH ،تَعط
آسهایؾگاُ تِفَرت رایگاى اًدام هیؽذ ٍ در فَرتی وِ
هیشاى  TSHتاالتز اس  3تَد ،تیواراى خْت اداهِ هطالؼِ
تِ دٍ گزٍُ هذاخلِ ٍ ؽاّذ تمغین هیؽذًذ .گزٍُ وٌتزل
هزاخؼِ وٌٌذگاى رٍسّای فزد ٍ گزٍُ هذاخلِ هزاخؼِ
وٌٌذگاى رٍسّای سٍج تَدًذ .در گزٍُ وٌتزل،
هزالثتّای هؼوَل دٍراى تارداری ٍ تدَیش هىولّا
طثك هؼوَل فَرت گزفت ٍ گزٍُ هذاخلِ طثك ًظز
هتخقـ هحتزم غذد ،رٍساًِ 0/5تا  1/5لزؿ
لٍَتیزٍوغیي دریافت وزدًذ .در ایي گزٍُ ّز ّ 4-8فتِ
خْت تٌظین دٍس دارٍ ،هدذداً  T4 ٍ TSHآساد
اًذاسُگیزی هیؽذ .در ّیچ یه اس سًاى هَرد هطالؼِ
لطغ لزؿ لٍَتیزٍوغیي طی تارداری فَرت ًگزفت.
توام هادراى تا اًتْای تارداری تحت ًظز لزار گزفتٌذ ٍ
ػَارك تارداری تیي دٍ گزٍُ تزرعی ؽذ .در ایي هطالؼِ
 TSHتِ رٍػ رادیَایوٌَاعی ٍ تا ویت ایشٍتَج ٍ T4
آساد تِ رٍػ الیشا ٍ تا ویت دیاهتزا اًذاسُگیزی ؽذ.
هیشاى ً TSHزهال  0/03-3هیىزٍٍاحذ تز لیتز ٍ هیشاى
ً 0/5-2 FT4اًَگزم تز دعیلیتز در ًظز گزفتِ ؽذ.
تدشیِ ٍ تحلیل دادُّا تا اعتفادُ اس ًزمافشار آهاری
ً( SPSSغخِ  ٍ )11/5آسهَىّای وای دٍ ٍ تی
هغتمل اًدام ؽذ .خْت تزرعی تؼذاد ٍ فزاٍاًی دادُّا اس
آسهَى تَفیفی  Descriptiveاعتفادُ ؽذ .هیشاى p
ووتز اس  0/05هؼٌیدار در ًظز گزفتِ ؽذ.
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اختالالت تیزٍئیذ در سًاى خَاى ؽایغ اعت ٍ حاهلگی
ًیش تأثیز چؾوگیزی تز فیشیَلَصی تیزٍئیذ در هادر دارد
( .)1تیواری تیزٍئیذ اوثزاً حالت خَدایوٌی دارد ٍ تِ
ّویي ػلت در سًاى  10تزاتز ؽایغتز اس هزداى اعت (.)3
ؽایغتزیي ػلت ون واری تیزٍئیذ در فَرت هقزف
طثیؼی یذ ،تیواریّای خَدایوٌی تیزٍئیذ هیتاؽذ (.)2
ّیپَتیزٍئیذی دارای طیفی اس تیواری تِفَرت تحت
تالیٌی وِ تا ػالئن ٍ ًؾاًِّای غیز لاتل تؾخیـ ّوزاُ
اعت ،تا هَاردی وِ تیوار دچار ػالئن ؽذیذ
ّیپَتیزٍئیذی ،هیىشدم ٍ ػالئن للثی ٍ  ...هیؽَد ،ظاّز
هیگزدد.
ؽیَع اختالالت ػولىزد تیزٍئیذ در هطالؼات هختلف
هتفاٍت گشارػ ؽذُ اعت ٍ هیشاى ؽیَع ّیپَتیزٍئیذی
تارداری در تزخی هطالؼات  ٍ )2( %2/5در تزخی
هطالؼات  )3( %7/5گشارػ ؽذُ اعت.
ّیپَتیزٍئیذی تالیٌی در تارداری تاػث ػَارمی ّوچَى
عمط ،پزُاوالهپغی ،دولواى خفت ،سایواى پزُتزم،
هزدُسایی ،اختالل رؽذ داخل رحوی ٍ مزیة َّؽی
پاییي در فزسًذ هیؽَد ،اها هطالؼات هختلف تأثیز
ّیپَتیزٍئیذی تحت تالیٌی را تز رٍی ػَارك تارداری سیز
عؤال تزدُاًذ؛ لذا هطالؼِ حامز تا ّذف تزرعی ؽیَع
ّیپَتیزٍئیذی تحت تالیٌی ٍ عپظ همایغِ ػَارك ایي
تیواری در افزاد درهاى ؽذُ یا ًؾذُ تا لٍَتیزٍوغیي در
طی تارداری اًدام گزفت.

ريشکبر
ایي هطالؼِ همطؼی ٍ هذاخلِای در عال ٍ 1391-92
پظ اس ؽزح واهل هزاحل اًدام وار ٍ اخذ رمایت
آگاّاًِ ،تز رٍی  1000تیوار هزاخؼِ وٌٌذُ تِ درهاًگاُ
پزًُاتال تیوارعتاى اهام رما (ع) هؾْذ ٍ هطة ً 2فز اس
ّوىاراى سًاى ؽْز هؾْذ اًدام گزفت .خوؼیت هَرد
هطالؼِ سًاى تارداری تَدًذ وِ در عِ هاِّ اٍل (ّ 14فتِ
اٍل) تارداری خْت وٌتزل تِ درهاًگاُ پزًُاتال هزاخؼِ
وزدُ ٍ توایل تِ ؽزوت در هطالؼِ داؽتٌذ .تیواراى تا
عاتمِ تیواری تیزٍئیذی تحت درهاى ،تیواریّای
سهیٌِای للة ٍ ػزٍق ،دیاتت ،فؾارخَى ،عمط هىزر،

يبفتٍَب
در تزرعی اًدام ؽذُ ،حذالل عي سًاى هَرد هطالؼِ 17
عال ٍ حذاوثز عي آًاى  41عال ٍ هیاًگیي عي افزاد
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هَرد هطالؼِ  28عال تَد .هیاًگیي عي حاهلگی در توام
سًاى هَرد هطالؼِ در سهاى تؾخیـ ّ 11فتِ (7-14
ّفتِ) تَد.
اس ًظز پاریتیً 632 ،فز ( )%63اس افزاد هَرد هطالؼِ
هَلتی گزاٍیذ ٍ ً 368فز ( )%37پزایوی گزاٍیذ تَدًذ .اس
ًظز تَسیغ ؽغلً 811 ،فز ( )%81خاًِدار ٍ ً 189فز
( )%19ؽاغل تَدًذ.
در ایي هطالؼِ اس  1000سى تاردار ٍارد ؽذُ تِ هطالؼِ،
ً 212فز ( TSH )%21تاالی  3داؽتٌذ وِ
ّیپَتیزٍئیذی تحت تالیٌی در ًظز گزفتِ ؽذًذّ .یچ
تیواری ػالئن ّیپَتیزٍئیذی ػالهتدار را ًذاؽت.
تیواراى تا ّیپَتیزٍئیذی در رٍسّای سٍج تِ ػٌَاى گزٍُ
هذاخلِ تِ هتخقـ غذد خْت ؽزٍع درهاى هؼزفی
ؽذًذ ٍ هزاخؼیي رٍسّای فزد در گزٍُ وٌتزل لزار
گزفتٌذ .تؼذاد  112تیوار تِ هتخقـ غذد هؼزفی ؽذًذ
ٍ رٍساًِ  0/5-1/5لزؿ لٍَتیزٍوغیي دریافت وزدًذ.

جذيل  -1بزرسی ارتببط بیه درمبن ي عذم درمبن بیمبران تیزيئیذی در بزيس عًارض مختلف
گزٍُ درهاى ؽذُ
تؼذاد; ً 98فز

گزٍُ درهاى ًؾذُ
تؼذاد; ً 96فز

گزٍُ
دارد

)4/1( 4

)6/2( 6

ًذارد

)95/9( 94

)93/8( 90

دارد

)4/1( 4

)9/4( 9

ًذارد

)95/9( 94

)90/6( 87

دارد

)17/3( 17

)30/2( 29

ًذارد

)82/7( 81

)69/8( 67

دارد

) 1( 1

)8/3( 8

ًذارد

)99( 97

)91/7( 88

دارد

)6/12( 6

)14/58( 14

ًذارد

)93/87( 92

)85/41( 82

ػَارك
عمط
پزُاوالهپغی
سایواى سٍدرط
دولواى خفت
ًیاس تِ تغتزی در
NICU
آپگارووتز اس 7

دارد

)11/2( 11

)14/6( 14

ًذارد

)88/7( 87

)85/4( 82

2/5±0/6

2/8±0/5

ٍسى ًَساد

عطح هؼٌیداری
p;0/495
p;0/140
p;0/035
p;0/015
p;0/025
p;0/485
p;0/025

* ٍاحذّا تز اعاط تؼذاد (درفذ) هیتاؽذ.

بحث
در هطالؼِ ًادری ٍ ّوىاراى ( )2011وِ تز رٍی سًاى
تاردار ووتز اس ّ 20فتِ در وزهاى اًدام ؽذ 620 ،تیوار
اس ًظز تیزٍئیذ هَرد تزرعی لزار گزفتٌذ وِ ؽیَع
ونواری تیزٍئیذ  %10/15گشارػ ؽذ ( .)4در ایي

در ایي هطالؼِ وِ  1000سى تاردار در عِ هاِّ اٍل
تارداری تا هیاًگیي عي  28عال هَرد تزرعی لزار
گزفتٌذّ ،یپَتیزٍئیذی عاب ولیٌیىال در ً 212فز
( )%21اس سًاى تاردار ٍخَد داؽت.
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اس تیي  112تیوار دریافت وٌٌذُ لٍَتیزٍوغیيً 14 ،فز
تِ دلیل ػذم توایل تِ اداهِ درهاى ٍ یا هؾخـ ًثَدى
ًتایح تارداری اس هطالؼِ خارج ؽذًذ ٍ اس  100سى گزٍُ
ؽاّذ ًیش در  4هَرد ،اطالػی اس ًتایح حاهلگی تِ دعت
ًیاهذ .تیواراى تحت ًظز اس ًظز ػَارك حاهلگی ؽاهل
عمط ،پزُ اوالهپغی ،دوَلواى خفت ،سایواى سٍدرط،
ٍسى ًَساد ٍ آپگار دلیمِ  5ووتز اس  7هَرد تزرعی لزار
گزفتٌذ.
تز اعاط ًتایح حافل اس آسهَى وای دٍ ،دٍ گزٍُ اس ًظز
هتغیزّای ًیاس تِ تغتزی تِ هذت  72عاػت در
 ،NICUآپگار ووتز اس  ،7اتتالء تِ پزُاوالهپغی ،سایواى
سٍدرط ٍ عمط تفاٍت هؼٌیداری ًذاؽتٌذ (،)p<0/05
اها اس ًظز دوَلواى ّوگي ًثَدًذ ٍ در گزٍُ درهاى ًؾذُ
تاالتز تَد ٍ تیي دٍ گزٍُ تفاٍت هؼٌیداری ٍخَد داؽت
( .)p;0/015تز اعاط ًتایح حافل اس آسهَى تی هغتمل،
ٍسى ًَساداى در گزٍُ درهاى ًؾذُ تاالتز تَد ٍ دٍ گزٍُ
تفاٍت هؼٌیداری تا ّن داؽتٌذ (.)p;0/025

 دکتز مزضیٍ لطفعلیسادٌ ي َمكبران

هطالؼِ  TSHتاالی  4را ّیپَتیزٍئیذی در ًظز گزفتٌذ
ٍ احتواالً تفاٍت ؽیَع تا هطالؼِ حامز تِ ایي ػلت
هیتاؽذ .در هطالؼِ ًمؾیٌِ ٍ ّوىار ( )2011وِ در
داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی ٍ تز رٍی  1100سى تاردار اًدام
گزفت ،ؽیَع ّیپَتیزٍئیذی  %36/9تِدعت آهذ ٍ
تَفیِ ؽذ تا تَخِ تِ ؽیَع تاالی ّیپَتیزٍئیذی،
 TSHتایذ خشء آسهایؾات هؼوَل دٍراى تارداری لزار
گیزد ( .)5در هطالؼِ تمَی ٍ ّوىاراى ( )2009در
هؾْذ وِ تِ تزرعی ً 500فز اس سًاى تاردار اس ًظز ون
واری تیزٍئیذ پزداختٌذ ،ؽیَع ّیپَتیزٍئیذی %2/4
گشارػ ؽذ ( )6وِ ایي هیشاى ؽیَع ًیش هاًٌذ هطالؼات
گذؽتِ اس آهار تِدعت آهذُ هطالؼِ حامز تغیار ووتز
تَد .اس ًظز حدن ًوًَِ ،حدن خاهؼِ هطالؼِ حامز اس
عایز هطالؼات تیؾتز تَد وِ ایي هَرد ،احتوال خطا را
پاییي هیآٍرد .در هطالؼِ دّماًی ساّذاًی ٍ ّوىاراى
( )2010وِ تِ تزرعی اختالالت تیزٍئیذی  608سى
تاردار پزداختٌذ ،سًاى تاردار ًِ تٌْا اس ًظز اختالالت
تیزٍئیذی ،تلىِ اس ًظز دیاتت تارداریّ ،پاتیت ،B
عزخچِ ،عمط خٌیي ٍ ً ...یش تزرعی ؽذًذ وِ طی
تزرعیّای ایي هطالؼِ %11/8 ،تیواراى ون واری
تیزٍئیذ ٍ ً %85/4زهال گشارػ ؽذًذ وِ الثتِ اس ًظز
ارتثاط تیي ػَاهل خطزعاس تِ تزتیة هتغیزّای عاتمِ
لثلی تیواریّای تیزٍئیذی ،گَاتز ٍ گزٍُ عٌی حائش
اّویت تَدًذ ( .)7در هطالؼِ ولیي ٍ ّوىاراى ()1991
وِ تِ تزرعی عطح  2000 TSHسى تاردار پزداختٌذ،
ؽیَع اختالل تیزٍئیذی  %2/5تَد .ػلیرغن ایٌىِ حدن
ًوًَِ هطالؼِ ولیي اس هطالؼِ حامز تیؾتز تَدٍ ،لی
ؽیَع اختالل تیزٍئیذی خیلی ووتز تَد وِ احتوال
دارد ایي تغییز ؽیَع تِ دلیل ًضاد خوؼیت هَرد هطالؼِ
تاؽذ ( .)8عاروش ٍ ّوىاراى (ً )2004یش گشارػ وزدًذ
وِ ؽیَع تیواریّای تیزٍئیذی در سًاى تاردار ؽایغ
اعت ( .)9در هطالؼِ هاتشٍن ٍ ّوىاراى ( )2011ؽیَع
ّیپَتیزٍئیذی در سًاى تاردار  %8تَد وِ تِ دلیل ایٌىِ
حدن ًوًَِ هطالؼِ هاتشٍن ً 270فز تَد ،حدن ًوًَِ
ون هیتَاًذ ػاهلی در تفاٍت ؽیَع ًغثت تِ هطالؼِ
حامز تاؽذ (.)10

در هطالؼِ ٍایذیا ٍ ّوىاراى (ً )2007یش وِ تِ تزرعی
ّیپَتیزٍئیذی در عي حاهلگی ووتز اس ّ 9فتِ در
 1560سى تاردار پزداختٌذ ،ؽیَع اختالالت تیزٍئیذی
 %4/2گشارػ ؽذ وِ ؽیَع آى در هطالؼِ هذوَر ًغثت
تِ هطالؼِ حامز لاتل هالحظِ اعت ( .)11تز اعاط
ًتایح هطالؼات هختلف ،هْنتزیي ػَارك ّیپَتیزٍئیذی
حاهلگی در هادر ؽاهل :ونخًَی ،خًَزیشی تؼذ اس
سایواى ،اختالل ػولىزد للة ،پزُاوالهپغی ،خذا ؽذى
خفت ٍ افشایؼ ًیاس تِ عشاریي ٍ در خٌیي ٍ ًَساد
ؽاهل :عٌذرم سخز تٌفغیً ،ارط تَدى ،ون ٍسى تَدى،
تأخیز رؽذ داخل رحویً ،اٌّداریّای هادرسادی،
هزي داخل رحوی یا دٍرُ ًَسادی هیتاؽذ (.)12-16
هطالؼات تالیٌی هتؼذدی ًؾاى دادُاًذ وِ خطز تزٍس
اختالل در ؽاخـّای رؽذ ػقثی  -رٍاًی ،تْزُ
َّؽی ( ٍ )IQتَاًاییّای یادگیزی در هذرعِ ًشد
وَدواًی وِ اس هادراى دچار ون واری تیزٍئیذ هتَلذ
ؽذُ اًذ ،تاال اعت؛ تِطَریوِ ؽیَع مزیة َّؽی
( )Score IQتیؼ اس  2اًحزاف هؼیار پاییيتز اس
هیاًگیي افزاد وٌتزل در وَدواى هتَلذ ؽذُ اس هادراى
عالن  ٍ %4در وَدواى هتَلذ ؽذُ اس هادراى دچار
ّیپَتیزٍئیذی  %13گشارػ ؽذُ اعت (.)17
در هطالؼِ ًادری ٍ ّوىاراى ( )2011تحت ػٌَاى
"ؽیَع ون واری تیزٍئیذ در سًاى تاردار هزاخؼِ وٌٌذُ
تِ درهاًگاُ ؽْیذ دادتیي وزهاى تز حغة ػَاهل" وِ تِ
تزرعی  620سى تاردار هزاخؼِ وٌٌذُ تزای هزالثتّای
دٍراى تارداری پزداختٌذ ،ون واری تیزٍئیذ تا ّیچ وذام
اس ػَاهل خطز هَرد هطالؼِ ارتثاط هؼٌیداری ًذاؽت ٍ
فمط ّیپَتیزٍئیذی آؽىار تا عاتمِ ٍخَد آلزصی در افزاد
ارتثاط هؼٌیداری داؽت ( .)4( )p;/0025در هطالؼِ
آلي ٍ ّوىاراى ( )2000وِ در آهزیىا اًدام ؽذ ،هیشاى
هزي ٍ هیز خٌیٌی در هادراى تا  TSHتاالتز اس  6تِطَر
هؼٌاداری تاالتز اس هادراى تا  TSHووتز اس  6تَد (.)18
در هطالؼِ تْزاهی ٍ ّوىار ( )2009وِ در داًؾگاُ ػلَم
پشؽىی ؽْیذ تْؾتی اًدام گزفت ،تیي عطح آًتی
تادیّای آًتی تیزٍئیذ ٍ تزٍس عمط خٌیي ارتثاط
هؼٌیداری ٍخَد داؽت ( .)19اعىاویا ٍ ّوىاراى
( )2012در یه هطالؼِ گذؽتًِگز وِ تز رٍی  918سى
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 در ؽیىاگَ اًدام2007  تا203  اس عالIVF تحت
 تِ ایي ًتیدِ رعیذًذ وِ ػلیرغن درهاى تا،دادًذ
،لٍَتیزٍوغیي در سًاى هثتال تِ ونواری تیزٍئیذ
ِ هیشاى حاهلگی تالیٌی ٍ هیشاى تَلذ سًذُ ت،الًِگشیٌی
هیشاى لاتل تَخْی در همایغِ تا سًاى تذٍى اختالل
.)20( ػولىزد تیزٍئیذ ووتز اعت
در ایي هطالؼِ ؽیَع ّیپَتیزٍئیذی در حاهلگی تغیار
تاال گشارػ ؽذ ٍ تزخی ػَارك هاًٌذ دولواى ًیش تاال
تَدُ وِ لشٍم تؾخیـ ٍ پیگیزی ایي تیواراى را در
.حاهلگی مزٍری هیعاسد
 تؼذاد تاالی افزاد ؽزوت،ِاس ًماط لَت ایي هطالؼ
 ػذم اًدام آًتی،وٌٌذُ در هطالؼِ ٍ اس ًماط مؼف آى
.تادی آًتی تیزٍئیذ ٍ ػذم پیگیزی دراسهذت تیواراى تَد

 بزرسی شیًع ي عًارض َیپًتیزيئیذی در حبملگی

وتیجٍگیزی
ؽیَع ّیپَتیزٍئیذی تحت تالیٌی در سًاى تاردار تغیار
ِتاالعت وِ هتأعفاًِ غالثاً فالذ تزٍس ػالئن تالیٌی در ع
،هاُ اٍل تارداری اعت وِ تز اعاط عایز هطالؼات
اتتالی هادر تِ ّیپَتیزٍئیذی تحت تالیٌی هیتَاًذ تا
،ػَارك عَء ّن در هادر ٍ ّن در خٌیي ّوزاُ تاؽذ
 خشء آسهایؾات هؼوَل،TSH تٌاتزایي السم اعت
 تا درهاى،تارداری لزار گیزد تا در فَرت تؾخیـ
.تیواراى اس ػَارك آى خلَگیزی ؽَد

تشكز ي قذرداوی
ِتذیيٍعیلِ اس توام افزادی وِ ها را در اًدام ایي هطالؼ
. تؾىز ٍ لذرداًی هیؽَد،یاری وزدًذ
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