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در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ در ﯾﮏ ﮐﻮﻫﻮرت از ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ در داﻧﻤﺎرک راﺑﻄﻪ ﺳﻄﺢ  TSHو fT4
ﻣﺎدر در ﺑﺎرداری ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد رواﻧﯽ -ﻋﺼﺒﯽ در ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت زﯾﺮ ﺑﺨﺶ روش ﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﺨﺶ ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ
 -1در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻋﺪدی ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ )در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺤﻠﯿﻞ
رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ در ﺟﺪاول  3و  (4و ﻏﯿﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه اﻧﺪ ﮔﺰارش ﻣﯿﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ
در ﺟﺪول  5اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﺪدی ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﺟﺪاول
ﯾﮏ و دو ﯾﮏ ﮔﺰارش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﮐﯿﻔﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻋﺪدی ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﺎدران و ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن
ﺑﺼﻮرت ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اس ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭼﻪ ﺗﻌﺪادی ﻣﻌﺎدل ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺘﻮﻟﯿﺪﯾﻦ در
ﮐﻮرﻫﻮرت دﺧﺘﺮ و ﺑﻘﯿﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻣﺜﻼ در ﺟﺪول  2از ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﺸﮑﻞ ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪی ﻣﺎدر 74
ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎدل  51درﺻﺪ ﭘﺴﺮ و ﺑﻘﯿﻪ ﯾﻌﻨﯽ  49ﺋﺮﺻﺪ ﭘﺴﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ.
 -2در ﺟﺪول  3ﻧﺘﺎﯾﺞ دو روش رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ و ﻟﻮﺟﺴﺘﯿﮏ در ﺧﺼﻮص راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻦ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ
اﺧﺘﻼل ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪی در ﻣﺎدر)ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ( ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی رواﻧﯽ و ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺜﻞ Full IQ ،
 Performance IQو  Verbal IQو ) ...ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ( در ﭘﻨﺞ
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪی ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
ﻋﻤﻠﮑﺮد رواﻧﯽ و ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻮدک ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ )راﺑﻄﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻋﺪدی ﭘﺎﺳﺦ در اﯾﻦ ﻣﺪل ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﻘﺪار ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺿﺮﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﺪدی
ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮﯾﺐ رﮔﺮﺳﺒﻮن ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ازای ﯾﮏ واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و اﮔﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ )داﺷﺘﻦ  /ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪی
ﻣﺎدر در ﺑﺎرداری( ﺿﺮﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻔﺎوت در ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ را در دو رده ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺻﻔﺮ در داﻣﻨﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ وﺟﻮد ﻧﺪارد( ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺟﺪول  3ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﺮه Full IQ
در دو ﮔﺮوه ﺑﺎ و ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪی ﻣﺎدر در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎم )ﺑﺪون ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺨﺪوﺷﮕﺮﻫﺎ( ﺑﺮاﺑﺮ 3.74-
و ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺨﺪوﺷﮕﺮﻫﺎ  1.56-اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ دارﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﯾﻦ ﻋﺪد از ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺎ ﻧﻤﺮه
ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻋﺪد ﺻﻔﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻤﻼ از
ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ ﮐﻞ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﺎﺳﺦ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻋﻤﻼ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺪول  4ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﺑﺨﺶ اول ﺟﺪول ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  BRIEFﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش واﻟﺪ و ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دو ﮔﺮوه ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻣﺎدران ﺑﺎ و ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ
ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪی در ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ.
 -3در ﺑﺨﺶ دوم ﺟﺪاول  3و  4و  5راﺑﻄﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪی ﻣﺎدر در ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
رواﻧﯽ-ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻮدک در ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﻮﺟﺴﺘﯿﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺎر
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺎط ﺑﺮرﺷﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی رواﻧﯽ-ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻮدک ﺑﺎ آن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ

ﺷﺪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻧﺮﻣﺎل و ﻏﯿﺮ ﻧﺮﻣﺎل دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ دو رده
ای ﻏﯿﺮ ﻋﺪدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪل آﻣﺎری  logisticرا ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ )ﻣﺪل
رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﻮﺟﺴﺘﯿﮏ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﯿﻔﯽ دو ﺣﺎﻟﺘﯽ) :در
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﺪاول 3و  4و  5ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن/ﻧﺒﻮدن از ﻧﻈﺮ اﻧﻮاع ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی رواﻧﯽ-ﻋﺼﺒﯽ(
اﺳﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﭼﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ )ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه( ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط
دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺟﺪول راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪی ﻣﺎدر در ﺑﺎرداری)
داﺷﺘﻦ /ﻧﺪاﺷﺘﻦ( ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﺎﺳﺦ دو رده ای ﻋﺼﺒﯽ-رواﻧﯽ ﮐﻮدک .در اﯾﻦ رﮔﺮﺳﯿﻮن راﺑﻄﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﻨﺎم  ORﯾﺎ  RRﮔﺰارش و ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﯾﮏ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻧﺎرس ﺑﻮدن ﯾﺎ ﺑﺴﺘﺮﯾﺒﻮدن ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ )
 (Risk factorﺑﻮدن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ) (Protectiveﺑﻮدن ﻋﺎﻣﻞ
اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﻋﺪد ﯾﮏ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ( ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺟﺪول ) 3ﺑﺨﺶ دوم( ﻫﺮ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﻏﯿﺮﻧﺮﻧﺎل ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
WPPSI-R and TEACh-5
در ﻣﺎدران دارای ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺮوﺋﯿﺪی ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ ﻣﻘﺎدﯾﺮ  ORﺑﺎﻻﺗﺮ از ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻓﻮاﺻﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻋﺪد ﯾﮏ را درﺑﺮدارﻧﺪ
و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪی ﻣﺎدر در ﺑﺎرداری ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ-ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺎﻗﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ دار آﻣﺎری ﺑﻮده
اﻣﺎ در ﺟﺪول  4ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻌﻠﻢ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی رواﻧﯽ-ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  BRIEFﺑﺮای ﻣﺜﺎل در General
 executive compositeﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻣﺎدران دارای ﻣﺸﮑﻞ ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪی در ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ  19.69در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﺎدران
ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ  15.59ﺑﻮده و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار ) OR=2.76در ﻣﺪل ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺪوﺷﮕﺮ( ﺑﻮده ﮐﻪ
ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﻏﯿﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺎدر ﻣﺸﮑﻞ دار از ﻧﻈﺮ ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ در ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﻮده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺑﺎ
ﻣﺎدر ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ رواﻧﯽ-ﻋﺼﺒﯽ  176درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ )ﺣﺪاﻗﻞ  48درﺻﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  416درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮج
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن  95درﺻﺪ( .ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﻣﻮرد ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﺟﺪول  4و  5ﺑﺮای ﮔﺰارش ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ
اﺳﺖ.
در ﻧﻤﻮدارﻫﺎی  2ﮐﻪ ﻧﻤﺮه ﻫﻮش ﮐﻼﻣﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  TSHو  Ft4را ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در
ﻣﻮرد  TSHاﮔﺮ ﺳﻄﺢ آن ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻻی  10ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ ﮐﻼﻣﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ )ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﯿﺎن ﻋﺪد ﺻﻔﺮ را
ﻗﻄﻊ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ( و در ﻣﻮرد  fT4ﻫﻢ ﻓﻘﻂ اﮔﺮ ﺳﻄﺢ آن ﮐﻤﺘﺮ از  10ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﻫﻮش ﮐﻼﻣﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ
اﺳﺖ.
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