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:اهمیت بهداشتی کم کاري مادرزادي تیروئید
هاي اخیر، امکانات متعددي را در زمینه شناسایی علل و هاي علم پزشکی و بویژه علم ژنتیک در سالپیشرفت
، هاي غدد و متابولیک در نوزادانبیماريههاي غیرواگیر بویژهاي بموقع جهت پیشگیري از عوارض مختلف بیماريمداخله

.استبوجود آورده

محور هیپوتاالموس، .کاري مادرزادي تیرویید یکی از علل مهم قابل پیشگیري عقب افتادگی ذهنی در نوزادان استکم
یابد. در صورت تکامل می،هیپوفیز و تیرویید در اواسط دوران زندگی جنینی شروع به فعالیت کرده و تا زمان تولد ترم

شود. هاي مهم از جمله سیستم عصبی مرکزي و اسکلتی ایجاد میی در ارگانکاري تیرویید در جنین، اختالالتوجود کم
مادري (T4)تیروکسین هورمون3/1دلیل این که حدوده رسند. باما اغلب نوزادان در بدو تولد کامالً طبیعی به نظر می

کند.از طریق بندناف به جنین انتقال یافته و از بروز عالئم بالینی بارز بیماري در جنین جلوگیري می

در هابدلیل کم و غیر اختصاصی بودن عالئم و نشانه،هنگام بیماريهاي غربالگري، تشخیص زودتا قبل از شروع برنامه
و این موضوع با از دست دادن ضریب هوشی به درجات مختلف در رفتگبا تأخیر صورت میروزهاي اول زندگی معموالً

.بودمبتالیان همراه 

خرداد ماه را به منظور افزایش سطح آگاهی 10لغایت 4،"فدراسیون جهانی تیروئید"با عنایت به اهمیت موضوعلذا 
"هفته جهانی اطالع رسانی تیروئید"به عنوان ،مردم از بیماري هاي تیروئید، عوارض، راه هاي پیشگیري و درمان آن

معرفی کرده است.

:تیروئیدتعریف 
ن تر از غضروف تیرویید (سیب آدم)، قراردارد تیرویید غده کوچکی شبیه پروانه است که در جلوي گردن، روي ناي و پایی

می وظیفه اصلی غده تیروئید تولید و ترشح هورمونی به نام تیروکسین .رودریز بدن بشمار میدرونترین غده بزرگو 
رشد و نمو نقش همچنینو عصبی- مغزيسیستمتکاملسوخت و ساز بدن، در افزایشهورمون تیروکسین. باشد

دارد.اساسی
.پدیدار می گرددعوارض مختلفی، شودو یا زیادیا تولید آن کمدر بدن تولید نشود، هورموناین اگر به هرعلتی

:کاري تیروییدبیماري کم



در بیمارياین. گویندمی"د نوزادانبیماري کم کاري تیرویی"تیروکسین در بدن نوزاد، به هر علتی،هورمون به کمبود
موجب عقب ماندگی ذهنی ،ندارد و در صورت عدم تشخیص و یا دیر تشخیص دادنمشخصیعالمت"بدو تولد معموال

می شود.در نوزاد 
است. نوزادان غربالگريانجام بیمارانپیداکردنروش بهترین

:انواع بیماري کم کاري تیرویید نوزادان
گذرا- 1
دایمی- 2

به درمان داشته نیاز) بکشدسال طول 3هفته تا 2از حدود تواندمیمدت این(مدتیتا بیمار ممکن استگذرادر نوع
به مصرف قرص نیازگر یدرمان قطع شده و د،هورمونکافیمقدار تولیدو تیروییدکارباشد و بعد از آن با شروع به 

دارو را قطع نبایددارد و لووتیروکسینبه مصرف قرص نیازعمر پایانتا بیماردر نوع دایمیولی ،باشدمی نلووتیروکسین
مصرف دارو به شود، امازیادو وي، کمهورمونیهايآزمایشو بیمارنیازاست، بر اساس ممکن. البته دوز دارو نماید

قطع نخواهد شد.کاملصورت
کدامند؟نوزادان تیروییدکاريکمبیماريآورنده بوجودهايعلت
یدکمبود•
بدن:در یدافزایش•

اکسپکتورانتهايشربتمثل یدحاويداروهاياز مصرف بعضی–
ناف نوزاد)بارداري، زایمان، و یادر زمان کردنضدعفونیبراي(مصرف بتادین–

ازدواج هاي فامیلی•
)اکالمپسی(پره بارداريباال در دوران تیرویید، دیابت، فشارخونمثل مشکالتهاییابتال مادر به بیماري•
و ...مثل لیتیوم، آمیوداروناز داروها مصرف بعضی•

آن دارد؟عملکردو تیروییددر سالمت نقشیچه ید
باعث تواندمیروزانه غذاییرژیمدر یدکمبودو استتیروییدهورمون توسط تولیدبرايمهم هايریزمغذياز یکیید

شود.ذهنیماندگیعقبقد و تیرویید، کوتاهیکاريکم)، تیروییدغده شدنبزرگاز جمله گواتر (مهمیهايبیماريبروز 

؟هستندیدحاويمواد خوراکیکدام
و ...)میگوها،جلبک ها، ماهی(انواع دریاییغذاهايتمام•
تخم مرغ•



چرب و ...)کمگاو، ماست شیر(بخصوص لبنیات•
با پوست پخته شده)زمینیسیب(بخصوص هاسبزي•
هاگوشت•
حبوبات •
هامیوه•
)نمک ید دار تصفیه شده تبلور مجدد•

آورد؟میبوجودمشکالتیزنان باردار چه غذاییرژیمدر یدکمبود
دارند.نیازبیشتريیدبه شیردهیي وبارداردر دوران زنان 

از عوارض کمبود تیروییدکاريکمو تولد نوزاد مبتال به جنیندر مادرزاديهايزایی، بروز ناهنجاريسقط جنین، مرده
ید در زنان باردار است.

.یابدمیید، شانس مرگ زن باردار افزایششدیدکمبوددر موارد 
کدامند؟نوزادان تیروییدکاريکمبیماريعالیم

:ابتداي دوران نوزاديدربیماري تظاهرات-
وزن ، شیرخوردن ناکافیکم اشتهایی و ،هفته42از حاملگی بیشمدتدر صورت و بدن، (خیز)، ادمزردي طول کشنده
،اتساع شکمی،کم تحرکی و حرکات آهسته،)سانتی گراددرجه35(اغلب زیر هیپوترمی،کیلوگرم4زمان تولد بیش از 

آپنه و تنفس صدادار،)5mmفونتانل خلفی بزرگ (بیش از ،یبوست

:در طول اولین ماه زندگیبیماريتظاهرات-
و وزن نگرفتن، تنفسیدیسترس ؛ خارجیادم در دستگاه تناسلی، (لکه لکه شدن) انتهاهاmottlingومحیطیسیانوز

به دلیل بزرگی اختالل تنفسی ، خواب آلودگی،کاهش فعالیت،ضربان قلب کند، اتساع شکمی، یبوست،زدن ضعیفمک
زبان

:در طول سه ماه اول زندگیبیماريتظاهرات-
،گریه خشن، زبانبزرگی (رنگ پوست خاکستري مایل به زرد است)،sallowوپوست خشک، یبوست، فتق نافی

رشد جسمی کم،خونی ماکروسیتیک، کم کاردیومگالیسوفل قلبی و
ها بیش از حد طبیعی فاصله دارند و ماند. چشمدر موارد شدید در سنین باالتر، دهان شیرخوار بدلیل بزرگی زبان باز می

ها پهن و انگشتان کوتاه کلفت، دستها دیرتر از زمان معمول پدیدار شده، گردن کوتاه و صورت پف آلوده است. دندان
(سفیدي چشم)اما اسکلرا،است. پوست بدن زرد رنگهمراهو با تعریق کمبودههستند. پوست خشک و پوسته پوسته

ماند. موها خشک، شکننده و کم پشت هستند و پیشانی کوتاه و چین خورده است.سفید باقی می



کاري تیرویید کند بوده، صدا خشن و قدرت یادگیري کلمات و مبتال به کمبه طور کلی، رشد و تکامل در شیرخواران 
شود. به عالوه، تکامل افتادگی ذهنی و جسمی با افزایش سن بیشتر میها کم است. درجه عقبسخن گفتن در آن

تواند دیر و یا هرگز اتفاق نیفتد.جنسی می

یپوتون است، اما در موارد نادري نیز، عضالت دچار هیپرتروفی ید هیکاري مادرزادي تیروبه کمعضالت در کودکان مبتال
شوند. در این موارد شیرخواران ظاهر ورزشکاري دارند بخصوص در عضالت ساق پاها. علت این پدیده  ناشناخته بوده می

گردد.میو با درمان جایگزینی، تغییرات عضالت به حالت طبیعی بر

کدامند؟نوزادان تیروییدکاريکمعوارض بیماري
شنواییکم، افت تحصیلی، کوتاهی قد، ذهنیعقب ماندگی

کرد؟بایددر نوزادان چه تیروییدکاريکماز بروز عوارض بیماريپیشگیريبراي
شود.همه نوزادان انجام برايتولد 3- 5روزهاينوزادان در غربالگريباید

تولد غربالگري شوند؟3- 5همه نوزادان در روز چرا باید
،در روزهاي اولیه پس از تولدابتال، % موارد 5در حدود کم عالمت و فقطی استیبیمارکاري مادرزادي تیرویید معموالًکم

تشخیص بالینی بیماري در این عالئم کم و غیراختصاصی هستند و معموالً.هستندگان بیماريداراي عالئم و نشان
% 35% نوزادان در ماه اول، 10هاي بالینی، تنها عبارت دیگر براساس یافتهه ب. شودروزهاي اولیه زندگی بندرت داده می

.شوندزندگی شناسایی میاولسال3- 4% در طول 100سال و1% در طول 70در سه ماه اول، 
شیرخوارگذاشتهخود را بر منفیاثرات تیروییدهورمون کمبودم شده و انجادیرهنگامبیماريبدون غربالگري، تشخیص

.خواهد افتاداتقاقذهنیماندگیعقبو 
چگونه است؟مبتالیاندر بیماريآگهیپیش

مبتالیان، به هنگام و درمان مناسب تشخیصنوزادان، تیروییدکاريکمبیماريغربالگري با انجام برنامه کشوري
نامناسب یاو دیررسدرمان اما بدون درمان و یااستیافتهبهبود چشمگیريطوربهبیمارنوزادان آگهیپیش
است.ناپذیراجتنابقد کوتاهیذهنی و ماندگیعقب

دهی براي پوشش،قويو ضمانت اجرایی جامعه و کلیه کارکنان درگیر در اجراي برنامهآموزش وسیع و مداوم
.استو حائز اهمیتبسیار مهمکاري مادرزادي تیروییدکمقابل قبول غربالگري 

گروه پیشگیري از بیماري هاي غیرواگیر


