
 كم كاري مـادرزادي تیروئیــد
مون در رشد و تكامل تیروئید غده كوچكي است كھ در جلوي گردن قرار دارد و وظیفھ اصلي آن تولید و ترشح ھورموني بھ نام تیروكسین مي باشد كھ تأثیر این ھور

  .مغز بسیار مھم و ضروري مي باشد
  كم كاري مادرزادي تیروئید چیست ؟

 . ده یا عملكرد طبیعي نداشتھ باشد ، بیماري كم كاري مادرزادي تیروئید بوجود مي آیداگر بھ ھر علتي ھورمون تیروكسین درخون نوزاد كم ش
د تولید ھورمون ھاي ید و نقش آن در كم كاري مادرزادي تیروئید : تنھا نقش مشخص شده ید در سنتز ھورمون ھاي تیروئید مي باشد . در نتیجھ كمبود ید مي توان

مھم ترین عوارض كمبود ید ، صدمھ جبران ناپذیر مغزي و عقب ماندگي ذھني است كھ در نتیجھ كمبود ید و نارسایي تیروئید در تیروئید را تحت تأثیر قرار دھد . 
جفت  مقدار اندكي ازطریقدوران جنیني و اوایل دوران بعد از تولد مي باشد . در دوران جنیني اگرغده تیروئید بھ ھر علتي تشكیل نگردد ، ھورمون ھاي تیروئید بھ 

شدیدي بر رشد از مادر بھ جنین منتقل میشود كھ تا حدودي كفایت مي كند ولي در صورت ادامھ وضعیت فوق پس از تولد و عدم درمان بھ موقع و سریع تأثیر 
  . سلولھاي عصبي مي گذارد

  . لي و برخي عوامل دیگر ازعوامل مؤثر در بروز آن ھستندعلت بیماري چیست ؟ علت اصلي بروز این بیماري ناشناختھ است . اما كمبود ید ، ازدواج ھاي فامی
درصد نوزادان عالیم دارند و بقیھ با وجود بیماري ، بدون عالمت ھستند و وقتي عالیم بروز مي كند كھ زمان  ٥عالئم : در روزھاي اول تولد كم و نادر ھستند . فقط 

  بـارداري ، یرقان طوالني مدت ، ٤٢د از ھفتھ از دست رفتھ و عوارض ایجاد شده . عالیم شامل : تولد بع
، یبوست ،  مك زدن ضعیف ، شیر نخوردن بھ مقدار كافي ، كاھش درجھ حرارت بدن ، اتساع شكم ، كبودي انگشتان دست و پا ، مشكالت تنفسي ، وزن نگرفتن

  . اشدكاھش فعالیت ھاي نوزاد ، فتق نافي ، پوست خشك ، زبان بزرگ و صداي گریھ خشن مي ب
 عوارض بیماري كدامند ؟ عقب ماندگي ذھني ، كوتاھي قد ، كاھش شنوایي

ً زیاد این بیماري در كشور ما ، بي عالمت بودن آن و بھ جاي گذاشتن عوارض شدید و جبران ناپذیر مغزي و قابل پی شگیري بودن عوارض با توجھ بھ بروز نسبتا
  . روزھاي اول زندگي تشخیص داده شوند این بیماري ،باید تمام نوزادان بیمار در ھمان

 نوزادان بیمار چگونھ تشخیص داده مي شوند ؟
، شك بھ وجود این بیماري  TSH باید از تمام نوزادان بین روزھاي سوم تا پنجم تولد نمونھ خون از پاشنھ گرفتھ شود . در صورت باال بودن ھورموني بھ نام

  . برانگیختھ مي شود
ا از بروز عقب روزگي نوزاد فرصت داریم ت٢٨وتیروكسین و تحت نظر پزشك انجام مي گردد. توجھ كنید كھ ما براي شروع درمان فقط تا درمان: با قرص لو

 . ماندگي ذھني جلوگیري كنیم
  

 معرفي مركز نمونھ گیري نوزادان
كاري مادرزادي تیروئید، گاالكتوزومي، فنیل كتون اوري و فاویسم (  در راستاي اجراي برنامھ كشوري غربالگري نوزادان و بررسي نوزادان از جھت بیماري كم

بخش نمونھ گیري نوزادان واقع در آزمایشگاه علمي تحقیقاتي غفوري راه اندازي شده كھ كلیھ نوزادان ھمھ روزه بھ جز  ١٣٨٥باقلھ اي بودن نوزاد ) از ابتداي سال 
 .دان مراجعھ نمایندایام تعطیل مي توانند جھت غربالگري بھ بخش نوزا



 .صبح بھ جز ایام تعطیل ٨-١٢شنبھ تا چھارشنبھ، ساعت : زمان مراجعھ بھ بخش غربالگري
 .ساعت بعد از تولد نوزاد 72 :زمان انجام تست غربالگري از نوزاد

 .بخش نوزادان -آزمایشگاه غفوري–بولوار معلم –جھرم  : آدرس بخش نمونھ گیري نوزادان
  

  


