
برنامه كشوري غربالگري كم كاري مادرزادي تيروييد و افزايش گذراي TSH در نوزادان: متن آموزشی پزشک

جمهوری اسالمی ايران
وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی

معاونت سالمت
مرکز مديريت بيماريها

برنامه کشوری غربالگری کم کاری مادرزادی تيروييد 

و افزايش گذرای TSHدر نوزادان
تاليف:

دکتر شهين ياراحمدی دکتر عليرضا دالوری
عباس نوروزی نژاد دکتر عليرضا مهدوی هزاوه

دکتر محبوبه دينی

نظارت:
دکتر محمد اسماعيل اکبری           دکتر محمد مهدی گويا

دکتر بهرام دالور

مهر ١٣٨٣



برنامه كشوري غربالگري كم كاري مادرزادي تيروييد و افزايش گذراي TSH در نوزادان: متن آموزشی پزشک

٢

برنامه کشوری غربالگری کم کاری مادرزادی تيروييد و افزايش گذرای TSH در نوزادان
مقــدمه:

پیشرفت های علم پزشکی و بويژه علم ژنتیک در سال های اخیر، امکانات متعددی را در زمینه شناسايی علل و مداخله های بموقع جهت 

پیشگیری از عوارض مختلف بیماری های غیرواگیر بويژه بیماری های غدد و متابولیک در نوزادان بوجود آورده است

کم کاری مادرزادی تیروئید يکی از علل مهم قابل پیشگیری عقب افتادگی ذهنی در نوزادان است. محور هیپوتاالموس- هیپوفیز-تیروئید 

در اواسط دوران زندگی جنینی شروع به فعالیت کرده و تا زمان تولد ترم تکامل می يابد. در صورت وجود کم کاری تیروئید در جنین، 

اختالالتی در ارگانهای مهم از جمله سیستم عصبی مرکزی و اسکلتی ايجاد می شود. اما اغلب نوزادان در بدو تولد کامال" طبیعی بنظر می 

رسند. بدلیل اين که حدود ١/٣ تیروکسین (T4) مادری از طريق بند ناف به جنین انتقال يافته و از بروز عالئم بالینی بارز بیماری در جنین 

جلوگیری می کند.

تا قبل از شروع برنامه های غربالگری، تشخیص زود هنگام بیماری بدلیل کم و غیر اختصاصی بودن عالئم و نشانه های در روزهای اول 

زندگی معموال با تأخیر صورت می گیرد و اين موضوع با از دست دادن ضريب هـوشی به درجات مختلف در مبتاليان همراه می باشد. 

اولین برنامه غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید در جمعیت بزرگ درسال ١٩٧٤ در Quebec کانادا و پیتزبورگ انجام شد. تا سال 

١٩٩٩ میالدی، برنامه های غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان بیش از ١٥٠ میلیون نوزاد را مورد آزمون قرار داده اند و حدود ٤٢٠٠٠ نوزاد 

هیپوتیروئید شناسايی شده است. در حال حاضر تقريبا تمامی کشورهای صنعتی جهان برنامه غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان را بطور 

سیستمیک انجام می دهند. 

کشورهای در حال توسعه نیز بتدريج غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان را در مقیاس های مختلف انجام می دهند. انجام غربالگری نوزادان 

در هر جامعه ای، عالوه بر شناسايی زودرس نوزادان مبتال کم کاری و درمان سريع و جلوگیری از بروز عوارض و کاهش آالم خانواده ها، 

موجب بدست آوردن اطالعات مهمی در زمینه های اپیدمیولوژی و فیزيوپاتولوژی اين بیماری در آن جامعه می شود.

با توجه به پژوهشهای انجام شده در اصفهان، تهران و شیراز، میانگین بروز کم کاری مادرزادی تیروئید در کشور ١/١٠٠٠ تخمین زده شد.

شیوع باالی بیماری در کشور و عوارض جبران ناپذير مغزی بیماری در صورت عدم تشخیص و درمان بموقع که جز با غربالگری بیماری 

قابل پیشگیری نمی باشد، مسئولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را برآن داشت تا برنامه غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان را 

در سطح ملی برنامه ريزی نمايند.. در سال های اخیر، مداخله در هرسه سطح پیشگیری (اولیه، ثانويه و ثالثیه) از بیماری های غیرواگیر جزو 

اولويت های بهداشتی کشور قرار گرفته است. بدين ترتیب ، امید آن میرود که با انجام اين برنامه غربالگری در کشور، زيرساخت مناسبی 

جهت بررسی، شناسايی و درمان هیپوتیروئیدی نوزادان و بدنبال آن برای ساير بیماريهای متابولیک نوزادان ايجاد گردد.
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٣

علت پيشگيری و غربالگری هيپوتيروئيدی در نوزادان:

میزان بروز بیماری ١ در ٤٠٠٠-٣٠٠٠ تولد است که حاکی ازمیزان بروز باالی بیماری در جهان می باشد. .١

به دلیل کم و غیر اختصاصی بودن عالئم و نشانه های هیپوتیروئیدی نوزادان در اوايل دوران شیرخوارگی و نوزادی، در اغلب  .٢

موارد تشخیص بیماری با تأخیر صورت می گیرد.

شناسايی و درمان با تأخیر بیماری با عوارض جبران ناپذير مغزی بويژه کاهش شديد ضريب هوشی درمبتاليان همراه است. .٣

در صورت شناسايی و درمان بموقع بیماری، که در برنامه های غربالگری کامال ممکن است، از عوارض بیماری پیشگیری بعمل  .٤

می آيد.

آزمون های غربالگری در دسترس می باشند و از حساسیت و اختصاصیت بااليی برخوردار هستند. .٥

درمان بیماری براحتی امکان پذير است و نیاز به اقدامات بیمارستانی و پر هزينه ندارد. درمان هیپوتیروئیدی نوزادان در صورتی  .٦

که بموقع آغاز شود، کامال موثر است.

مطالعات گسترده نشان می دهند که غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید، ايمن، موثر، و سودمند است. نسبت هزينه به سود اين  .٧

برنامه از ٧ تا ١١ به ١ در جهان و ٧/٨ به ١ در کشور است.

اهميت موضوع

اپيدميولوژی هيپوتيروئيدی نوزادان در جهان

بطور کلی، میزان بروز بیماری در جهان ١ در هر ٤٠٠٠-٣٠٠٠ تولد زنده برآورد شده است. جدول-١ میزان بروز کم کاری مادرزادی در 

کشورهای مختلف را نشان می دهد که در مقايسه با بروز تخمینی در ايران بسیار متفاوت بنظر می رسد. بطورکلی، اين میزان در کشورهای 

آسیايی در مقايسه با کشورهای آمريکايی و اروپايی بیشتر است که نشان می دهد تفاوتهای خاصی بین کشورهای آسیايی و غیر آسیايی و 

جود دارد، از اين جمله می توان از:

وجود هم خونی (Consanguinity) بیشتر، که در افراد يک قوم يا نژاد خاص وجود دارد. .١

وجود کمبود يد در منطقه که شانس بروز کم کاری تیروئید بخصوص نوع گذرای آن افزايش می دهد. .٢

احتماال" تغییرات خاص ژنتیکی که در افراد ساکن آسیا وجود دارد. .٣

هزينه های اقتصادی
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٤

غربـــالگری هیپـــوتیروئیــدی نـوزادان يکی از بـرنــامـه هـای طب پیشگیــری است کـه نسبت ســود به هــزينـه در آن مثبت می بـاشد. 

اکثر نسبت های محاسبه شده سود به هزينه بر اساس بار مالی وارده بر جامعه جهت مراقبت از کودکان عقب مانده ذهنی برآورد شده اند. 

علیرغم اين که در تمامی اين مطالعات فوائد غیرقابل اندازه گیری (Non-measurable) کیفیت بهتر زندگی در کودک شناسايی و 

درمان شده و اثر مثبت آن بر ابعاد مختلف زندگی خانواده در نظر گرفته نشده است، بــا اين وجـــود، مطالعات نشــان داده انــد که بــا 

انجـــام غربـــالگری از هـــدر رفتــن مقــادير هنگفتی از ذخائر ارزی جلوگیری بعمل خواهد آمد. برآورد هزينه در برنامه های غربالگری 

مشابه يکديگر و تقريبا بین ٠/٧٠ تا ١/٦٠ دالر به ازای غربالگری هرنوزاد می باشد.

در ســال ١٩٧٧، ديوان محاسبات فدرال اياالت متحده آمريکا (Federal General Accounting Office) هزينه مراقبت های 

پزشکی و موسساتی يک نوزاد هیپوتیروئید درمان نشده را در طول عمر وی برابر با ٣٣٠.٠٠٠ دالر برآورد نموده است. بر طبق گزارش دفتر 

بررسی فناوری اياالت متحده آمريکا در سال ١٩٨٨ به ازاء هر نوزاد هیپوتیروئید شناسايی شده ٩٣.٠٠٠ دالر ارز ذخیره خواهد شد و گزارش 

سال ١٩٩٥ همین دفتر نشان داده است که نسبت سود به هزينه غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان در مقايسه با عدم انجام آن ١٠ به ١ می باشد. 

هزينه متوسط برای تعدادی از مراحل اجرايی برنامه های غربالگری در اياالت متحده با مقادير جمع آوری نمونه برابر با ٦ دالر، انجام هر 

آزمون آزمايشگاهی برابر با ١/٥ دالر و غربالگری هر نمونه بین ٨-٤ دالر در نظر گرفته شده است. مقادير مذکور برای هر برنامه غربالگری 

می تواند متفاوت و در برخی کشورهای در حال توسعه کمتر از هزينه های اشاره شده باشد.  نسبت سود به هزينه در برخی مطالعات ديگر در 

کشورهای توسعه يافته از ١١-٧ به ١ متقاوت بوده است.

براساس گزارش کشور برزيل در ارتباط با برنامه غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان در کشورهای در حال توسعه، حتی جوامعی که 

سوءتغذيه و بیماری های عفونی علل عمده مرگ و میر هستند، هزينه غربالگری نوزادان در عمل تفاوت معنی داری با ساير هزينه های 

بهداشتی نداشته است و شاخص های پیشگیری از عوارض جانبی آن براحتی قابل دستیابی است.

برآورد تخمین زده شده توسط دفتر غیرواگیر مرکز مديريت بیماری ها و گروه غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان مرکز تحقیقات غدد درون 

ريز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای نسبت سود به هزينه در اجرای ٢٠ ساله برنامه غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان 

مشابه با مطالعات غربی و حدود ٧/٨ به ١ بوده است.

جدول ١: میزان بروز هیپوتیروئیدی نوزادان در کشورهای مختلف جهان

بروز 
بيماری

نام کشور بروز 
بيماری

نام کشور بروز 
بيماری

نام 
کشور

بروز 
بيماری

نام کشور بروز 
بيماری 

نام کشور

آمريکا اقيانوسيه آفريقا اروپا آسيا
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٥

١/٤٤٠٧ آرژانتین ١/٣٣٣١ استرالیا ٭ اتیوپی ١/٤٠٠٠ آلمان ١/١٥٦٨ ا.م عربی

١/٣٣٣١ ا.م.آمريکا ١/٣٥٤١ استرالیا-
ويکتوريا

١/٤٧٢٤ اتريش ١/٣١٥٢ رژيم اشغالگر

١/٤٤٢٩ برزيل ١/٤٤٩٦ زالندنو ١/٣٢١٦ اسپانیا ١/٣٠٠٠ تايلند
١/٢٥١٤ شیلی ١/٢٣٠٠ استونی ١/٥٧٨٨ تايوان
١/١٦٠٠ کاستاريکا ١/٦٨٧٤ اسلوانی ١/٢٩٤٣ ترکیه
١/٣٨٨٤ کانادا ١/٣١٠٠ ايتالیا ١/٣٢٠٠ چین
١/٤٤٠٠ کلمبیا ١/٣٣٩٨ بريتانیا ١/٥٩٠٠ ژاپن
١/٢٣٢٥ کوبا ١/٣٧٥٠ بلژيک ١/٣٠٠٠ سنگاپور
١/٢٤٥٨ مکزيک ١/٣١٣٩ پرتغال ١/٤٠٠٠ عربستان

١/٦٠٣٧ چکسلواکی ١/٢٢٠٠ عمان
١/٣٧٧٧ دانمارک ١/٢١٠٠ قبرس
١/٤٠٠٠ سوئیس ١/٣٩٠٠ کره جنوبی
١/٤١٣٢ فرانسه ١/٣٤٧٦ کويت
١/٣٩٦٩ فنالند هند
١/٨٠٠٠ لهستان ١/٣٣٠٠ هنگ کنک
١/٦٤٥٠ لیتوانی
١/٥٤١٠ مجارستان
١/٣٠٦٩ نروژ
١/٣٢٧٩ (UK)ويلز
١/٣٧٢٣ هلند
١/٣٣١٤ يونان

٭ در مطالعه ای که در اتیوپی انجام شد، طی برنامه غربالگری پايلوت، ٣/٦ % هیپوتیروئیدی گذرا ديده شد، اما هیچ موردی از هیپوتیروئیدی 

پايدار تشخیص داده نشد.

تذکر: مطالعات متعدد در قاره افريقا نشان می دهد که در اغلب کشورها کمبود يد و کريتینیسم شیوع بااليی دارد، که می تواند حاکی از 

شیوع باالی کم کاری مادرزادی در اين قاره باشد.

اقدامات انجام شده برای حل مشکل کم کاری مادرزادی تيروييد

عملکرد سازمان جهانی بهداشت

در سال ١٩٩١ سازمان جهانی بهداشت اقدام به انتشار کتابچه أی نمود که هدف آن ارائه دستورالعمل کلی برای اجرای برنامه غربالگری کم 

کاری مادرزادی تیروئید بويژه در کشورهای در حال توسعه بود. در اين دستورالعمل عالوه بر ارائه اصول کلی اجرای يک برنامه عملی 

غربالگری نوزادان بويژه به اين موضوع اشاره شده است که در هر کشور برنامه غربالگری کم کاری مادرزادی تیرويید بايد بر اساس شرايط 

خاص آن منطقه طراحی گردد و پیروی از يک الگوی ثابت که در بسیاری از کشورهای توسعه يافته بکار برده می شود نه تنها نیاز نیست، 
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٦

بلکه عدم توجه به شرايط محلی منطقه و طراحی نامتناسب با امکـانـات موجود می توانـد برنامه غربالگری را با چالش های بزرگی روبرو 

نمايد.

برنامه های غربالگری در کشورهای مختلف می تواند بر اساس علل زير متفاوت باشد:

محل نمونه گیری (بند ناف يا کاپیلری پاشنه پا) 

زمان نمونه گیری (بدو تولد، ٣-٥ روز بعد از تولد و يا کمی ديرتر) 

نوع آزمون اولیه (TSH , T4 و يا هردو) 

ويژگی های فراخوان مثل Cut off point، دقت و حساسیت ازمون اولیه و ...  

عملکرد وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی در جمهوری اسالمی

وزارت بهداشت با حمايت مالی از پروژه های پژوهشی در چند دانشگاه علوم پزشکی, زمینه علمی الزم برای طراحی و اجرای برنامه 

غربالگری کم کاری مادرزادی تیرويید را در کل کشور فراهم نمود. سپس کارشناسان اداره غدد و متابولیک، با استفاده از اطالعات بدست 

آمده و با توجه به امکانات موجود در مملکت، مبادرت به طراحی پیش نويس اولیه برنامه غربالگری کم کاری تیروئید نمودند. پس از آن 

طی نشستهای متعدد علمی، برنامه کشوری به تدوين نهائی رسید و به صورت پايلوت در استانهای اصفهان، بوشهر و شیراز به اجرا درآمد.

در تیر ماه ١٣٨٤، نتايج پايلوت جمع آوری و مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت. در مرداد ١٣٨٤، برنامه کشوری مورد بازنگری قرار گرفته و 

در شهريور ١٣٨٤ برای اجرا در کل کشورابالغ گرديد.

کم کاری مادرزادی تيروئيد

تعريف: 

کم کاری تیروئید نتیجه کاهش در سنتز هورمون تیروئید و يا نقصان فعالیت گیرنده های هورمون تیروئید است. شايعترين علت کم کاری 

Entopic ) مادرزادی تیروئید اختالل در تکامل کامل يا نسبی غده تیروئید، يا اختالل درجايگزينی نامناسب تیروئید در دوران جنینی

Gland) است. اتیولوژيهای ديگر از جمله: استفاده زن باردار از بعضی از داروها مثل داروهای ضد تیروئید، داروهای حاوی مقادير زياد يد 

و اختالالت ارثی منجر به عدم توانايی در ساخت هورمون تیروئید نیز می توانند وجود داشته باشند.

هیپوتیروئیدی در اطفــال به دو صورت مــادرزادی و اکتسـابی وجود دارد. ترم کم کاری مادرزادی تیروئید برای مواردی از کم کاری 

تیروئید بکار می رود که قبل از و يا در زمان تولد وجود داشته باشد و می تواند به صورت اسپوراديک و يا فامیلیال و با يا بدون گواترديده 

شود.
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در موارد کمبود هورمون تیروئید شديد، معموالً عالئم در هفته اول تا دوم تولد بروز می کنند. اما در مواردی که کمبود هورمون خفیف تر 

است ممکن است عالئم تا ماهها بعد از تولد ديده نشود. کمبود هورمون تیروئید در شیرخوار باعث عقب افتادگی ذهنی می شود، مگر اينکه 

تشخیص و درمان مناسب در اوايل زندگی نوزاد شروع شود.

تقسيم بندی کم کاری مادرزادی تيروئيد بر اساس اتيولوژی

جدول- ٢ علل کم کاری مادرزادی تیروئید را نشان می دهد

جدول-٢ : تقسیم بندی کم کاری مادرزادی تیروئید بر اساس اتیولوژی
کم کاری مرکزی (هيپوفيزی) 

 Pit-1 موتاسیونهای o
کمبود TSH، هورمون رشد و پروالکتین 

 Prop-1 موتاسیونهای o
ACTHبا و يا بدون FSH ،LH ،هورمون رشد، پروالکتین ،TSH کمبود 

TRH  (Thyrotropin- releasing hormone)   کمبود o
ايزوله ؟ 

کمبودهای چندگانه هیپوتاالموسی (مثل: کرانیو فارنژيوم) 

TRH عدم پاسخ دهی به o
TRH موتاسیونهای گیرنده 

TSH (Thyrotropin) کمبود o
β موتاسیونهای زنجیره 

کمبودهای چندگانه هیپوفیزی 

TSH عدم پاسخ دهی به o
(IA  مثل : پسودو هیپوپاراتیروتیديسم نوع ) GSα موتاسیون 

کم کاری اوليه 
اختالل در تکامل غده تیروئید o

Aplasia 
Ectopia (Dysgenesis) 

اختالل در سنتز هورمون تیروئید  o
موتاسیون های آنزِم تیروئید اکسیداز ( هموزيگوت- دائمی،  هتروزيگوت-  گذرا) 

اختالل در نقل و انتقال يد 

اختالل در تیروئید پراکسیداز 

 Deiodination اختالل در 

کمبود يد (گواتر اندمیک) o
آنتی بادی های مادری o

 (TRA-ab)  TSH آنتی باديهای مهار کننده گیرنده 

مصرف بعضی از داروها توسط مادر باردار o
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ترکیبات يد دار، يد راديو اکتیو، متی مازول، پروپیل تیوراسیل، آمیودارون و ... 

عوامل مساعد کننده

عوامل متعددی در بروز هیپوتیروئیدی نوزادان (گذرا و دائمی) نقش دارند. 

عوامل مساعد کننده هيپوتيروئيدی گذرا در نوزادان

علیرغم تالش های بین المللی در رفع اين مشکل، هنوز حـدود يک بیلیون نفـردر جهـان از کمبـود يـد و عـوارض آن رنج می برند. در 

مناطقی که کمبود يد شديد است، هیپوتیروئیدی نوزادان آندمیک می باشد (کرتینیسم آندمیک) و با عقب ماندگی ذهنی، قد کوتاه، 

ناشنوايی- اللی و اختالالت نورولوژيک همراه است.

کمبود يد شايعترين علت کم کاری مادرزادی گذرا بوده و بر میزان بروز بیماری تأثیرگذار است بطوری که می تواند اين میزان را تا حدود 

١ مورد در هر ١٠ تولد افزايش دهد.

نوزادان نارس نسبت به اثرات مهارکننده ازدياد يد و ايجاد هیپوتیروئیدی گذرا حساس تر می باشند.

از طرف ديگر، ازدياد يد نیز از علل کم کاری مادرزادی تیروئید گذرای است. بطور کلی، نوزادان ممکن است بطور مستقیم يا غیر مستقیم 

در معرض يد زياد قرار گیرند. مصرف موضعی از بتادين (بر روی پوست يا مخاط) در نوزادان و يا مادران در دوران پری ناتال، استفاده از 

ماده حاجب، که حاوی مقادير زياد يد هستنـد، و يا استفـاده از داروهـای حـاوی يـد زيـاد ماننـد شربت هـای اکسپکتورانت از موارد 

مذکور می باشند. عبور داروهای ضد تیروئید از جفت نیز از علل ديگر، کم کاری مادرزادی گذرای نوزادان است و می تواند با ايجاد 

گواتر در نوزاد همراه باشد.

عبور آنتی بادی های ضدگیرنده تیروتروپین و مصرف گواتروژن ها در دوران حاملگی و پری نـاتـال نیز از علل شنـاخته شـده در بروز 

هیپوتیـروئیـدی گذرا در نوزادان هستند. در بعضی از مــوارد نیــز علت هیپوتیروئیدی گذرا در نوزادان ناشنــاخته باقی می ماند. بررسی 

اتیولوژی های بروز هیپوتیروئیدی گذرا در غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید تهران نشان داد که در نیمی از موارد هیپوتیروئیدی 

گذرا، ازدياد يد وجود داشته و هیچکدام از نوزادان مبتال به کم کاری مادرزادی تیرويید کمبود يد نداشته اند.

عوامل مساعد کننده هيپوتيروئيدی دائمی در نوزادان

هیپوتیروئیدی دائمی نوزادان به دو نوع اولیه (تیروئیدی) و مرکزی (هیپوفیزی-هیپوتاالموسی) ديده می شود. شیوع هیپوتیروئیدی مرکزی 

نادر و بین ١ در هر ١٥٠.٠٠٠– ٥٠.٠٠٠ تولد متغیر است.  هیپوتیروئیدی مرکزی در برنامه های غربالگری که از آزمون اولیـه TSH استفـاده 

می نمايند شناسايی نمی شود.



برنامه كشوري غربالگري كم كاري مادرزادي تيروييد و افزايش گذراي TSH در نوزادان: متن آموزشی پزشک

٩

شايعترين اتیولوزی کم کاری مادرزادی تیروئید اختالل در تکامل کامل يا نسبی غده تیروئید (Hyperplasic يا Aphasia)، يا اختالل 

درجايگزينی نامناسب تیروئید در دوران جنینی (Entopic Gland) است. اتیولوژيهای ديگر می تواند شامل استفاده زن باردار از بعضی از 

داروها مثل داروهای ضد تیروئید، داروهای حاوی مقادير زياد يد و يا بعلت ارثی عدم توانايی ساخت هورمون تیروئید باشند.

ديس ژنزی تیروئید يک بیماری اسپوراديک و تنها در ٢% موارد انواع فامیلیال آن گزارش شده است. شیوع بیشتر بیماری در دختران نسبت 

به پسران، شیـوع باالتـر بیمـاری در نژاد Hispanic و پائین تر آن در نژاد سیاه پوست، بروز فامیلیال بیماری در برخی خانواده ها، رخداد 

بیماری در دو قلوها و ساير فرزندان يک خانواده و ارتباط بین بروز باالی بیماری و HLA-Aw24 و HLA-Bw44 همگی دال بر 

اتیولوژی ژنتیکی هیپوتیروئیدی دائمی نوزادان است.

بعالوه، ديس هورمونـوژنـزی تیروئیــد که يک بیمــاری اتـوزومــال مغلوب محسوب می شود، معموالً در جوامع سنتی که ازدواج های 

فامیلی بیشتر است، شیوع باالتری دارد.

پژوهش انجام شده در تهران نشان داد که بروز کم کاری مادرزادی تیروئید در نوزادان ٢-٣ برابر میزان بروز آن در جهان است و بروز 

باالی بیماری نیز با شیوع باالی ازدواج های فـامیلی ارتباط معنی داری دارد. بدين ترتیب، ازدواج هـأی فـامیلی را می توان بعنوان يکی از 

عوامل مساعد کننده در بروز باالتر بیماری در کشور ايران در نظر گرفت.

نقش عوامل التهابی و ساير علل ديگر در بروز ديس ژنزی و ديس هورمونوژنزی تیروئید هنوز اثبات نشده باقی مانده است.

عالئم و نشانه های هيپوتيروئيدی نوزادان

کم کاری مادرزادی تیرويید معموال" بیماريی است کم عالمت و فقط در حدود ٥% موارد ابتال در روز های اولیه پس از تولد دارای عالئم 

و نشانگان بیماری هستند. اين عالئم کم و غیراختصاصی هستند و معموال" تشخیص بالینی بیماری در روزهای اولیه زندگی بندرت داده می 

شود. بعبارت ديگر بر اساس يافته های بالینی، تنها ١٠% نوزادان در ماه اول، ٣٥% در سه ماه اول، ٧٠% در طول ١ سال و ١٠٠% در طول ٤-٣ 

سال زنـدگی شناسايی می شوند.

عالئم و نشانه های بالینی هیپوتیروئیـدی در نوزادان و اوايل دوران شیرخوارگی بسته به علت و شدت بیماری و مدت زمان کمبود هورمون 

تیروئید قبل از تولد متغیر است (جدول -٣).
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جدول- ٣: عالئم و نشانه های بيماری کم کاری مادرزادی تيروئيد

تظاهرات بيماری در طول سه 

ماه اول زندگی

تظاهرات بيماری در طول 

اولين ماه زندگی

تظاهرات بيماری درابتدای 

دوران نوزادی

٭ فتق نافی

٭ يبوست

 sallow٭ پوست خشک و

٭ بزرگی زبان

٭ میکزدم ژنرالیزه

٭ گريه خشن

 ٭ سوفل قلبی و کارديومگالی

٭ پلورال افیوژن بدون عالمت 

٭ کم خونی ماکروسیتیک

٭ رشد جسمی کم

  mottling ٭ سیانوز محیطی و

انتهاها

٭ ادم در دستگاه تناسلی خارجی

٭ديسترس  تنفسی

٭ وزن نگرفتن و مک زدن ضعیف

٭ يبوست

٭ اتساع شکمی

٭ ضربان قلب کند

٭کاهش فعالیت 

٭ خواب آلودگی

٭ اختالل تنفسی ناشی از بزرگ بودن 

زبان

٭ زردی طول کشنده 

٭ ادم (خیز) در صورت و بدن

٭ مدت حاملگی بیش از ٤٢ هفته 

٭ وزن زمان تولد بیش از ٤ کیلوگرم

٭ کم اشتهائی و شیرخوردن ناکافی 

٭  هیپوترمی (اغلب زير ٣٥ درجه)

٭ کم تحرکی و حرکات آهسته
٭  اتساع شکمی

٭ يبوست
٭ فونتانل خلفی بزرگ (بیش از ٥ 

(mm

٭ آپنه و تنفس صدادار

نکته: معموالً در هیپوتیروئیدی اولیه هیپربیلیروبینمی غیر کنژوگه و در هیپوتیروئیدی ثانويه– ثالثیه هیپربیلیروبینمی کنژوگه و غیرکنژوگه 

ديده می شود.

در موارد شديد در سنین باالتر، دهان شیرخوار بدلیل بزرگی زبان باز می ماند. چشمها بیش از حد طبیعی فاصله دارند و صورت پف آلوده 

است. دندانها ديرتر از زمان معمول پديدار شده، گردن کوتاه و کلفت، دستها پهن و انگشتان کوتاه هستند. پوست خشک و پوسته پوسته و 

با تعريق کم است. پوست بدن زردرنگ اما اسکلرا سفید باقی می ماند. موها خشک، شکننده و کم پشت هستند و پیشانی کوتاه و چین 

خورده است.

بطور کلی، رشد و تکامل در شیرخواران مبتال به کم کاری تیروئید کند بوده، صدا خشن و قدرت يادگیری کلمات و سخن گفتن در آنها 

کم است. درجه عقب افتادگی ذهنی و جسمی با افزايش سن بیشتر می شود. بعالوه، تکامل جنسی می تواند دير و يا هرگز اتفاق نیفتد.
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عضالت در کودکان مبتال به کم کاری مادرزادی تیروئید هیپوتون است، اما در موارد نادری نیز، عضالت دچار پسودوهیپرتروفی می شوند. 

در اين موارد شیرخواران ظاهر ورزشکاری دارند بخصوص در عضالت ساق پاها. علت اين پديده (پسودوهیپرتروفی) ناشناخته بوده و با 

درمان جايگزينی، تغییرات عضالت به حالت طبیعی برمی گردد.

شدت بیماری در نوزادانی که در دوران جنینی هیپوتیروئیدی طوالنی داشته اند بیشتر است. بطور مثال، در نوزادانی که آتیروئیدی و يا نقص 

کامل سنتز هورمون دارند و يا در مواقعی که جنین در طول دوران حاملگی تحت تاثیر آنتی بادی های بلوک کننده گیرنده TSH با تیتر 

باال قرار دارد  چنین نوزادانی هیپوترمی، poor feeding، برادی کاردی و زردی را نشان می دهند. اکثر آنها فونتانل خلفی بزرگ و 

بسیاری از آنها فتق نافی دارند. دراين نوزادان پس از انجام آزمايشات الزم، نبايد وقت را از دست داده و درمان بايد بطور سريع شروع شود.

ولی اکثر نوزادان مبتال به کم کاری تیرويید، قبل از مرخص شدن از زايشگاه، عالئم و نشانه های بسیار کم دارند و يا حتی فاقد عالمت 

هستند و فقط توسط آزمايشات غربالگری قابل شناسايی هستند وعالئم بالینی در آنها معموال"تا سن ٣-٢ ماهگی ظاهر نمی گردد.

بندرت نوزادی با ديس ژنزی تیروئید عملکرد نرمال تیروئید را نشان می دهد و در غربالگری شناسـايی نشده و تیروئید در دوران کودکی به 

صورت توده بدون عالمت در ناحیه زير فکی، قسمت خارجی گردن يا در ناحیه Foramen Cecum زبان ظاهر می گردد.

شناسايی بزرگی تیروئید در اولین معاينه فیزيکی بسیار با اهمیت است زيرا اطالعات بدست آمده از آن در تعیین علت هیپوتیروئیدی موثر 

است. حدود غده تیروئید يک شیرخوار زمانی که گردن وی در حالت Extended باشد براحتی قابل لمس است. اگر هیچگونه بافت 

تیروئیدی لمس نگردد بايد وجود غده تیروئید نابجا (اکتوپیک)، با استفاده از روشهای تصوير برداری چون سونوگرافی و اسکن، مورد 

بررسی قرار گیرد.

يد و نقش آن در بيماری کم کاری مادرزادی تيروئيد

يــد يک Trace Element است که دربدن انسان بمیزان mg ١٥-٢٠ وجود دارد (٣-١٠ × ٠/٠٢% وزن بدن). تنها نقش مشخص شده يد 

در سنتز هورمون های تیروئید میباشد. در نتیجه، کمبود يد می تواند تولید هورمون های تیـروئید را تحت تأثیر قرار دهد.

میزان مجاز روزانه يد در رژيم غــذايــی طبق توصیــه بورد غذا و تغذيه انجمن تحقیقات ملی آمريکا برای شیرخواران ٦-١٢ ماهه 

٥٠g/d و تا سن ٦ ماه g/d ٤٠ می باشد. مطالعات نشان داده اند که مقدار مجاز روزانه توصیه شده رژيم غذايی برای شیر خواران با سن 

کمتر از يک سال در مناطق با دريافت يد نزديک به مرز کفايت (Marginally Low) بايد تا g/d ٩٠ افزايش يابد.

طیف بیماری های ناشی از کمبود يد در نوزادان به شکل گواتر و کم کاری تیرويید به اشکال آشکار يا تحت بالینی است و زمانی که 

کمبود يد شديد باشد گواتر آندمیک و کرتینیسم رخ می دهد. مهمترين عوارض کمبود يد صدمه جبران ناپذير مغزی و عقب ماندگی 

ذهنی است که نتیجه کمبود يد و نارسائی تیروئید در دوران جنینی و اوايل دوران بعد از تولد است.
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هورمونهای تیروئید نقش عمده ای را در رشد و تکامل تمام اعضای بدن به خصوص سیستم عصبی مرکزی هر فرد به عهده دارند. اين نقش 

از هفته يازدهم دوران جنینی آغاز شده و تا آخر دوران رشد و بلوغ جسمی، فیزيکی و روانی فرد ادامه می يابد. در دوران جنینی، اگر غده 

تیروئید بنا به هر علتی تشکیل نگردد مقدار اندکی هورمون T4 از مادر به جنین منتقل می شود که ممکن است برای رشد طولی و جسمی و 

نیز رشد سلولها ی عصبی جنین تا حدودی کفايت نمايد. در دوران بعد از تولد در صورت ادامه وضعیت فوق و عدم درمان به موقع و 

سريع، فقدان يا کمبود هورمون تیروئید تأثیر شديدی بر رشد سلولهای عصبی و سیناپسهای ما بین سلولهای عصبی می گذارد. شناخت و 

درمان بموقع نوزادان مبتال در هفته های اول زندگی مانع بروز عقب ماندگی ذهنی و يا ساير صدمات به سیستم اعصاب مرکزی می گردد 

(بطور مثال عصب شنوائی) می گردد. در جنین انسان، بلوغ عملکرد تیروئید در تمامی طول دوران حاملگی رخ می دهد و در دوران نوزادی 

ادامه می يابد.

کرتینیسم و کم کاری مادرزادی تیروئید قرنهاست که شناخته شده است و ارتباط بین فقدان بافت تیروئید و عقب ماندگی ذهنی برای اولین 

بار توسط Paracelsus در سال ١٥٢٧ میالدی شرح داده شد. پس از آن تعدادی از بیماران در سراسر اروپا گزارش شدند. در اوايـل دهـه 

٢٠ قرن گذشته میالدی، تیروکسین سنتز شد. از سال ١٩٢٧ به بعد با گزارش عده أی از محققین عقب ماندگی ذهنی با شدت کمبود 

هورمون تیروئید و کفايت درمان در اين بیماران ارتباط داده شد.

از زمانی که مشخص گرديد که درمان نوزادان هیپوتیروئید از عقب ماندگی ذهنی در آن ها جلوگیری می کند مدت طوالنی نگذشته است. 

مطالعات اولیه نشان داد که درمان زودرس (قبل از ٣ ماهگی) با مقادير طبیعی ضريب هوشی در ٨٥% نوزادان همراه بوده است، در صورتی 

که در بیش از ٨٠ درصد نوزادان مبتال با درمان ديررس، ضريب هوشی پائین تر از نرمال گزارش شده است. فقط ١/٣ نوزادان هیپوتیروئید به 

صورت بالینی در عرض ٣ ماه اول زندگی تشخیص داده می شوند و بدين ترتیب ٢/٣ مبتاليان، در صورت عدم انجام غربالگری، دچار 

عوارض مغزی و عقب ماندگی ذهنی می گردند.

در اوايل زندگی جنینی، غده تیروئید اگر چه قادر به تشکیل هورمون ها است، ولی نقش مهمی را در رشد و نمو جنین ايفا نمی کند. با 

نزديک شدن به انتها ی دوران داخل رحمی و در دوران نوزادی، نقش هورمون تیروئید برای رشد و نمو سیستم اسکلتی و عصبی ضروری 

می گردد. کمبود هورمون تیروئید در دوران داخـل رحمـی باعث تأخیـر در بلـوغ استخـوانی می شود. اگر نوزاد مبتال به کم کاری تیرويید 

در هفته های اول زندگی درمان نگردد به عقب ماندگی ذهنی منتهی خواهد شد. همانطور که قبال توضیح داده شده است، کم کاری 

تیروئید در نوزادان، در اثر نقص در تولید هورمون تیروئید يا نقص در فعالیت و عملکرد گیرنده هورمون تیروئید ايجاد می شود و برای 

مواردی از کم کاری تیروئید بکار می رود که قبل از و يا در زمان تولد وجود داشته باشند.  کم کاری مادرزادی تیروئید ممکن است به دو 

گروه دائمی و گذرا تقسیم گردد.
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شايعترين علت هیپوتیروئیدی مادرزادی در جهان کمبود يد است، که می تواند با يد رسانی رفع گردد.  خوشبختانه، بر اساس گزارش دفتر 

مديترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، ايران کشور عاری از کمبود يد اعالم شده است.

درنواحی با يد کافی، ديس ژنزی تیروئید شايعتــرين علت کم کاری مادرزادی تیروئید است.  به عبارتی ديگر ديس ژنزی تیروئید 

شايعترين عامل اتیولوژيک در نوزادان با هیپوتیروئیدی دائمی است. شیوع انواع کم کاری مادرزادی تیروئید، بر اساس اتیولوژی در جدول 

٤ آمده است.

جدول ٤ - شيوع تقريبی انواع کم کاری تيروئيد در دوران نوزادی:

درصد از کل شيوع علت

%٧٥ ١:٤٠٠٠ ديس ژنزی تیروئید

%١٠ ١:٣٠.٠٠٠ ديس هورمونوژنز

%١٠ ١:٤٠.٠٠٠ هیپوتیروئیدی گذرا

%٥ ١:١٠٠.٠٠٠ هیپوتیروئیدی هیپوتاالمیک - هیپوفیزی

اتيولوژی و پاتوژنز بيماری کم کاری مادرزادی تيروئيد:

ديس ژنزی تيروئيد

اتیولوژی ديس ژنزی تیروئید بدرستی شناخته نشده است. اصطالح ديس ژنزی تیروئید برای مواردی از هیپوتیروئیدی نوزادان بکار می رود 

که به هر علتی رشد و نمو غده تیروئید دچار اختالل باشد. اين موارد عبارتند از: عدم تشکیل غده (آژنزی) تیروئید يا موارد با تیروئید 

هیپوپالستیک، که می تواند با يا بدون اکتوپی تیروئید باشد. گرچه اغلب موارد ديس ژنزی تیروئید بصورت اسپوراديک شناسايی شده اند، 

African  و شیوع پائین تر آن در نژاد Hispanics ولی درحدود ٢% موارد فامیلیال بوده اند. شیوع باالتر ديس ژنزی تیروئید در نژاد

Americans، رخداد بیشتر بیماری در دختران و بروز باالتر بیماری در سندرم داون همگی پیشنهاد کننده دخیل بودن فاکتـورهای ژنتیکی 

در بروز بیماری است.

فاکتورهای رونويسی TTF-2  ،TTF-1 (Transcription Factors) و PAX-8 با توجه به نقش کلیدی آن ها در ارگانوژنز و/ يا 

مهاجرت سلول های جنینی تیروئید و هم چنین بیان ژنی Thyroid-specific آن ها بنظر می رسد که ژن های کانديد برای اتیولوژی های 

ديس ژنزی تیروئید باشند. ولی تا به امروز اختالالت اين قبیل ژن ها در تعداد اندکی از موارد با ديس ژنزی تیروئید ايزوله (بدون اختالالت 

ديس مورفیک ديگر همراه با بیماری) شناسايی شده است. ژن کانديد ديگری که جهش آن با هیپوپالزی ايزوله تیروئید همراه بوده است 
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ژن مربوط به گیرنده تیروتروپین است. جهش در ژن مذکور تنها با هیپوپالزی (و نه اکتوپی) تیروئید همراه می باشد و از طرف ديگر همانند 

ژن های ذکر شده در باال در موارد کمی از نوزادان با ديس ژنزی تیروئید شناسايی شده است. مقاومت به تیروتروپین که از اختالالت ديگر 

در اين ارتباط می باشد نیز شیوع بسیار کمتری حتی نسبت به موارد ذکر شده در باال دارد.

ديس هورمونوژنزی تيروئيد

با پیشرفت اخیر علم ژنتیک، آگاهی بشر نسبت به اختالالت ژنتیکی در زمینه سنتز هورمون های تیروئیدی افزايش چشمگیری داشته است. 

بیماری های اين دسته از اختالالت تیروئید که به ديس هورمونوژنزی تیروئید معروف هستند، در جريان غربالگری کم کاری مادرزادی 

تیروئید با شناسايی تیروئید بجا با اندازه نرمال يا بزرگ از انواع ديس ژنتیک تمیز داده می شوند. اکثريت بیماری های اين دسته از انواع 

Compound ) هیپوتیروئیدی نوزادان از نوع اتوزومال مغلوب می باشند و جهش های هوموزيگوس يا هتروزيگوس مرکب

Heterozygous) متعددی در ژن های مربوط به سمپورتر سديم-يد (Sodium-Iodide Symporter)، پراکسیداز تیروئید و 

تیروگلوبولین شناسايی شده که با اختالل در بدام انداختن يد، ارگانیفیکاسیون يد و سنتز و ذخیره نمودن تیروگلوبولین همراه بوده است. 

جهش در ژن Pendrin و THOX-2 نیز با مواردی از اختالالت بیوسنتز هورمون تیروئید همراه بوده است. نوزادان مبتال به نقص 

مادرزادی متابولیسم تیروئید حدود ١٠% نـــوزادان با هیپوتیروئیدی مادرزادی غیر اندمیک را شامل میشوند. نقص ها (Defects ) در اين 

بیماران شامل موارد ذيل هستند:

1 TSH کاهش پاسخدهی تیروئید به

کاهش به دام انداختن يد توسط تیروئید 2

نقص در ارگانیفیکاسیون يد به دام افتاده 3

" Deiodinating کاهش ظرفیت" يدوتیروزين های

(Tg) ناهنجاريهای سنتز، انبار کردن يا آزادنمودن تیروگلوبولین

به جز بروز بیشتر در برخی خانواده ها و تمايل به ظهور گواتر در مبتاليان، تظاهرات بالینی کم کاری مادرزادی تیروئید در اين بیماران مشابه 

تظاهرات بالینی ناشی از ديس ژنزی است. بزرگی تیروئید ممکن در هنگام تولد وجود داشته باشد ولی در بسیاری از بیماران ظهور گواتر با 

تاخیر صورت خواهد گرفت.

( TSH Unresponsiveness ) TSH ١- کاهش و يا عدم پاسخدهی به

 (Decreased  TSH responsiveness ( TSH  Unresponsiveness ١
Decreased  thyroid  iodide  trapping ٢
Defective  organification  of  trapped  iodide ٣
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تا بـه امروز فقط تعداد اندکی از اين بیماری گزارش شـــده است. بیماران با کم کاری مادرزادی تیروئیــد سطح پائین T4 سرم و افزايش 

غلظت TSH همراه با غده تیروئید کوچک و کاهش جذب يد راديواکتیو را نشان میدهند. در اين بیماران هیچگونه پاسخی نسبت به 

TSH در رابطه با جذب ماده راديواکتیو وجود ندارد. نقص در جفت شدن (Coupling) آنزيم آدنیالت سیکالز به گیرنده TSH به 

عنوان علت آن فرض شده است. گاه کم کاری مادرزادی تیروئید  به دنبال تشخیص نوعی از پسودوهیپوباراتیروئیديسم کشف می شود.

( Failure to Concentrate Iodide ) ٢- عدم توانايی در تغليظ يد

تعداد زيادی بیمار با غده تیروئید هیپرپالستیک و جذب جزئی يد راديواکتیو شرح داده شده اند. غده تیروئید در اين بیماران ٢ تا ٤ برابر 

Ciliary  ،بزرگ شده بود و تمامی مبتاليان هیپوتیروئید بودند. در حالت طبیعی بافتهای ديگر نظیر غدد بزاقی، مخاط معــده، غدد پستانی

Body، شـبکه کوروئید و جفت قادر به تجمع يـد در مقابل يک گراديان هستند. اما اين بافت ها توانـايی ارگانیفیکاسیون يد غیرآلی را 

ندارند. در اين بیماری بافت های تجمع دهنده يـد قادر به تجمع يد از گردش خــون نیستند. تشخیص بر پايه وجود گواتر، جذب کم يا 

عدم جذب ماده راديواکتیو و مقادير باالی TSH است. گزارشات متعددی در زمینه جهش های ژن سیمپورتر سديم- يد و کم کاری 

مادرزادی تیروئید وجود دارد.  ٦ جهش ژنی تا سال ١٩٩٩ شناسايی شده است.

٣- نقص در سيستم پراکسيداز (نقص در ارگانيفيکاسيون)

اين نقص شايع ترين علت اختالل در سنتز T4 است. پس از اينکه يد توسط تیروئید به دام افتاد بسرعت اکسیده می شود. تا بحال حدود 

٢٠٠ بیمار با نقص در ارگانیفیکاسیون يد گزارش شده اند. اختالالت شامل کم بودن مقدار پراکسیداز تیروئید (TPO)، پراکسیداز 

غیرطبیعی با نقص در عملکرد آن و يا کمبود در تولید پراکسید هیدروژن بوده است.

پراکسیداز تیروئید گلیکوپروتئینی است که در غشاء آپیکال سلول های فولیکوالر تیروئید وجود دارد. ژن آن بر روی کروموزوم ٢ قرار 

دارد و دارای ١٧ اکزون می باشد که پروتئین ٩٣٣ آمینو اسیدی را سکانس می کنند. نقص هـای گزارش شده شامل موتاسیــون های 

missense، موتـاسیون های frameshift، دوپلیکاسیون در base-pairs و جايگزينی يک نوکلئوتید می باشد. موتاسیون در اکزون 

های ٨ ، ٩ و ١٠ به تولید پروتئین های غیرفونکسیونل منجر می شود.

(Tg) ٤- نقص در سنتز تيروگلوبولين

تیروگلوبولین ماده ضروری در ارگانیفیکاسیون است، بیشترين جزء پروتئینی کلوئید تیروئید را تشکیل می دهد و گلیکوپروتئین يداری 

است که وزن مولکولی تقريبی ٦٥٠.٠٠٠ دالتون دارد. ژن تیروگلوبولین بر روی کروموزوم ٨ قرار دارد. نقص های ژنتیکی می توانند به 

کمبود تیروگلوبولین يا ناهنجاری های ساختمانی / عملکردی پروتئین منجر شوند. میزان بروز نقص در سنتز تیروگلوبولین حدود ١ در هر 
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١٠٠.٠٠٠– ٨٠.٠٠٠ تولد است. معموال در هنگام تولد گواتر و کم کاری تیروئید وجود دارد ولی اختالالت خفیف تر بیماری درسنین باالتر 

ظاهر خواهند شد.

(Deiodination نقص در) Iodotyrosine Deiodinase ٥- نقص در آنزيم

Non- آنزيم مذکور در تیروئید و بافت های محیطی وجود دارد. بیماران با کمبود اين آنزيم در اثر دفع ثابت و دائم تیروزين های

deiodinated از طريق ادرار، دفع زياد يد خواهند داشت. مبتاليان معموالً کرتینوس و هیپوتیروئید هستند و گواتر در آن ها در زمان تولد 

يا کمی پس از آن وجود دارد. مبتاليان به اين نقص آنزيمی جذب و دفع سريع يد راديواکتیو را از خود نشان می دهند، بطوری که در 

عرض ٤٨ ساعت اکثر يد راديواکتیو تیروئیدی دفع خواهد شد. سرم اين قبیل بیماران مقادير بااليی از يدوتیروزين ها را نشان می دهد. 

اختالالت ناقص (partial) اين بیماری نیز گزارش شده است.

T4 ۶- نقص در سنتز

نقص در سنتز T4 نیز با شدتهای مختلف بروز می کند. در شرايط نقص شديد هورمون تیروئید، عالئم کم کاری معموالً در هفته اول بروز 

می کند  اما در موارد خفیف تر، بروز عالئم می تواند تا ماهها و حتی سالها طول بکشد. تقريباً همیشه گواتر وجود دارد و اين اختالل در 

حدود ١/٣٠٠٠٠ تا ١/٥٠٠٠٠ تولد زنده است. اين اختالل به صورت اتوزومال مغلوب انتقال می يابد.

٧- دريافت يد راديو اکتيو

يد راديو اکتیو در درمان پرکاری و سرطان تیروئید استفاده می شود. زن باردار و جنین اش در سه ماهه اول بارداری، معموالً به طور 

تصادفی، حین انجام فرآيندهای تشخیصی و درمانی در معرض يد راديواکتیو قرار می گیرند.

تذکرات مهم:

قبل از مصرف يد راديو اکتیو در زنان در سنین باروری (بدون توجه به روش جلوگیری از بارداری)، بايد تست معتبر بارداری  .١

انجام و منفی بودن آن تائید گردد.

مصرف يد راديواکتیو در زنان در دوران شیردهی نیز ممنوع است، زيرا می تواند از طريق شیر انتقال يابد. .٢

(Thyroid Hormone Resistance) مقاومت به هورمون تيروئيد

 Free T4 دارند. اغلب مبتاليان گواتر و غلظت سرمی باالی T4 و T3 بیمارانی وجود دارند که مقاومت به هر دو نوع اگزوژن و آندوژن

وFree T3 و T4 و T3 دارند و غلظت سرمی TSH  طبیعی و يا افزايش يافته است. آين تابلو می تواند موجب اشتباه در تشخیص 

بیماری با پرکاری تیروئید شود، در صورتی که مبتاليان می توانند از نظر بالینی Euthyroid باشند. يافتن عالئم کم کاری تیروئید در 
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مبتاليان مستلزم دقت کافی است. در اين بیماران بايد به وجود عقب افتادگی خفیف ذهنی و اختالل در رشد قدی و جسمی توجه داشت. 

شانس ابتال به بیش فعالی در اين کودکان باالست.

شیوع دقیق اين بیماری هنوز مشخص نیست ولی تا به حال بیش از ٧٠٠ بیمارگزارش شده است. چنیـــن نوزادی ممکن است در برنـامه های 

غربالگری که از TSH به عنوان آزمون اولیه استفاده می کنند، شناسايی گردند. سطح TSH به طور خفیف تا متوسطی افزايش يافته است 

ولی در برنامه های با آزمون اولیه T4 بدلیل سطح نرمال يا افزايش يافته تیروکسین اين بیماری قابل شناسايی نیست. اطالعات ابتــدايـی از 

برنامه های غربالگری منطقه ای شیوع ١ در هر ١٠٠.٠٠٠ نوزاد را پیشنهاد می کنند. اين بیماری دارای ٣ فنــوتیپ می باشد:

(GRTH) مقاومت عمومی به هورمون های تیروئید 

(PitRTH) مقاومت هیپوفیزی به هورمون تیروئید 

(PRTH) مقاومت محیطی به هورمون تیروئید 

در تمامی انواع فامیلیال (به غیر از يک مورد)، انتقال وراثتی از نوع اتوزومال غالب بوده است. در ١٥- ٢٠ درصد موارد بیماری به صورت 

اسپوراديک تظاهر می نمايد. گیرنده هورمون تیروئید (TR) به عنوان فاکتورهایDNA transactivating جهت تحريک يا مهار 

ژنهای پاسخ دهنده عمل می نمايند. دو ژن که پروتئینهای TR را کد می نمايند شرح داده شده اند: ژن آلفا (α) بر روی کروموزوم ١٧ و 

 ( Trα2-v2 و Trα2-v1 ،Trα1) Trα و سه گیرنده (TRß2 و TRß ) TRß بر روی کروموزوم ٣. حداقل دو گیرنده (β) ژن بتا

وجود دارند. مطالعات در تمـــامی بیمــاران، اختالالت، ژن TRß1 بر روی کـــرومــوزوم ٣ را نشان می دهد. تا به حال بیش از ٧٠ نقص 

ژنی مشخص شده است. در بعضی از مبتاليان، هیپوتیروئیديسم وجود دارد که نیازمند درمان جايگزينی با لووتیروکسین هستند.

هيپوتيروئيدی گذرا در نوزادان

هیپوتیروئیدی گذرا عبارت است از عالئم تشخیصی هیپوتیروئیدی در زمان تولد که به طور خود بخود و کامل در عرض چند هفته يا ماه از 

بین میرود در اين موارد غلضت سرمی T4 پايین و میزان TSH افزايش يافته است. تشخیص گذرا يا دائمی بودن هیپوتیروئیدی و در واقع 

تشخیص نهايی در هر نوزاد نیاز به پیگیری جدی و مستمر دارد.

 شايعترين علت هیپوتیروئیدی گذرا در جهان کمبود يد گزارش شده است. حتی در مناطق بـا گواتر غیرآندمیـــک، اين مــیزان به طـور 

قـــــابل مالحظـه ای متغیر است و بستگی به تعريف آن، روش غربالگری و سن نوزاد در زمان غربالگری دارد. بیماری گذرای عملکرد و 

تنظیم تیروئید در دوران نوزادی می تواند به صورت هیپوتیروئیدی اولیه گذرا، هیپرتیروتروپینمی گذرا، هیپوتیروکسینمی گذرا و سندرم 

کمبود T3 باشد.



برنامه كشوري غربالگري كم كاري مادرزادي تيروييد و افزايش گذراي TSH در نوزادان: متن آموزشی پزشک

١٨

هیپوتیروئیدی گذرا در نوزادان ٥ تا ١٠% موارد هیپوتیروئیدی را شامل می شود. اين قبیل نوزادان مقادير کم يا نرمال تیروکسین را همراه با 

مقادير متفاوتی از TSH افزايش يافته نشان می دهند. شايعترين علل هیپوتیروئیدی گذرا در آمريکای شمالی عوامل گواتروژن و آنتی بادی 

های ضد گیرنده TSH با منشأ مادری است.

آنتی بادی های ضد تیروئید که ايمونوگلوبولینهای مهارکننده تیروئید نیز نامیده می شوند می توانند موجب کم کاری تیروئید شوند. آنتی 

بادی های ضد تیروئید از طريق جفت به جنین منتقل شده و از باند شدن TSH به گیرنده اش جلوگیری می کند. شیوع اين عارضه 

١/٥٠٠٠٠- ١/١٠٠٠٠٠ است.

در مواردی که مادر مبتال به بیماری های خود ايمنی تیروئید (تیروئیديت هاشیموتو و يا بیماری گريوز و ...) است و يا به علت کم کاری 

تحت درمان است، بايد نوزاد عالوه بر غربالگری برای کم کاری مادرزادی تیروئید، از نظر تیتر آنتی باديهای ضد تیروئید ارزيابی شود.

در نوزادان اين مادران، اسکن با I 125 و يا تکنیتوم پرتکنتات بافت تیروئید را نشان نمی دهد (مثل موارد آژنزی تیروئید). اما پس از اين که 

آنتی بادی ها از بدن نوزاد دفع شدند و تیروئید فعالیت خود را باز يافت، اسکن بافت طبیعی تیروئید را نشان می دهد.  نیمه عمر آنتی 

باديهای ضد تیروئید حدود ٢١ روز است و معموالً کم کاری تیروئید حدود ٣ ماه طول می کشد. وجود تیتر باالی آنتی بادی مذکور در 

خون نوزاد يا مادر مدرکی قوی در جهت حمايت عامل احتمالی مذکور است.  هیپوتیروئیدی ناشی از اتو آنتی بادی ها مسئول ١ تا ٢ % 

موارد هیپوتیروئیدی هستند.

 ازدياد يد و داروهای ضد تیروئید از علل ديگر می باشند. وجود گواتر در نوزادان مدرک مثبتی برله هیپوتیروئیدی گذرای ناشی ازدياد يد 

و گواتروژن ها است. دوره بیماری هیپوتیروئیدی گذرا به علت داروها (١ تا ٢ هفته) کوتاهتر از هیپوتیروئیدی به علت آنتی بادی های 

بلوک کننده با منشا مادری (١ تا ٤ ماه) است.

اگر هيپوتيروئيدی بيش از ٢ هفته طول بکشد، درمان ضرورت دارد.

عدم درمان هیپوتیروئیدی گذرا در اوايل زندگی می تواند منجر به کاهش ظرفیت هوشی در بچه ها گردد.

نوزادان نارس شانس بیشتری برای بروز کم کاری مادرزادی تیروئید و افزايش گذرای TSH دارند. فعالیت تیروئید در نوزادان نارس در 

مقايسه با نوزادان ترم، از نظر کیفی مشابه و ازنظر کمی متفاوت است. افزايش سريع TSH، که بعد از تولد اتفاق می افتد، در نوزادان نارس 

کمتر است. بسیاری از نوزادان نارس توام با ديسترس تنفسی، اغلب کاهش غلظت T4 را در هفته اول زندگی تجربه می کنند. اما غلظت 

Free T4 در حد طبیعی باقی می ماند. غلظت T٤ بتدريج افزايش يافته و در حدود ٦ هفتگی به میزان طبیعی می رسد. نوزادان نارس با سن 

کمتر از ٢٨ هفته، اغلب اختالالتی در محور هیپوتاالموس، هیپوفیز و تیروئید و همچنین کاهش در دريافت هورمونهای مادری دارند. در 

نتیجه بعضی از صاحبنظران، درمان جايگزينی با لووتیروکسین را در اين نوزادان توصیه می کنند.
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اصول غربالگری کم کاری مادرزادی تيروئيد:

در حال حاضر، روش عملی در اجرای وسیع برنامه های غربالگری استفاده از نمونه های خون خشک شده بر روی کاغذ فیلتر است که 

 (Room Temperature) نسبت به نمونه های سرمی آسان تر، عملی تر و ارزان تر است. همچنین، نیمه عمر آنالیت بويژه در دمای اتاق

بر روی کاغذ فیلتر طوالنی تر از نمونه سرمی می باشد.

بطور کلی، دو آزمون TSH و T4 بر روی کاغذ فیلتر برای غربالگری اين بیماری استفاده میشود. حساسیت هر دو آزمون در شناسايی 

هیپوتیروئیدی نوزادان برابر است، ولی برخی معتقدند که حساسیت آزمون اولیه TSH باالتر است. بعالوه غلظت TSH مدت زمان طوالنی 

تری نسبت به T4 بر روی کاغذ فیلتر ثابت می ماند. به همین داليل اندازه گیری TSH، به عنوان آزمون اولیه غربالگری در اين برنامه 

برگزيده شد.

در حال حاضر، از روشهای زير برای انجام غربالگری در دنیا استفاده می شود:

T4 به عنوان آزمون اولیه غربالگری: .١

ابتدا اندازه گیری T4 به عنوان آزمون اولیه، بر کاغذ فیلتر، انجام شده و سپس اندازه گیری TSH سرمی، در نوزادانی که T4 کمتر از حد 

 TSH کم يا طبیعی و غلظت T4 نصاب دارند، انجام می گیرد. در اين روش، عالوه بر نوزادان مبتال به کم کاری اولیه تیروئید (غلظت

افزايش يافته)، نوزادان مبتال به کمبود TBG (Thyroxine Binding Globulin) وکم کاری تیروئید با منشاء هیپوتاالموس و يا 

هیپوفیز تشخیص داده می شوند.

TSH عنوان آزمون اولیه غربالگری: .٢

اين روش دربسیاری از کشورهای اروپايی و کشور ژاپن استفاده می شود. در اين روش، ابتدا غلظت TSH بر کاغذ فیلتر انجام شده و در 

صورت مثبت بودن آزمايش، غلظت سرمی T4 اندازه گیری می شود. در اين روش نوزادان مبتال به کم کاری تیروئید با منشا هیپوتاالموس 

و يا هیپوفیز تشخیص داده نمی شوند.

(Cut-off point آزمون TSH بايد بر اساس سن نوزاد در زمان نمونه گیری و محل نمونه گیری تعیین شود، تا از افزايش بی رويه تعداد 

نوزادان فراخوان شده جلوگیری گردد.

انجام توام  TSH و T4 بعنوان آزمونهای اولیه: .٣

اين روش می تواند يک روش ايده آل غربالگری باشد. اما انتخاب روش غربالگری بستگی به عواملی چون تجربه قبلی در اين زمینه، و منابع 

مالی در دسترس جهت غربالگری، دارد.
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☼ الزم به تذکر است که هر برنامه غربالگری محدوديت خاص خود را دارد و در شرايط عاری از هر گونه خطای تکنیکی و انسانی نیز 

حدود ١٠-٥ درصد نوزادان مبتال، توسط آزمون غربالگری، تشخیص داده نمی شوند.

نمونه گيری:

يکی از عوامل مهم در موفقیت برنامه غربالگری، نمونه گیری درست و دقیق است. در برنامه غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید در 

ايران، نمونه گیری از پاشنه پا در روزهای ٥-٣ تولد بر کاغذ فیلتر مخصوص و مورد تايید وزارت بهداشت انجام می شود.  نمونه های تهیه 

شده در دمای اتاق خشک شده (نبايد با حرارت خشک شوند)، سپس در پاکت مخصوص گذاشته شده و با پست پیشتاز و يا روشی ديگر( 

بر اساس برنامه عملیاتی استان) به آزمايشگاه غربالگری استان ارسال می گردد. نمونه ها نبايد در محل مرطوب قرار داده شده و يا با مواد 

ديگر آلوده شوند. نمونه های مخدوش شده، آلوده، و تا شده و... غیر قابل استفاده بوده و بايد از نوزاد مجددا" نمونه گیری به عمل آيد.

نمونه ها بايد با دقت فراوان و بر اساس دستورالعمل نمونه گیری تهیه شوند تا احتمال خطا کاهش يابد.

Cut-Off Point
براساس نتايج حاصل از مطالعات انجام شده در کشور و حساسیت و ويژگیهای کیتهای موجود، Cut-Off Point مساوی و يا بیش 

از mu/L ١٠ برای نمونه های تهیه شده بر روی کاغذ فیلتر در هفته اول تولد، مساوی و يا بیش از mu/L ٤ برای نمونه های تهیه شده از 

روز هشتم تولد تا پنج ماهگی و مساوی ويا بیش ازmu/L ٣ در شیرخواران با سن بیش از ٥ ماه، برای برنامه غربالگری کم کاری مادرزادی 

تیروئید انتخاب شد (جدول ٥ ).

تذکر مهم: بر اساس مصوبه کمیته کشوری مقادير بین mu/L ٥ تا ٩/٩ به پزشک متخصص کودکان يا غدد (فوکال پوينت برنامه) ارجاع 

داده شده و بر اساس قضاوت پزشک با وی رفتار می شود (يا آزمايش غربالگری مجدد انجام شده، و يا تحت نظر گرفته می شود).  بديهی 

 mu/L است که پس از سال اول انجام برنامه، با استفاده از اطالعات بدست آمده، ممکن است تصمیم ديگری در مورد آزمونهای اولیه بین

٥ تا ٩/٩  اتخاذ شده و اجرا گردد.

(جدول ٥ ): مقادير مثبت آزمون اولیه غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید در ايران
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Cut-off آزمون اوليه TSH (بر کاغذ فيلتر)

مقادير مثبت آزمون بر کاغذ فيلتر سن در هنگام نمونه گيری

 ١٠ mu/L مساوی و يا بیش از ٣-٧ روز تولد

٤ mu/L مساوی و يا بیش از ٨ روز تا پنج ماهگی

٣ mu/L مساوی و يا بیش از بیش از پنج ماهگی

معيارهای تشخيصی بيماری کم کاری مادرزادی تيروئيد

اکثر مولفین معتقدند که عالئم و نشانه های بالینی تقريباً همگی غیر قابل اعتماد هستند و نقش بسیار انــــدکی در بیماريــابی دارند و به طور 

کلی، تنها ١٠% نوزادان مبتال در عرض يک مـاه، ٣٥% در عرض ٣ ماه، ٧٠% در عرض يک سـال و ١٠٠% آن ها بین ٤- ٣ سـال بر اسـاس 

عالئم بالینی شناسايی می گردند. 

اگر چه شیر مادر حاوی مقادير زيادی هورمون های تیروئید است (بويژه  T3)، اين مقدار برای حفاظت نوزاد تغذيه کننده از شیر مادر کافی 

نیست و در عین حال بر روی غربالگری نوزادان نیز تأثیری ندارد.

بدين ترتیب، کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادان به طور کلی به دو صورت کشف می گردد.

موارد با عالئم بالینی مشکوک .١

موارد بدون عالئم بالینی مشکوک توسط غربالگری .٢

در مورد اول در اسرع وقت آزمايشات کامل عملکرد تیروئید و تصويربرداری های تیروئید (در صورت امکان) انجام شود. در مورد دوم 

نتايج آزمايشات غربالگری غیر طبیعی موارد ابتال را مشخص می کند. بدلیل اينکه ضريب هوشی نوزادان هیپوتیروئید درمان شده قبل از 

دوران غربالگری سیستمیک بسیار پائین بوده است، روش شناسايی و درمان بموقع بیماری راهی بجز اجرای برنامه غربالگری کم کاری 

تیروئید در نوزادان ندارد.

نوزادان با مقاديرTSH باالتر از حد نصـاب فـراخوان می شوند. اين فرا خوان به صورت فوری و از طريق سیستم گزارش تلفنی شبکه 

بهداشت انجام خواهد شد. در بعضی از موارد (در شهرها) عالوه بر اين، مستقیما" با خانواده نوزاد با آزمايش غربالگری مشکوک، تماس 
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گرفته می شود. نوزاد مشکوک (با تست اولیه بیش از حد نصاب) در اسرع وقت به آزمايشگاه منتخب برنامه در شهرستان مراجعه و مورد 

آزمايشهای T4, TSH, T3RU (در صورت امکان Free T4) قرار می گیرد.

تذکر مهم: در صورتی که نوزاد فراخوان شده، TSH با غلظت بین ١٠ - ٢٠ داشت که آزمايش سرمی (تايید تشخیص) انجام شده و پس 

از دريافت جواب، در صورت ابتال به کم کاری تیرويید، درمان شروع می شود. اما اگر نوزاد فراخوان شده TSH با غلظت بیش از ٢٠ 

داشت، ابتدا نمونه وريدی اخذ شده و بالفاصله درمان بر اساس دستورالعمل شروع می گردد. پس از دريافت جواب آزمايش سرمی، در 

صورت مبتال بودن نوزاد به کم کاری مادرزادی تیرويید که دارو ادامه يافته و در صورت لزوم تعديل می شود و در صورت سالم بودن 

نوزاد، قرص لووتیروکسین قطع می گردد. استفاده کوتاه مدت قرص لووتیروکسین در اين نوزادان عارضه خاصی ايجاد نمی کند.

تشخیص قطعی بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید از طريق اندازه گیری غلظت های ســرمی TSH و T4 (يا free T4) داده می شود. 

در دوران نوزادی (هفته ٤-١)، مقادير T4 و TSH به ترتیب کمتر از μg/dl ٦/٥ و بیشتر از mU/L ١٠ پیشنهاد کننده ابتال به بیماری کم 

کاری تیرويید است.

در نوزادان با تشخیص قطعی کم کاری مادرزادی تیروئید، ٩٠% دارای مقادير TSH بیش از mU/L ٥٠ و ٧٥% دارای مقاديرT4 کمتر از 

 ٦/٥μg/dl هستند. ٢٠% نوزادان باکم کاری مادرزادی تیروئید، مقادير T4 بین μg/dl ١٣-٦/٥ و معموال" همراه با مقادير افزايش يافته 

TSH (بیش از ٣٠mU/L) هستند. تعداد کمی از نوزادان مقادير سرمی T4 در محدوده پايین نرمال (١٣μg/dl- ٦/٥) را به همراه مقادير 

افزايش يافته TSH در حد متوسط (mU/L ٣٠- ١٠ ) نشان می دهند.

اندازه گیری غلظت T3 ارزش عملی محدودی در تشخیص کم کاری تیرويید در نوزادان دارد. مقادير نرمال تعدادی از پارامتــرهای 

عملکرد تیروئید در جدول ٦ آورده شده است.

جدول ۶: مقادير طبيعی تعدادی از پارامتــرهای عملکرد تيروئيد در هفته اول زندگی

محدوده طبيعی آزمون

١٦/٣ – ٦/٥  μg/dl T4

٣٠٠- ١٠٠  ng/dl T3

 ٢/٢- ٠/٩  ng/dl Free T4

٩/١-١/٧  mU/L TSH
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٤/٥-١  mg/dl TBG

٢٥٠-١٠  ng/mL Tg

بدين ترتیب، مقادير سرمی mU/L ١٠ < TSH و μg/dl ٦/٥ > T4 در دوران نوزادی به عنوان کم کاری تیروئید تلقی خواهد شد و بايد 

در اسرع وقت، درمان را بر اساس دستورالعمل شروع کرد.

نکته مهم: در مواردی که نتیجه غربالگری منفی گزارش شده، اما ارزيابی بالینی نوزاد احتمال وجود کم کاری تیروئید را مطرح می کند، 

بايد بدون فوت وقت، مبادرت به انجام تستهای عملکردی تیروئید از طريق سرم نمود.

در برنامه غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید، نوزادان دو قلو و يا چند قلو نیازمند توجه بیشتری هستند. زيرا ممکن است يکی  ☼

از قل ها کم کاری داشته باشد اما در اثر تداخل خون اين جنین با جنین سالم، نتیجه غربالگری اولیه مثبت ديده نشود و غلظتهای TSH و 

 T4در محدوده طبیعی گزارش شوند. به همین دلیل نوزادان دو و يا چند قلو عالوه بر غربالگری در روز ٣-٥ تولد ممکن است در هفته دوم 

تولد نیز نیاز به غربالگری مجدد داشته باشند.

در نوزادان با وزن کمتر از ٢٠٠٠ گرم  (Low Birth Weight) و ماکروزومی (وزن تولد بیش از ٤٥٠٠ گرم) شانس بروز کم  ☼

کاری مادرزادی بیش از نوزادان با وزن طبیعی است.اين نوزادان نیز بايد پس از يک هفته مجددا" از طريق پاشنه پا غربالگری شوند.

در ٦٠% نوزادان مبتال به هیپوتیروئیديسم، عقب افتادگی رشد استخوانی ديده می شود.  استفاده از روش های تصويربرداری راديوايزوتوپ و 

سونوگرافیک از تیروئید، راديولوژيک از زانو، اندازه گیری تیروگلوبولین و آنتی بادی های ضد گیرنده تیروتروپین سرم و يد ادرار تنها در 

ارزيابی اتیولوژی هیپوتیروئیدی نوزادان کمک کننده خواهند بود. در صورت عدم وجود اسکن با I 125، می توان از TC 99 استفاده 

کرد.

هيچگاه نبايد برای انجام اسکن تيروئيد، شروع درمان را به تعويق انداخت.

اگر در طول کمتر از يک هفته پس از شروع لووتیروگسین درمانی، اسکن انجام نشود، لووتیروکسین مصرف شده از يک طرف باعث 

ساپرس شدن ترشح TSH از هیپوفیز شده و از طرف ديگر با جذب راديو نوکلوتید در اسکن تداخل کرده، در نتیجه اسکن واضح و خوبی 

بدست نخواهد آمد. در اين شرايط انجام اسکن توصیه نشده و انجام آن بايد تا سه سالگی به تعويق افتد.

انجام سونوگرافی از تیرويید در هر زمان (حتی پس ازشروع درمان با لووتیروکسین) مشکلی ندارد. 

اهداف درمانی
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هورمون تیروئید در نمو اولیه و عملکرد مغز نقش اساسی دارد. هورمون تیروئید در تمام مراحل نمو مغزی تأثیر اساسی دارد. بسیاری از 

فرايندهای نمو مغزی در دوران پس از تولد ادامه دارند و به طور کلی برای بدست آمدن ضريب هوشی نرمال مقادير کافی از هورمون 

تیروئید تا ٣ سالگی مورد نیاز است. يافته های مذکور بیانگر اين موضوع هستند که کمبود هورمون تیروئید در دوران پس از تولد با 

اختالالتی در عملکرد مغزی مثل ارتباطات و انتقال نورونی همراه می باشند. بدلیل نقش هورمون تیروئید در نمو مغزی در دوران ابتدايی 

پس از تولد، هر چه مدت زمان کمبود يد طوالنی تر باشد، صدمه مغزی شديدتر و وسیع تر خواهد بود.

رشد و نمو فیزيکی نوزادان مبتال به کم کاری تیروئید معموالً با درمان زود هنگام و کافی، طبیعی خواهد شد و نوزادان با تأخیر بلوغ 

استخوانی در زمان تشخیص بیماری در بدو تولد، در ٢-١ سالگی سن استخوانی طبیعی خواهند داشت.

میزان ضريب هوشی و نمو مغزی و حرکتی نیز در اکثر نوزادان با کم کاری تیروئید درمان شده، طبیعی خواهد شد. اما در گروه کوچکی از 

نوزادان بیمار که سطح سرمی خیلی پايین تیروکسین با تأخیر سن استخوانی در زمان تولد داشته اند، سطوح ضريب هوشی در حد پايین 

نرمال (Low Normal) و يا حتی کمتر از نرمال مشاهده می شود. چنین نتايجی بیشتر در برنامه های غربالگری که از دوز های نسبتا کم 

لووتیروکسین در درمان جايگزينی استفاده می کنند يا درآنها درمان با تأخیر شروع شده، مشاهده میشود. چنین کاهشی، حـدودا ٥ امتیاز به 

ازا تأخیريا عدم درمان در هر ماه خواهد بود.

بدين ترتیب، شروع درمان سريع از بروز صدمات مغزی در نوزاد مبتال به کم کاری تیروئید جلوگیری می کند. شروع درمان تا حدود 

دو هفته پس از تولد ايده آل می باشد. اما مطالعات نشان داده اند که اگر درمان قبل از پايان سن ٤ هفته پس از تولد (٢٨ روزه گی) شروع 

شود، ضريب هوشی طبیعی خواهد بود.

قرص لووتيروکسين درمان اننخابی در درمان کم کاری مادرزادی تیروئید است. فقط بايد از فرم قرص لووتیروکسین استفاده کرد. بقیه 

اشکال دارويی لووتیروکسین توسط FDA تائید نشده و توصیه نمی شود.

اکثر هورمون تیروئید سلول های مغز از تبديل موضعی T4 به T3 حاصل می شود. تقريبا ٧٠% از T3 در کورتکس مغز از 

Monodeiodination موضعی T4 بدست می آيد.

پس درمان بايد در اسرع وقت و توسط اولین پزشک در دسترس (اعم از عمومی، متخصص اطفال و غدد و داخلی) شروع شود. در صورتی 

که پزشک شروع کننده درمان، فوکال پوينت برنامه نبوده است، نوزاد بايد بطور غیر فوری توسط فوکال پوينت ويزيت شده و درمان 

آموزش والدين نوزاد مبتال به کم کاری تيروييد، رکن اساسی موفقيت در درمان بيمار است.
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ارزيابی گردد. سپس ادامه درمان، در صورت عدم دسترسی مطلوب به فوکال پوينت، می تواند توسط پزشک عمومی، متخصص کودکان 

و ... ادامه يابد.

توصيه می شود نوزاد مبتال به کم کاری مادرزادی تيروييد و تحت درمان، حداقل سالی يک بار، توسط فوکال 

پوينت برنامه ويزيت شود.

يکی ديگر از اهداف درمانی رساندن هرچه سريع تر سطح سرمی T4 به مقادير نرمال است و حد مورد نظر نیمه بااليی حد نرمال 

(Upper-Limit of Normal Level) می باشد.

دوز پیشنهادی برای شروع درمان با قرص لووتیروکسین μg/kg/day ١٥- ١٠ است. به بیانی ديگر برای نوزاد ترم با وزن بین ٥/ ٤- ٣ 

کیلوگرم، دوز شروع ٥٠ میکروگرم (نصف قرص) در روز مناسب است. البته بهتر است در نوزادانی که غلظت خیلی کم T4 (کمتر يا 

مساوی μg/ dl  ٥) سرمی دارند، از دوز μg /day ٥٠ شروع کرد.

دوز دارو با افزايش سن کودکان مبتال معموالً تغییر می يابد. راهنمای دوز دارويی درمان جايگزينی در جدول ٧ آمده است (البته بهترين 

راهنما برای تنظیم دوز دارو، مقادير سرمی T4 , TSH نوزاد و يا شیر خوار مبتال است).

عدم افزايش غلظت T4 پس از دو هفته از شروع درمان و يا تغییر دوز دارو و يا عدم کاهش سطح TSH بیانگر عدم دريافت مقدار کافی 

قرص لووتیروکسین است. در اين حالت، بايد به عواملی چون عدم همکاری يا عدم آگاهی کافی والدين نوزاد بیمار در دادن دارو به نوزاد، 

کافی نبودن دوز دارو، و مصرف کردن شیرهای حاوی ترکیبات سويا و يا داروهای ديگر که با جذب لووتیروکسین تداخل دارتد، و يا 

روش غلط مصرف دارو توجه داشت. 

(L-T4) جــــــدول ٧: دوز درمان جايگزينی هورمونی

( μg/kg/d) L-T4 دوزاژ (μg/d)  L-T4 دوزاژ سن

١٠ – ١٥ ٣٧ – ٥٠  معادل (١/٢ تا ١/٣ قرص) ٠ – ٦ ماه

٦ – ٨ ٥٠ – ٧٥  معادل (٣/٤ تا ١/٢قرص) ٦ – ١٢ ماه

٥ – ٦ ٧٥ – ١٠٠  معادل (١ – ٣/٤ قرص) ١ – ٥ سال

آموزش دادن به والدين نوزادان مبتال به کم کاری مادرزادی تیروئید، از ارکان مهم مراقبت درست و موثر در نوزادان مبتال به کم کاری 

مادرزادی تیروئید است.

به منظور ثبات در جذب و در نتیجه ثابت ماندن سطح سرمی T4، قرص لووتیروکسین بايد يک بار در روز حداقل ٣٠ دقیقه قبل از تغذيه 

(شیر دادن) به نوزاد خورانده شود. قرص ها را می توان خرد کرده، در شیر يا مايعات ديگر حل نمود. قرص های لووتیروکسین را نبايد با 
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شیر خشک های حاوی Soy Protein ( مثل ايزومیل) مخلوط کرد يا همراه با ترکیبات آهن دار به شیرخوار خوراند، زيرا ترکیبات سويا 

و آهن ممکن است مانع جذب دارو شوند.

 (Minor Adjustment) در اغلب نوزادان تحت درمان، با افزايش سن، دوز دارو افزايش می يابد. تعديل دوز دارو بايد به صورت جزيی

انجام گیرد. اين امر با افزايش و يا کاهش ١٢/٥μg (ربع قرص) به دوز روزانه میسر خواهد بود.

به دلیل اينکه دوز مورد نیاز در هر نوزاد قابل پیش بینی نیست، بايد سطح سرمی TSH و T4 (يا به طور ارجح free T4) بعد از شروع 

درمان تا زمان نرمال شدن غلظت TSH و T4 بطور مستمر مطابق دستورالعمل اندازه گیری شود.

در صورتی که نشانه های های بالینی کم کاری تیروئید ظاهر گردد يا غلظت TSH سرم در محدوده نرمال قرار نگیرد، تعديل دوزاژ و 

آزمايشات مکرر بیش از آنچه ذکر شد الزم است.

پيگيری:

معاينات منظم شامل ارزيابی رشد و نمو و انجام آزمايشهای T4يا (Free T4) و TSH در سه سال اول عمر مبتاليان به کم کاری 

مادرزادی تیروئید از اهمیت بسزايی برخوردار است.

بعالوه، مطالعات نشان داده است که مبتاليان به کم کاری مادرزادی تیروئید شانس بیشتری (١٠% در  مقابل ٣%) برای بروز آنومالی های 

مادرزادی بخصوص مشکالت قلبی- عروقی دارند.  توجه به اين مسئله در اين نوزادان اهمیت بسزائی دارد. در حدود ٢٠% از نوزادان مبتال 

به کم کاری مادرزادی تیروئید کاهش شنوائی نیز ديده می شود، که ارزيابی شنوائی و تشخیص مشکالت شنوائی، می تواند باعث ارتقا 

کیفیت زندگی در اين موارد باشد.

دستورالعمل پیشنهادی انجام آزمايشهای هورمونی تیرويید و ويزيت نوزاد مبتال به بیماری کم کاری مادرزادی تیرويید در برنامه غربالگری 

کم کاری مادرزادی تیرويید در ايران به شرح زير است:

٢ و ٤ هفته بعد از شروع درمان با قرص لووتیروکسین 

هر ٢ ماه در طول ٦ ماه اول زندگی 

هر ٣ ماه بین سنین ٦ و ٣٦ ماهگی  

هر ٦ ماه از ٣٦ ماهگی به بعد  

تذکر مهم: در موارد عدم دستیابی به اهداف درمانی، فاصله انجام آزمايشها و ويزيتها کمتر شده و پس از دستیابی به اهداف درمانی می 

توان از دستورالعمل باال پیروی کرد. دو هفته پس از تغییر دوز قرص لووتیروکسین، آزمايش هورمونی انجام شده و بیمار توسط پزشک 

معالج ويزيت می شود. 
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درمان بیش از حد می تواند عالئم پاتولوژيکی چون تاکی کاردی، عصبی بودن بیش از حد، اختالل در خواب و ساير يافته هايی که پیشنهاد 

 ،Craniosynostosis ،کننده تیروتوکسیکوز هستند, را بوجود آورد. دوزهای بیش از حد در مدت زمان طوالنی ممکن است باعث

اوستئوپوروز، افزايش بیش از حد سن استخوانی و مسـائل خلقی-سرشتی (Tempra-mental Problems) گردد. وزن نگرفتن در اکثر 

موارد همراه با نشانه های تیروتوکسیکوز ممکن است نشانه أی از درمان بیش از حد با لووتیروکسین باشد و بايد به وسیله اندازه گیری سطح 

سرمی TSH وfree T4 تشخیص آن را مورد ارزيابی قرار داد.

ارزيابی کم کاری مادرزادی تيروئيد:

برای پی بردن به دائمی بودن و يا نبودن کم کاری تیروئید، دو روش وجود دارد:

بعد از سه سالگی، به مدت ٤-٢ هفته قرص لووتیروکسین قطع شده و پس از اين مدت، غلظت TSH و T4 (و يا در صورت  .١

امکان Free T4) اندازه گیری شود. در صورت غیرطبیعی بودن آزمايشها، شیرخوار مبتال به کم کاری دائمی تیروئید بوده و تا 

پايان عمر نیاز به درمان با قرص لووتیروکسین و مراقبت دارد. اگر نتايج آزمايش در حد طبیعی بود نشان می دهد که کم کاری 

از نوع گذرا بوده و نیازی به شروع درمان مجدد وجود ندارد. منطقی است که حتی در مورد دوم نیز تا چند سال کودک تحت 

نظر بوده و ارزيابی بالینی و در صورت  لزوم ارزيابی آزمايشگاهی شود.

روش ديگر برای اين ارزيابی، کاهش دوز قرص لووتیروکسین به ١/٢ دوز مصرفی و انجام آزمايشهای هورمونی تیروئید بعد از ٤  .٢

هفته. اگر غلظت TSH و T4 (و يا در صورت امکان Free T4) در حد طبیعی بود يعنی کم کاری تیروئید دائمی نیست و می 

توان دارو را بتدريج کم و ارزيابی آزمايشگاهی را ادامه داد تا در نهايت دارو را قطع کرد. اما اگر غلظت TSH از حد طبیعی 

بیشتر و يا غلظت T4 از حد طبیعی کمتر شد، يعنی کم کاری تیروئید دائمی بوده و کودک تا پايان عمر نیاز به درمان دارد.

پس، بطور معمول درمان جايگزينی در کودک با تشخیص کم کاری تیرويید تا ٣ سالگی ادامه خواهد داشت و پس از آن درمان به مدت ٤ 

هفته قطع می گردد. سپس تستهای عملکرد تیروئید انجام می شود. مقادير غیرطبیعی TSH و T4 تشخیص هیپوتیروئیدی دائمی را قطعی 

می نمايد و کودکان مذکور بايد بطور دائم (برای همه عمر) قرص لووتیروکسین استفاده نمايند.  مقادير طبیعی پارامترهای مذکور نشان 

دهنده هیپوتیروئیدی گذرا است و درمان جايگزينی متوقف می شود.

پيش آگهی:
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با انجام برنامه های غربالگری نوزادان و تشخیص بموقع و درمان مناسب مبتاليان، پیش آگهی نوزادان مبتال به کم کاری مادرزادی تیروئید 

بطور چشمگیری بهبود يافته است. اما بدون درمان و يا درمان ديررس، عقب ماندگی ذهنی اجتناب ناپذير است.

آموزش وسيع و مداوم جامعه و کليه کارکنان در گير در اجرای برنامه و ضمانت اجرايي قوی 

براي پوشش دهي قابل قبول غربالگري هيپوتيروئيدي بسيار مهم است.
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ضميمه:

انواع غربالگری و مقايسه آن ها:

انواع غربالگری را می توان به بر اساس "محل نمونه گیری"و"آزمون اولیه"مورد ارزيابی قرار داد.

محل نمونه گيری:

بمنظور نمونه گیری از نوزادان می توان از پاشنه پا ، بندناف و وريد بهره جست. خونگیری از وريد به دلیل تهاجمی بودن آن، به عنوان 

روش غربالگری؛ مورد استفاده قرار نمی گیرد. شايعترين روش نمونه گیری در اکثر مناطق جهان نمونه گیری از پاشنه پا است. نمونه گیری 

از بند ناف نیز در برخی مناطق جهان مورد استفاده قرار گرفته است.

نمونه گیری از پاشنه پا اين امکان را می دهد که ساير بیماری ها نظیر فنیل کتونوری و G6PD نیز مورد بررسی قرار گیرد. اين امکان در 

مورد نمونه گیری از بندناف وجود ندارد.

از طرفی نمونه گیری از پاشنه پا در روز ٨- ٣ زندگی از فراخوان غیرضروری، موارد با هیپرتیروتروپینمی فیزيولوژيک جلوگیری می کند، 

در صورتی که نمونه گیری از بند ناف با تعداد زيادی از هیپرتیروتروپینمی فیزيولوژيک همراه است. بطور کلی میزان فراخوان بین ٠/٣-

٠/١% با نمونه گیری از پاشنه پا در مقايسه با ٠/١٦-١/٠٥% با نمونه گیری از بندناف می باشد. افزايش ترخیص مادران و کودکان در جوامع 

غربی در سال های اخیر با افزايش میزان فراخوان در روش نمونه گیری از بند ناف (بدلیل افزايش فیزيولوژيک TSH در مدت ٢٤ ساعت 

اول پس از تولد) منجر شده است. در يک مطالعه نسبت مـوارد مثبت کـاذب به هیپـوتیروئیـدی قطعـی، بدلیـل ترخیص زود هنگام مادران، 

از ١: ٢/٥  به ١: ٥ افزايش يافته است. بدين ترتیب، روش پاشنه پا زمانی حداکثر استفاده را خواهد داشت که بعد از روز ٣ زندگی (نه قبل از 

آن) مورد استفاده قرار گیرد. بطور کلی میزان فراخوان بین ٣% - ١% در هر برنامه غربالگری قابل قبول است.

حساسیت و میزان شناسايی (Detection Rate) هیپوتیروئیدی نوزادان در هر دو روش نمونه گیری از پاشنه پا و بندناف يکسان گزارش 

شده است.

مطالعه Walfish (اونتاريو، کانادا) نشان داد که شروع درمان در روش نمونه گیری از بند ناف در مقايسه با روش نمونه گیری از پاشنه پا 

حدود ٨-٥ روز زودتر است.

میانه شروع درمان در يونان و بريتانیا (که غربالگری بطور سیستمیک و با روش نمونه گیری از پاشنه پا در حال اجراست) به ترتیب ٢٨ و ١٧ 

روز بوده است و در مطالعات پايلوت در ترکیه با نمونه گیری از پاشنه پا میانه شروع درمان ٢٣ روز گزارش شده است.
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مطالعه پايلوت در منطقه West Bank نشان می دهد که فقط ٩٣% نوزادان در عرض ٢١ روز پس از تولـد مورد غربالگری قرار گرفتند که 

بیانگر احتمال پوشش کمتر در روش نمونه گیری از پاشنه پا ست.

يکی از مهمترين شاخص های بررسی موفقیت در اجرای برنامه غربالگری پوشش دهی کامل برنامه می باشد. اين بدان معنا ست که از 

تمامی نوزادان زنده بدنیا آمده بايد نمونه گیری به عمل آيد. در برنامه های بزرگ به دلیل اينکه تعداد نمونه بسیار بااليی مورد ارزيابی قرار 

می گیرد، در صورتی که حتی درصد کوچکی از جمعیت غربالگری نشوند با از دست دادن (Miss) تعداد قابل توجهی از بیماران همراه 

هستند. بطور مثال، در صورتی که تنها ٥% جمعیت نوزادان در کانادا و اياالت متحده مورد غربالگری قرار نگیرند، حداقل ٤٣ مورد 

هیپوتیروئیدی شناسايی نخواهد شد.

براساس توصیه سازمان بهداشت جهانی، غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان در هر کشور بايد طبق نیاز آن کشور انجام شود و طراحی يک 

الگوی واحد برای همه کشورها عملی نیست.  تجربه مکزيک بیانگر موفقیت اين استراتژی است.  غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان از سال 

١٩٨٨ در مکزيک برای تمامی نوزادان بصورت اجباری درآمد.  از سال ١٩٨٨ تا ١٩٩٣ در چند شهر و از ١٩٩٣ به بعد در تمامی کشور به 

اجرا درآمد، اما بدلیل تـرخیص زودرس مـادران, مسـائل فرهنگی مردم و عـدم هماهنگی و يکپارچه بودن عملکرد بخش های بهداشتی، 

محدوده زمانی نمونه گیری از پاشنه پا بین ٣٠-٢ روز بود. همچنین، تا سال ١٩٩٦ پوشش برنامه کمتر از ٥٠% کل جمعیت بود. از سـال 

١٩٩٦ تا پايان ١٩٩٧ (حدود ٢ سال) با اضافه نمودن نمونه گیری از بند ناف به اين برنامه، پوشش به ٨٧/٩% کل جمعیت نوزادان متولد شده 

در مراکز بیمارستانی رسید و نمونه گیری بند ناف ٣٩/٨% میزان پوشش دهی را ارتقا داد.

خوشبختانه نتايج حاصل از اجرای آزمايشی برنامه در کشور نشان داد که طراحی برنامه با توجه به شرايط کشور عزيزمان ايران بخوبی انجام 

شده و پوشش باالی ٩٠% قابل دستیابی است.

الزم به ذکر است که با توجه به گوناگونی ويژه گی های جغرافیايی، آب و هوايی و فرهنگی در کشور تفاوتهای اندکی در برنامه عملیاتی 

استانهای مختلف قابل پیش بینی است که در جهت اجرای بهتر و افزايش پوشش برنامه خواهد بود.
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مقايسه دو محل نمونه گيری خون برای غربالگری بيماری کم کاری مادرزادی تيروييد

بند ناف پاشنه پا متغير

در بدو تولد ٣-٥ روز اول تولد زمان

ندارد احتمال بسیار نادر پريوستیت و سلولیت  عوارض تکنيکی

هزينه سرنگ،  نیدل، لوله آزمايش هزينه النست و پنبه الکل هزينه آزمايش

٦/١٠٠٠

(سه برابر بیشتر انجام آزمايشات تايید 

و     هزينه های مربوط به آن و 

همچنین افزايش هزينه فراخوان مثل 

هزينه های پرسنلی و تلفن , نامه يا 

پست)

٢/١٠٠٠ ميزان فراخوان 

Coverage Trend Estimation

بند ناف پاشنه پا متغير

غیر ممکن

%١٠٠

ممکن

تابع نظام ثبت و صدور شناسنامه

براساس محل زايمان:

زايمان خارج از بیمارستان (١٥%)

زايمان در بیمارستان (٨٥%) 

%١٠٠

%٥٠

تابع نظام ثبت و صدور شناسنامه

سريع و کامل 

بر اساس محل سکونت

شهر 

روستا

غیر قابل ادغام قابل ادغام با برنامه مراقبت کودک سالم ادغام با ساير برنامه

غیر ممکن امکان پذير با هزينه کمتر امکان ادغام با ساير برنامه های غربالگری نوزادان



برنامه كشوري غربالگري كم كاري مادرزادي تيروييد و افزايش گذراي TSH در نوزادان: متن آموزشی پزشک
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نتيجه گيری مقايسه دو روش نمونه گيری:

نمونه گیری ازپاشنه پا می تواند احتمال پوشش قابل قبول برنامه را کم کند, که رفع اين مشکل نیاز به انديشیدن تدابیر خاص و 

احتماال"وضع قوانین دارد.

عوارض تکنیکی در دو روش تفاوت زيادی ندارد.

هزينه آزمايش در روش استفاده از خون بند ناف بطور معنی داری بیشتر از روش استفاده از خون پاشنه پا است.

روش استفاده از خون بند ناف قابل ادغام در برنامه ها ی مراقبت و غربالگری ديگر نیست.  بنظر می رسد که اگربا اتخاذ سیاستهايی بتوان 

سطح پوشش را افزايش داد، استفاده از روش نمونه گیری از پاشنه پا مناسب تر است.


