
  

  
  ست؟ست؟ییآدرنال چآدرنال چ  ییمادرزادمادرزاد  ییپرپالزپرپالزییهه

است است   ییاختالل مادرزاداختالل مادرزاد  ککییآدرنال، آدرنال،   ییمادرزادمادرزاد  ییپرپالزپرپالزییهه

  ییععییشود که غده آدرنال از حد طبشود که غده آدرنال از حد طب  ییمم  جادجادییاا  ییو هنگامو هنگام

را ترشح را ترشح   زولزولییرگتر شده و هورمون ضد استرس کورترگتر شده و هورمون ضد استرس کورتبزبز

  نکند.نکند.

  یی( در دو طرف شکم و باال( در دو طرف شکم و باالییووییآدرنال )غدد فوق کلآدرنال )غدد فوق کل  غددغدد

قسمت قسمت   ککییغدد غدد   ننییها قرار دارند. در ساختمان اها قرار دارند. در ساختمان ا  ههییکلکل

  ییمارمارییوجود دارد. در بوجود دارد. در ب  ییانانییقسمت مقسمت م  ککییو و   ییقشرقشر

به صورت به صورت   ییانانییآدرنال، قسمت مآدرنال، قسمت م  ییمادرزادمادرزاد  ییپرپالزپرپالزییهه

  غددغددقشر قشر   ییعنعنیی  ییرونرونییت بت ب.  قسم.  قسمکندکندییکار مکار م  ییععییطبطب

  ووسازندسازندییرا مرا م  ددییبه اسم استروئبه اسم استروئ  ییمهممهم  ییهاهاآدرنال، هورمونآدرنال، هورمون

  ششییافزاافزا  استروئیداستروئید  آدرنالآدرنال  ییمادرزادمادرزاد  ییپرپالزپرپالزییهه  ییمارمارییدر بدر ب

  ..ابندابندییییمم

  
  

  آدرنالآدرنال  ییمادرزادمادرزاد  ییپرپالزپرپالزییعالئم هعالئم ه

ها باعث بلوغ ها باعث بلوغ هورمون تستوسترون در پسر بچههورمون تستوسترون در پسر بچه  ششییافزاافزا

  ننییاا  ششیی. در دخترها افزا. در دخترها افزا  گرددگرددییمم  ییزودرس جنسزودرس جنس

شکل دستگاه شکل دستگاه   ررییییباعث تغباعث تغ  تواندتواندییهورمون قبل از تولد مهورمون قبل از تولد م

  ککیی  ااییشده و آن را به جنس مذکر و شده و آن را به جنس مذکر و   ییخارجخارج  ییتناسلتناسل

  ییدستگاه تناسلدستگاه تناسل  کهکهییکند در حالکند در حال  للییتبدتبد  ییننیینابنابییحالت بحالت ب

. در دختران بزرگتر در صورت . در دختران بزرگتر در صورت تتکامالً دخترانه اسکامالً دخترانه اس  ییداخلداخل

  وو  موهاموها  ناخواستهناخواسته  رشدرشد  ٬٬ییعدم درمان، اختالالت قاعدگعدم درمان، اختالالت قاعدگ

  گرددگردد  ییمم  ددجاجاایای  جوشجوش

  
  

  آدرنالآدرنال  ییمادرزادمادرزاد  ییپرپالزپرپالزییهه  صصییتشختشخ

آدرنال معموال بعد از مدت زمان آدرنال معموال بعد از مدت زمان   ییمادرزادمادرزاد  ییپرپالزپرپالزییهه

  ییننییپس از تولد نوزاد و با توجه به تظاهرات بالپس از تولد نوزاد و با توجه به تظاهرات بال  ییکوتاهکوتاه

کشور ها کشور ها   ییکه در برخکه در برخ  ییغربالگرغربالگر  ییهاهاتستتست  ییطط  اایینوزاد نوزاد 

. . شودشودییداده مداده م  صصییتشختشخ  شود،شود،ییپس از تولد نوزاد انجام مپس از تولد نوزاد انجام م

  ییبودن شکل دستگاه تناسلبودن شکل دستگاه تناسل  ییععییطبطبررییدر نوزادان دختر، غدر نوزادان دختر، غ

نوزاد به نوزاد به   ییشود که پزشکان نسبت به ابتالشود که پزشکان نسبت به ابتالییموجب مموجب م

CCAAHH  چند چند   ییکه نوزاد، طکه نوزاد، ط  ییمشکوک شوند. در صورتمشکوک شوند. در صورت

غدد آدرنال غدد آدرنال   ییبحرانبحران  تتییدچار وضعدچار وضع، ، خودخود  ییهفته اول زندگهفته اول زندگ

آدرنال و عدم ترشح آدرنال و عدم ترشح   غددغدد  ددییشدشد  یییینارسانارسا  یی)به معنا)به معنا

  ننیی( شود ا( شود اییووییکلکلغدد فوقغدد فوق  ااییسط غدد آدرنال سط غدد آدرنال هورمون توهورمون تو

  خواهد شد. اماخواهد شد. اما  ییمارمارییبب  صصییروند تشخروند تشخ  ععییامر موجب تسرامر موجب تسر

مبتال باشد مبتال باشد   ییمارمارییاز باز ب  ییففییکه نوزاد به نوع خفکه نوزاد به نوع خف  ییدر صورتدر صورت

دو تا چهار دو تا چهار   ننییبب  ییمارمارییبب  صصیی)خصوصا در پسران( تشخ)خصوصا در پسران( تشخ

در کودک در کودک   عالئم بلوغ زودرسعالئم بلوغ زودرس  ییو با مشاهدهو با مشاهده  ییسالگسالگ

  خواهد بودخواهد بود

  
  

  ::ییمارمارییدرمان بدرمان ب

است که است که   ییییهاهاهورمونهورمون  ززییشامل تجوشامل تجو  ،،ییمارمارییبب  ننییدرمان ادرمان ا

ها ها هورمونهورمون  ننیی. ا. استستییها نها نبدن کودک قادر به ساختن آنبدن کودک قادر به ساختن آن

  ییدروکسدروکسییو هو ه  زونزونییکورتکورت  ییخوراکخوراک  ییهاهابه صورت قرصبه صورت قرص

که مشکل عدم که مشکل عدم   یی. کودکان. کودکانشودشودییداده مداده م  مارمارییبه ببه ب  زونزونییکورتکورت

کنند کنند   افتافتییدردر  ززیینن  زونزونییفلودروکورتفلودروکورت  ددییتعادل نمک دارند، باتعادل نمک دارند، با

برگردد. برگردد.   ییععییها به حالت طبها به حالت طبتا تعادل نمک در بدن آنتا تعادل نمک در بدن آن

  ییهاهامحلولمحلول  ااییو و   ممییسدسد  ییهاهاکودکان، قرصکودکان، قرص  ننییمعموال به امعموال به ا

روزانه مصرف شوند. روزانه مصرف شوند.   ددییداروها باداروها با  ننیی. ا. اشودشودییداده مداده م  یینمکنمک

بدن در جذب دارو بدن در جذب دارو   ییییبدن و توانابدن و توانا  ززییمقدار دارو به سامقدار دارو به سا

پزشک پزشک   لهلهییکودک شما به وسکودک شما به وس  ازازییدارد. دوز مورد ندارد. دوز مورد ن  ییبستگبستگ

  CCAAHHمبتال به مبتال به   مارانمارانییخواهد شد. بخواهد شد. ب  ننییییمعالج تعمعالج تع

  مارانمارانییبب  ییداشته باشند. در زندگداشته باشند. در زندگ  ییععییطبطب  ییزندگزندگ  توانندتوانندییمم

  ننیی. ا. اشودشودییمشاهده ممشاهده م  ییکمکم  ارارییتحت درمان، مشکالت بستحت درمان، مشکالت بس

کنترل کنند کنترل کنند   ققییخود را به طور دقخود را به طور دق  ییدوز دارودوز دارو  ددییبابا  مارانمارانییبب

است و است و   ییععییها طبها طبآنآن  ییتا مطمئن شوند که عملکرد جنستا مطمئن شوند که عملکرد جنس

  آمد.آمد.  اهداهدها به وجود نخوها به وجود نخودر آندر آن  ییباروربارور  مشکالتمشکالت



  
  

  افتد؟افتد؟  ییمم  ییدرمان نشود، چه اتفاقدرمان نشود، چه اتفاق  CCAAHH  ییمارمارییاگر باگر ب

  

در صورت عدم درمان، در صورت عدم درمان،   ک،ک،یینوع کالسنوع کالس  CCAAHH  ییمارمارییبب

  جهجهییباعث عدم تعادل نمک در بدن و در نتباعث عدم تعادل نمک در بدن و در نت  تواندتواندییمم

  ییکاهش فشار خون، استفراغ، شوک و حتکاهش فشار خون، استفراغ، شوک و حت  ون،ون،ییدراسدراسییدهده

را را   ییمشکالتمشکالت  ددتوانتوانییمم  ،،ییمارمارییبب  ننییاا  ننییمرگ شود. همچنمرگ شود. همچن

به موقع به موقع   صصییکند. تشخکند. تشخ  جادجادییدر رشد و نمو کودک ادر رشد و نمو کودک ا

  ننییاز ااز ا  تواندتواندییمم  ییخوراکخوراک  ییو درمان با داروهاو درمان با داروها  ییمارمارییبب

  د.د.کنکن  ییررییمشکالت جلوگمشکالت جلوگ
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 مركزآموزشي درماني نمازي

  مارمارییواحد آموزش به بواحد آموزش به ب
پرکاری مادرزادی پرکاری مادرزادی 
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