
 مقدمه :
غده تیروئید یک عضو پروانه  ا  که د  ق مته      

هوقمهون    . این غده اس   نا  پائین گر ن  ق جلو 

کنترل فرآیند قکهد مه     آننقش  ترکح م  کند ک 

باکد. کم کاق  غده تیروئید وضعیت  اس  که   ق آن  

. غده تیروئید ب  اندازه کاف  هوقمون ترکح ن   کنهد 

 پتران اس .  و برابر کیوع این اختالل  ق  ختران

 

 علل و عوامل :
زمهان    قک   ق سهاخت ان غهده تیروئیهد      اختالالت

جنین  وجو   اق  کایعترین عله  کهم کهاق  غهده     

م  باکد بقی  مواق  بی اق  به    تیروئید  ق زمان تولد

  قو یها اکه ال   هوقمون تیروئید اک االت   ق تولید 

مون تیروئید هوقمون تحریک کننده هوق اثرتولید و یا 

 مربوط م  کو . 

 

 

 عالئم و نشانه ها :
کلی  نوزا ان مبتال ب  این اختالل  ق زمان تولد طبیع  به   

نظر م  قسند و عالمت  نداقند حت   ق مواق   که  غهده   

تش ید نشده باکد.)عدم بروز عالیم مربهوط   تیروئید اصالً

 ب  عبوق هوقمون تیروئید ما ق از جف  م  کو (

  از مواق  ک بو  هوقمون تیروئید بتیاق کهدید   ق بتیاق

مه  کنهد  ق    اس  و عالیم  ق هفت  ها  اول زندگ  بهروز 

 قجات ک تر  از ک بو  هوقمهون وجهو   اق  و   سایرین، 

. فتدخیر بیأبنابراین بروز عالیم م  ن اس  برا  ماهها ب  ت

 ق این حال  انجام تتتها  غربالگر   ق بدو تولد کهو    

 م  باکد. بتیاق مهم

وزن و مد  ق هنگام تولد طبیع  اس  اما انهدازه  وق سهر   

نوزا  م  ن اس  از میزان طبیع  بیشهتر باکهد. طهوالن     

کدن زق   طبیع  م  ن اس  اولین عالمه  کهم کهاق     

 اقا  زبهان   ما قزا   تیروئید باکد این کیرخواقان غالبهاً 

با صدا  آقام گریه  مه     بزقگ، صوقت پف آلو  هتتند و

د، اکهتها  ضهعیف    کنند، بیشتر از حد مع ول م  خوابنه 

و میهد و عالمه  به       اقند و ب  طوق کل  ب  حال هتهتند 

 خوق ن کیر نداقند.

اختالالت تنفت  از ج ل  ح الت تنگ  نفه  و معه     

تنف ، تنف  صدا اق و کیپ کدن بین  هم م  ن اس  

یبوس  مقاوم ب   قمهان،   ؛ ق این کیرخواقان  یده کو 

ناف  و ک م بزقگ از عالیم  یگر  اس  ک  م  ن ق فت

اس   ق مبتالیهان به  کهم کهاق  مها قزا   تیروئیهد       

حراقت بدن آنها غالبا پایین تهر از  مشاهده کو .  قج  

 قج  سانتیگرا ( و پوس  35حد مع ول اس  )ک تر از 

 ق ایهن کو کهان   سر  و تغییرقنگ یافت  اسه .   اندامها

 ناحی  تناسل  وقم  اق .

کیرخواقان مبتال ب  کم کاق  تیروئید،  چهاق   %10تقریبا 

 ناهنجاقیها  ما قزا   از ج له  ناهنجاقیهها  ملبه ،   
هتهتند.  ق  و کهاهش کهنوای    سیتتم عصب  و چشم 

صوقت  ک  کم کهاق  تیروئیهد تشه یا  ا ه نشهو  و     

م  کنهد    قمان مناسب انجام نشو  این عالیم پیشرف 

بعد ایجا  مه    ماه 3-6و عقب ماندگ  ذهن  و جت   

 . کو 

 

 

 



 تشخیص:

ت ام نوزا ان متولد کده تح  برنامه  غربهالگر  بها    

تولد  5تا  3ن ون  گرفت  کده از خون پاکن  پا  ق قوز 

اگر تته  غربهالگر  متبه  باکهد      ؛ مراق م  گیرند

آزمایش کامد خون از  س  گرفته  کهده و بها ایهن     

 قمهان مه    اغلب مواق  کناسهای  و   آزمایش تقریباً

 کوند. 

 

 درمان:
قک  بهه  صههوقت مههر   هوقمههون تیروئیههد خههوا 

)لووتیروکتین(  قمان انت اب  برا  این بی اقان اس  

 ق طول  قمان سعح هوقمون ها  تیروئید  ق خهون  

ماه اول مهاه  ی بهاق،   6باید ب   م  کنترل کو  ) ق 

 ماه ی باق( 2-3سال هر 2ماه تا 6بین 

از هفت  ها  اول تولد  تش یا زو قس و  قمان کاف 

منجر ب  قکد هوک  و جت   طبیع   ق کیر خواقان 

مبتال م  کو  اما بدون  قمان صحیح کیرخواقان به   

لحاظ قکد ذهن  و جت    چاق عقب مانهدگ  مه    

کوند ب  این  لید ک  وجو  هوقمهون تیروئیهد بهرا     

  ق ماهها  اول پ  از تولد حیات  اس  . قکد مغز
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