
  کم کاری تیروئید نوزادان

كم كاري مادرزادي تیروئید يكي از علل مھم قابل پیشگیري عقب افتادگي ذھني در نوزادان است .در صورت وجود كم كاري تیروئید در 

تولد كامال طبیعي عصبي مركزي و اسكلتي ايجاد مي شود .اما اغلب نوزادان در بدو  جنین اختالالتي در ارگانھاي مھم از جمله سیستم

انتقال يافته و از بروز عالئم بالیني بارز   بیماري در جنین ) مادري از طريق بند ناف به جنین T4تیروكسین  ( ١/٣به نظر مي رسند وحدود 

  جلوگیري مي كند .

 علت پیشگیري و غربالگري كم كاري مادرزادي تیروئید:

  بروز باالي بیماري -١

  عالئم و نشانه ھاي كم كاري مادرزادي تیروئید در اوايل تولد كم و غیر اختصاصي بودن -٢

  شناسايي و درمان با تاخیر موجب عوارض جبران ناپذير مغزي بويژه كاھش ضريب ھوشي مي گردد. -٣

  در صورت شناسايي و درمان به موقع مي توان از عوارض بیماري پیشگیري كرد. -۴

  و اختصاصیت بااليي برخوردار ھستند.آزمون غربالگري در دسترس و از حساسیت  -۵

  درمان بیماري راحت است ونیاز به اقدامات بیمارستاني و پرھزينه ندارد . -۶

  درمان به موقع بیماري كامال موثر است . -٧

  برنامه غربالگري ايمن ، موثر و سودمند است . -٨

 بیماري عالیم

 .است جنین به آن ورود و جفت از مادري تیرویید ھورمون عبور آن علت که ندارد، وجود اختصاصی عالمت "معموال بیماري موارد اکثر در-

 ضریب "معموال و شده دیرداده بیماري تشخیص میکند، بروز زندگی اول ماه شش تا سه مدت در و تدریج به بیماري عالیم که این بدلیل

 بارز تولد اوایل در بیماري عالیم و بوده تامتوسط خفیف حد در بیماري شدت نیز، ابتال موارد از بسیاري در .میگیرد قرار تاثیر تحت ھوشی

 در و % 30 تولد سوم ماه تا ،% 10 تولد اول ماه در میآید فراھم  بیماري زودرس تشخیص شانس نوزادان غربالگري انجام با فقط و نیستند

 .داشت خواھند عالمت بیماران % 70 تولد اول سال پایان

 

کم اشتھایی و  -کیلوگرم  ۴وزن زمان تولد بیش از  -ھفته ۴٢مدت حاملگی بیش از  -دوران نوزادی  :زردی طول کشیده عالئم درابتدای 

 -مشکل تنفسی –تنفس صدادار -پوست خشک  - کم تحرکی  -کاھش دمای بدن  - وزن نگرفتن  -نخوردن شیر کافی و مک زدن ضعیف 

 فتق نافی -صدای گریه خشن  -اتساع شكم  -ن بزرگ زبا -ادم صورت و بدن  -یبوست  -کبودی انتھاھا

 - یبوست –اتساع شکم -کاھش فعالیت  -خواب آلودگی  -مک زدن ضعیف و وزن نگرفتن - عالئم در طول اولین ماه زندگی :سیانوز محیطی 

 خارجیادم در دستگاه تناسلی  - اختالل تنفسی (ناشی از بزرگ بودن زبان)  -ديسترس تنفسي  -ضربان کند قلب 

فتق  -صورت پف آلود - ادم در کل بدن  - رشد جسمی کم  -کم خونی  -گریه خشن  - عالئم در طول سه ماه اول زندگی :پوست خشک 

  بزرگی قلب . –میكزدم  - بزرگي زبان  -يبوست  -نافي 

  عوارض بیماری:

ید باعث عوارض جبران ناپذیری می شود.عوارض نه سالگی ادامه دارد به ھمین دلیل کم کاری مادرزادی تیروئ٣چون رشد و تکامل مغز تا 

بلکه برای اطرافیان نیز درد آور خواھد بود وبار سنگین بر دوش خانواده خواھد گذاشت.به تناسب زمان شروع درمان ،  تنھا برای خود بیمار

  عوارض بجا خواھد ماند .عقب ماندگی ذھنی ، کوتاھی قد ، کاھش شنوایی، اللی و .....

  

 اني كه نیاز به انجام غربالگري مجدد دارندنوزاد

  تولد)١٠و ۶و ٢نوزادان نارس(تكرار غربالگري از پاشنه پا در ھفته ھاي  – ١

  گرم)١۵٠٠گرم )و بسیار کم وزن (کمتر از ٢۵٠٠نوزادان كم وزن ( كمتر از  – ٢



  دو و چند قلو ھا  – ٣

  نوزادان بستري و يا با سابقه بستري در بیمارستان  – ۴

  نوزادان با سابقه دريافت و يا تعويض خون  – ۵

  نوزاداني كه داروھاي خاص مصرف مي نمايند مثل دوپامینیا کورتون و ... – ۶

  گرم ۴٠٠٠نوزادان با وزن بیش-٧

  بوده است ۵-٩.٩نوزادانی که نتیجه آزمون غربالگری اول آنان بین -٨

  مونه نامناسب ارزیابی شده استنوزادانی که نمونه غربالگری آنان توسط آزمایشگاه ن -٩

  

 نکات مھم :

و  با مصرف به موقع و درست قرص لووتیروکسین می توان عالوه بر جلوگیری از عقب ماندگی ذھنی از کوتاھی قد ، ناشنوایی •

  عوارض دیگر این بیماری جلوگیری کرد.

  .قرص ھا را می توان خرد کرد و در شیر مادر و یا آب حل نمود •

  حل کردن قرص و نگه داشتن آن برای روزھای دیگر اصال توصیه نمی شود.  •

  دقیفه قبل از تغذیه به بیمار خورانده شود . ٣٠قرص ھا، یک بار در روز حداقل  •

  مصرف ھم زمان قرص لووتیروکسین با شیر مادر بالمانع است. •

 بایست مجددا دارو به وی خورانده شود.در صورت استفراغ شیرخوار ( در کمتر از نیم ساعت از مصرف دارو ) می  •

 

  تداخالت قرص لووتیروکسین با داروھای دیگر

 ساعت فاصله ) ١-٢داروھای آھن دار (  •

 ساعت فاصله قبل و بعد از مصرف)١شیرھای دارای ترکیبات سویا( •

 ساعت فاصله) ۴ترکیبات کلسیم دار (حداقل  •

  

  

  

  

  )١٣٩١کمکاری تیروئید نوزادان(کشوری برنامه غربالگری  دستورالعمل منبع:


