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كم كاري تیروئید نوزادان
تيروئيذ چيست و چه كاري انجام هيذهذ ؟
تيشٍئيذ غذُ كَچكي است كِ دس جلَ گشدى قشاس داسدٍ .ظيفِ اطلي ايي غذُ تَليذ ٍ تششح َّسهًَي بِ ًام تيشٍكسيي دس
بذى است كِ ايي َّسهَى اثشات هْوي دس سَخت ٍ ساص سلَلْاي هختلف ٍ سشذ بذى داسد اثشات ايي َّسهَى دس سشذ ٍ
تكاهل هغض بسياس هْن ٍ ػشٍسي است .دس طَستي كِ بِ ّش دليلي ايي َّسهَى دس بذى تَليذ ًشَد ،يا تَليذ آى كن يا بشكل
غيشطبيعي باشذ ،عَاسع هختلفي دس بذى پذيذاس هيگشدد ،ايي عَاسع دس سٌيي هختلف هتفاٍت ّستٌذ .تَليذ بيش اص حذ
ايي َّسهَى ًيض سبب بيواسي هي شَد.
كن كاري تيروئيذ نوزاداى :
بِ هَاسدي اص كن كاسي تيشٍئيذ گفتِ هي شَد كِ قبل اص تَلذ ٍ يا دس صهاى تَلذ ٍجَد داشتِ باشذ
كن كاسي تيشٍئيذ ًَصاداى يك بيوااسي اسات كاِ هعواَو باذٍى عوهات باَدُ ٍ دس سٍص ّااي اٍ بعاذ اص تَلاذ بٌاذست
تشخيض دادُ هي شاَد .باِ طاَسي كاِ تٌْاا تعاذاد كواي اص ًاَصاداى دس هااُ اٍ صًاذگي شٌاساايي هاي شاًَذ  .بٌاابش
ايي ًَصاد هبتو تشخيض دادُ ًوي شَد ٍ .بِ علات اياي كان كااسي غاذُ تيشٍئياذ ،عَاسػاي باشاي ًاَصاد ايوااد خَاّاذ
شذ.
سشذ ٍ تكاهل هغض تا حذٍد  3سالگي اداهاِ داسد ،باا تَجاِ باِ تااثيش َّسهاَى غاذُ تيشٍئياذ كان كااسي تيشٍئياذ ًاَصاداى
باعث عَاسع جبشاى ًاپازيشي باش سشاذ ٍ تكاهال هغاض ٍ اعظااي هشكاضي هيشاَد .سشاذ طاَلي ٍ قاذ ًاَصاد ًياض ت ات
تاثيش ايي ب يوااسي قاشاس گشهتاِ ٍ كٌاذ خَاّاذ شاذ دس ًتيواِ اياي بيوااسي باا عَاسػاي ًدياش عناب هاًاذگي رٌّاي،
كَتاّي قذً ،اشٌَايي ،ولي  ،بعؼي اص بيواسيْااي هغاضي ٍ عظابي ّواشاُ اسات .باا تَجاِ باِ ايٌكاِ اياي عاَاسع
دس طَست عاذم تشاخيض صٍدسو ٍ عاذم شاشٍ دسهااى بوَقاج جباشاى ًاپازيش ّساتٌذ ،غشباالگشي ًاَصاداى دس ساٌيي
 3-5سٍص بعذ اص تَلذ اص اّويت بسياس صياادي بشخاَسداس اسات ،دسهااى باِ هَقاج ٍ طا يح اص باشٍص عاَاسع اياي بيوااسي
جلَگيشي هي كٌذ.
علت بيواري چيست؟
ّشگاُ بِ ّش دليلي غذُ تيشٍئيذ ًَصاد قادس باِ تَلياذ َّسهاَى تيشٍئياذ (تيشٍكسايي باِ اًاذاصُ كااهي ًباشاذ ياا َّسهاَى
تيشٍئيذ دس بذى بذسستي هعاليت ًكٌذ كن كااسي تيشٍئياذ اتفاای هاي اهتاذ.علت اطالي باشٍص كان كااسي تيشٍئياذ ًاَصاداى
ًاشٌاختِ است ،اها كوبَد يذ ٍ اصدٍاجْاي هاهيلي اص عَاهل هؤثش بِ شواس هي سًٍذ
غربالگري كن كاري تيروئيذ نوزاداى:
ك ن كاسي تيشٍئيذ ًاَصاداى شاايعتشيي علات قابال پيشاگيشي عناب هاًاذگي رٌّاي ًاَصداى هاي باشاذ ،دس صهااًي كاِ
عنب هاًذگي ظاّش هاي شاَد دسهااى باي هاياذُ اسات اهاا دس هَقاج تَلاذ باِ ساحتاي باا ياك آصهاايش ساادُ دس سٍص
سَم تا پٌون بعذ اص تَلذ قابال شٌاساايي هاي باشاذ تَجاِ داشاتِ باشاين هٌداَس اص سٍص ساَم  27سااعت پاا اص تَلاذ
ًَصاد است  .اياي آصهاايش باا گاشهتي چٌاذ قواشُ خاَى اص پاشاٌِ پااي ًاَصاد دس هشاكاض بْذاشاتي دسهااًي اًواام هاي

شَد .ايي ًوًَِ گيشي ساادُ ،باي خواش ٍ باِ حاذي كان دسد اسات كاِ گااُ حتاي ًاَصاد اص خاَاي بياذاس ًواي شاَد.
بيواسي ّاي هثل سشها خَسدگي ،تاب ًاشاي اص تضسيا ٍاكساي ٍ ...كاِ هٌواش باِ بساتشي شاذى دس بيواسساتاى ًواي
شااَد ،هاااًج اص اًوااام ًوًَااِ گيااشي ًوااي شااًَذ.جْت ًوًَااِ گيااشي ًياااص بااِ ًاشااتا بااَدى ًااَصاد ًيساات .دس ٍاقااج
ّيچگًَِ آهادگي خاطي بشاي اًواام آصهاايش غشباالگشي ٍجاَد ًاذاسد .دس عوال دياذُ شاذُ اسات كاِ ٍقتاي ًاَصاد
تاصُ شيش خاَسدُ ٍ سايش اسات ًوًَاِ گياشي ساحات تاش اًواام شاذُ ٍ پاشاٌِ پاا بْتاش خاَى هاي دّاذً .تيواِ اياي
آصهايش  ۸۴ساعت بعذ اص ًوًَِ گياشي هشاخض شاذُ ٍ دس طاَست هثبات باَدى جاَاي آصهاايش كاف پاا بوهاطالِ
ًَصاد جْت اقذاهات بعذي هشاخَاى هيشَد
در بعضي نوزاداى الزم است يك هفته پس

از نوونسه ريسري اوليسه هجسذدا نوونسه ريسري از پاضس ه

پا انجام ضود .داليل نوونه ريري هجذد عبارت ذ از :
ًَ صاداى ًاسو
ًَ صاداى با ٍصى كوتش اص  7522گشم
ًَ صاداى با ٍصى بيش اص  ۸222گشم
 دٍ قلَّا يا چٌذ قلَ ّا
ًَ صاداًي كِ سابنِ بستشي دس بيواسستاى داسًذ
ًَ صاداًي كِ داسٍّاي خاص هاًٌذ دٍپاهيي هظشف هي ًوايٌذ
ًَ صاداى با سابنِ دسياهت يا تعَيغ خَى داسًذ
آزهايص تاييذ تطخيص :
هثبت شذى آصهايش غشبالگشي (ًوًَِ پاشاٌِ پاا ًشااى هيذّاذ كاِ هوكاي اسات اياي ًاَصاد هباتو باِ بيوااسي كان
كاسي تيشٍئياذ باشاذ ٍ بايساتي آصهاايش تكويلاي باا اساتفادُ اص خاَى ٍسياذي اًواام شاَد كاِ تشاخيض سا قوعاي
كٌذ ٍ اگاش ًاَصاد بيوااس تشاخيض دادُ شاذ جْات دسهااى ٍ هشاقبات باِ پضشاك هعاالگ هعشهاي هاي گاشدد يادهااى
باشذ ّشگًَِ تاخيش دس دسهاى بيواسي اص ػشيب َّشي ٍ سوهتي ًَصاداى خَاّذ كاست .

زهاى در جلوريري از عقب هانذري ره ي نوزاداى هبتال به كن كاري هادرزادي تيروئيذ از
طال باارزش تر است.
هعاونت بهذاضتي دانطگاه علوم پسضکي لرستاى
هيترا آقاهيرزايي كارض اس بيواريهاي غير وارير

