
: مقذمه 
غذُ تیرٍئیذ یک ػضَ پرٍاًِ ای شکل در قسوت 

ایي غذُ  َّرهًَی . است   ًایپائیي گردى در جلَی

 کٌترل فرآیٌذ رشذ هی آى ًقش ترشح هی کٌذ کِ

کن کاری غذُ تیرٍئیذ ٍضؼیتی است کِ در آى . باشذ

. غذُ تیرٍئیذ بِ اًذازُ کافی َّرهَى ترشح ًوی کٌذ

 . پسراى استدٍ برابرشیَع ایي اختالل در دختراى 

 

: علل و عوامل 
 زهاى در کِ در ساختواى غذُ تیرٍئیذ یاختالالت

جٌیٌی ٍجَد دارد شایؼتریي ػلت کن کاری غذُ 

تیرٍئیذ در زهاى تَلذ هی باشذ بقیِ هَارد بیواری بِ 

اشکاالتی در تَلیذ َّرهَى تیرٍئیذ ٍ یا اشکال در 

تَلیذ ٍ یا اثر َّرهَى تحریک کٌٌذُ َّرهَى تیرٍئیذ 

 . هربَط هی شَد

 

 

: عالئم و نشانه ها 
کلیِ ًَزاداى هبتال بِ ایي اختالل در زهاى تَلذ طبیؼی بِ 

ًظر هی رسٌذ ٍ ػالهتی ًذارًذ حتی در هَاردی کِ غذُ 

ػذم برٍز ػالین هربَط ).تیرٍئیذ اطالً تشکیل ًشذُ باشذ

 (بِ ػبَر َّرهَى تیرٍئیذ هادر از جفت هی شَد

در بسیاری از هَارد کوبَد َّرهَى تیرٍئیذ بسیار شذیذ 

هی کٌذ در  است ٍ ػالین در ّفتِ ّای اٍل زًذگی برٍز

سایریي، درجات کوتری از کوبَد َّرهَى ٍجَد دارد ٍ 

. خیر بیفتذأبٌابرایي برٍز ػالین هوکي است برای هاّْا بِ ت

در ایي حالت اًجام تستْای غربالگری در بذٍ تَلذ کَدک 

 .بسیار هْن هی باشذ

ٍزى ٍ قذ در ٌّگام تَلذ طبیؼی است اها اًذازُ دٍر سر 

طَالًی . ًَزاد هوکي است از هیساى طبیؼی بیشتر باشذ

شذى زردی طبیؼی هوکي است اٍلیي ػالهت کن کاری 

 دارای زباى هادرزادی تیرٍئیذ باشذ ایي شیرخَاراى غالباً

 با طذای آرام گریِ هی بسرگ، طَرت پف آلَد ّستٌذ ٍ

کٌٌذ، بیشتر از حذ هؼوَل هی خَابٌذ، اشتْای ضؼیفی 

 ٍ هیل ٍ ػالقِ بِ دارًذ ٍ بِ طَر کلی بی حال ّستٌذ

. خَردى شیر ًذارًذ

 اختالالت تٌفسی از جولِ حوالت تٌگی ًفس ٍ قطغ 

تٌفس، تٌفس طذادار ٍ کیپ شذى بیٌی ّن هوکي است 

 یبَست هقاٍم بِ درهاى، ؛در ایي شیرخَاراى دیذُ شَد

ًافی ٍ شکن بسرگ از ػالین دیگری است کِ هوکي ق فت

است در هبتالیاى بِ کن کاری هادرزادی تیرٍئیذ 

درجِ حرارت بذى آًْا غالبا پاییي تر از . هشاّذُ شَد

ٍ پَست  (درجِ ساًتیگراد35کوتر از )حذ هؼوَل است 

در ایي کَدکاى . سرد ٍ تغییررًگ یافتِ است اًذاهْا

 .ًاحیِ تٌاسلی ٍرم دارد

شیرخَاراى هبتال بِ کن کاری تیرٍئیذ، دچار % 10تقریبا 

 ًاٌّجاریْای هادرزادی از جولِ ًاٌّجاریْای قلبی،
در . ّستٌذٍ کاّش شٌَایی سیستن ػظبی ٍ چشن 

طَرتی کِ کن کاری تیرٍئیذ تشخیض دادُ ًشَد ٍ 

درهاى هٌاسب اًجام ًشَد ایي ػالین پیشرفت هی کٌذ 

 بؼذ ایجاد هی  ها3ُ-6ٍ ػقب هاًذگی رٌّی ٍ جسوی 

 . شَد

 

 

 



 :تشخیص
توام ًَزاداى هتَلذ شذُ تحت برًاهِ غربالگری با 

 تَلذ 5 تا 3ًوًَِ گرفتِ شذُ از خَى پاشٌِ پا در رٍز 

 اگر تست غربالگری هثبت باشذ  ؛قرار هی گیرًذ

آزهایش کاهل خَى از دست گرفتِ شذُ ٍ با ایي 

آزهایش تقریباً اغلب هَارد شٌاسایی ٍ درهاى هی 

 . شًَذ

 

: درمان
َّرهَى تیرٍئیذ خَارکی بِ طَرت قرص 

درهاى اًتخابی برای ایي بیواراى است  (لٍَتیرٍکسیي)

در طَل درهاى سطح َّرهَى ّای تیرٍئیذ در خَى 

هاُ اٍل هاّی یکبار، 6در )بایذ بِ دقت کٌترل شَد 

 ( هاُ یکبار2-3سال ّر 2هاُ تا 6بیي 

تشخیض زٍدرس ٍ درهاى کافی از ّفتِ ّای اٍل تَلذ 

هٌجر بِ رشذ َّشی ٍ جسوی طبیؼی در شیر خَاراى 

هبتال هی شَد اها بذٍى درهاى طحیح شیرخَاراى بِ 

لحاظ رشذ رٌّی ٍ جسوی دچار ػقب هاًذگی هی 

شًَذ بِ ایي دلیل کِ ٍجَد َّرهَى تیرٍئیذ برای 

. رشذ هغس در هاّْای اٍل پس از تَلذ حیاتی است 
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