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تَ هْاسدی اص کن کاسی تیشّئیذ گفتَ هی شْد کَ قثل اص تّْلذ ّ : کن کاری هادرزادی تیرًئید

ُْسهْى ُای تیشّئیذ ًقش عوذٍ ای سا دس سشذ ّ تکاهل . یا دس صهاى تّْلذ ّجْد داشتَ تاشذ

ایي ًقش اص ُفتَ .توام اعضای تذى تَ خظْص سیستن عظثی هشکضی ُش فشد تَ عِذٍ داسًذ 

. ّ تلْغ جسوی، فیضیکی ّ سّاًی فشد اداهَ هی یاتذ جٌیٌی آغاص شذٍ ّ تا آخش دّساى سشذ ۱۱

اص  T4دس دّساى جٌیٌی اگش غذٍ تیشّئیذ تٌا تَ ُش دلیلی تشکیل ًشْد، هقذاس اًذکی ُْسهْى 

اّها . هادس تَ جٌیي هٌتقل شذٍ کَ هوکي است تشای سشذ جسوی ّ عظثی جٌیي کفایت کٌذ

دس دّساى تعذ اص تّْلذ دس طْست اداهَ ّضعّیت فْق ّ عذم دسهاى سشیع ّ تَ هْقع، فقذاى ّ یا 

کوثْد ُْسهْى تیشّئیذ تاثیش شذیذی تش سّی سشذ سلْل ُای عظثی ّ سیٌاپس ُای تیي 

 .سلْلی هی گزاسد

کن کاسی هادسصادی تیشّئیذ شایعتشیي علت قاتل پیشگیشی عقة هاًذگی رٌُی ًْصداى هیثاشذ 

ایي عالئن . هْاسد دس سّص ُای اّل تعذ اص تّْلذ داسای عالئن ّ ًشاًَ است %۵حذّد ّ فقط دس 

هعوْاًل تیواسی دس سّص ُای اّل تعذ اص تّْلذ تٌذست . هعوْاًل کن ّ غیش اختظاطی ُستٌذ

صًذگی شٌاسایی هی  ًْصاداى دس هاٍ اّل %۱۰ تَ طْسی کَ تٌِا.دادٍ هی شْد تشخیض 

تٌاتش ایي ًْصاد هثتال تشخیض دادٍ ًوی شْد ّ تَ عّلت ایي کن کاسی غذٍ تیشّئیذ، . شًْذ 

دچاس عقة هاًذگی دس سشذ جسوی ّ رٌُی خْاُذ شذ ّ تَ هشّس عالئن تاخیش دس سشذ 

خْد سا ًشاى … گشفتي، کاُش فعالّیت، خْاب آلْدگی ّ  عقلی کْدک تَ طْست تأخیش دس گشدى

دس حال حاضش تقشیثًا تواهی کشْس ُای طٌعتی جِاى تشًاهَ غشتالگشی ًْصاداى سا تَ . خْاُذ داد

 .طْس اجثاسی اًجام هی دٌُذ

ُشگاٍ تذلیلی غذٍ تیشّئیذ ًْصاد قادس تَ تْلیذ ُْسهْى تیشّئیذ علت بیواری چیست؟ 

داصٍ کافی ًثاشذ یا ُْسهْى تیشّئیذ دس تذى تذسستی فعالّیت ًکٌذ کن کاسی تَ اى( تیشّکسیي)

 .تیشّئیذ اتفاق هی افتذ

ُْسهْى تیشّئیذ یکی اص ُْسهًِْای هِن دس سشذ ّ تکاهل ًْصاد هی تاشذ ّ کوثْد ایي ُْسهْى 

 :عْاسضی هاًٌذ
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  -عقة هاًذگی رٌُی 

 -کْتاُی قذ 

 -ًاشٌْایی 

 -اللی 

 .-تیواسیِای هغضی ّ عظثی سا تذًثال داسدتعضی اص 

هیتْاى تَ  تعذ اص تّْلذ ۵تا  ۳سّصُای تا اًجام یک آصهایش سادٍ دس فاطلَ 

 .ّجْد کن کاسی هادسصادی تیشّئیذ پی تشد

ایي ًوًَْ گیشی . ایي آصهایش تا گشفتي چٌذ قطشٍ خْى اص پاشٌَ پای ًْصاد اًجام هی شْد

 .است کَ گاٍ حتی ًْصاد اص خْاب تیذاس ًوی شْد سادٍ، تی خطش ّ تَ حذی کن دسد

تعذ هشخض شذٍ ّ دس طْست ّجْد کن کاسی هادسصادی تیشّئیذ  ساعت ۴۸ ًتیجَ ایي آصهایش

لزا خْاُشوٌذ است سّص سْم تعذ اص تّْلذ . دس ًْصاد تالفاطلَ اقذاّهات دسهاًی ششّع هیشْد

 .حل صًذگی خْد هشاجعَ ًوائیذفشصًذتاى ، تَ ًضدیکتشیي هشکض تِذاشتی دسهاًی م

زهاى در جلٌگیری از عقب هاندگی ذىنی نٌزاداى هبتال بو کن کاری هادرزادی 

 .تیرًئید از طال باارزش تر است

دسهاًی هحل صًذگی خْد  –جِت کسة اطالعات تیشتش تَ ًضدیکتشیي هشکض تِذاشتی ))

(( .هشاجعَ ًواییذ
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