به نبم پروردگبر زندگی

ملیحه نقدی
کبرشنبس مسئول بیمبریهبی غیر واگیر
کارکاه ایراپن پزشکان

 آهَصش هادساى تاسداس ٍ آهَصش ّوگاًی
 غشتالگشی ًَصاداى دس سٍص  3-5تَلذ اص پاضٌِ پا
 فشاخَاى هَاسد هطکَک
 اًجام آصهایص ّای تاییذ تطخیع سشهی
 تطخیع تیواسی
ضشٍع دسهاى تِ ٌّگام تِ هٌظَس پیطگیشی اص
ػقة هاًذگی رٌّی ٍ دیگش ػَاسؼ تیواسی کن
کاسی تیشٍییذ ًَصاداى
هشاقثت ٍ پیگیشی

در وًسادان وارس غزبالگزی مجدد اس پاشىٍ پا
ّ 2 فتگی


ّ 6فتگی



ّ 10فتگی

ٍ یضیت ًَصاد تیواس تَسط پضضک فَکال پَیٌت تشًاهِ دس
ضْشستاىّا ٍ یا اٍلیي پضضک دس دستشس دس سٍستاّا
 گشفتي ضشح حال کاهل ٍ دقیق
 هؼایٌِ فیضیکی دقیق
 آهَصش ٍالذیي
 هطاٍسُ تا فَکال پَیٌت تشًاهِ ضْشستاًی ٍ یا استاًی (در
صَرت لسٍم)
 اًذاصُگیشی هٌظن غلظتّای سشهی  ٍT4یا TSHٍ Free T4

ٍ یضیت هستوش تیواساى تَسط پضضک هؼالج تش اساس
دستَسالؼول کطَسی
 اسصیاتی کٌتشل هٌاسة هتاتَلیک تیواس دس ّش جلسِ ٍیضیت تش
اساس سضذ ٍ ًوَ ٍ آصهایطات َّسهًَی ٍ ثثت دس کاست هشاقثت
 اًجام هطاٍسُّای هَسد ًیاص (غدد اعفال ،قلب ،شٌَایی ،كليه ٍ )...
 تػَیشتشداسی (رادیَگرافی از زاًَها ،اسکي تيرٍیيد ،سًََگرافی
تيرٍیيد)
 اسصیاتی دایوی تَدى تیواسی (در صَرت لسٍم) دس سِ سالگی

T4 < 6.5 µg/dl
 TSH >10 mU/L




Initial Dose: 10-15 µg/kg/day

سٍش تشخَسد تا تاتلَّای هختلف آصهایصّای سشهی
تاییذ تطخیع دس ًَصاداى
آصهایصّای سرشهی
تاییذ تطخیع

اقذام

غلظت کن   ٍ T4دسهررراى جرررایگضیٌی ترررا قرررشظ
لٍَتیشٍکسیي ضشٍع ضذُ ٍ هشاقثت تش
غلظت تاالی
اساس دستَسالؼول کطَسی گشدد.
TSH

سٍش تشخَسد تا تاتلَّای هختلف آصهایصّای سشهی تاییذ
تطخیع دس ًَصاداى
آصهایص ّرای سرشهی
تاییذ تطخیع

اقذام

غلظت طثیؼی  آصهایطات سشهی  2-3تاس (به فاصله هرر 2-4
 ٍ T4غلظت
هفته) تکشاس ضذُ ٍ اگش غلظت  T4طثیؼری ٍ
تاالی TSH
 TSHتراالتشاص طثیؼرری ترَدي تایررذ دسهرراى
جایگضیٌی تا لٍَتیشٍکسیي ضرشٍع ضرذُ ٍ
هشاقثت ترش اسراس دسرتَسالؼول کطرَسی
اًجام گشدد.

سٍش تشخَسد تا تاتلَّای هختلف آصهایصّای سشهی تاییذ تطخیع دس
ًَصاداى
آصهایص ّای سشهی
تاییذ تطخیع

اقذام

غلظت سشهی
• آصهایص TSHي تِ فاغلِ ّ 2-4فتِ تؼرذ تکرشاس
TSHتشاتش تا
ضذُ ٍ اگش تاالتش اص  10تَد دسهاى ضرشٍع ضرذُ ٍ
6 -10mU/L
هشاقثت تش اساس دسرتَسالؼول کطرَسی اًجرام
(تؼذ اص سي یک
هاّگی)
گشدد.
• دس اداهِ دسهراى اگرش ًیراص ترِ اسرتفادُ قرشظ
لٍَتیشٍکسیي ًثَدي دسهاى قطغ گشدد.
• دس غَست ػذم ضشٍع دسهاىي تْتش است تا هذتی
(حذٍد  3هاُ)ي تیواس تحتًظش تاضذ.

سٍش تشخَسد تا تاتلَّای هختلف آصهایصّای سشهی تاییذ تطخیع دس
ًَصاداى
آصهایص ّرای سرشهی
تاییذ تطخیع

اقذام

 آصهایطات سشهی  Free T4یرا  TSH ٍ T4تکرشاس
غلظت کن T4
ضًَذ.
ٍ غلظت
 تشسسی ػلرل غلظرت کرن  ٍ T4غلظرت طثیؼری
طثیؼی TSH
TSHدس ًَصاداى (هیتَاًرد از الییرن ابرتی بره بيورار
كنكار تيرٍیيد هركس ( ثاًَیه)ٍ یا ًارس بَدى باشد).

• اًجررام آصهایطررات سررشهی TSH ٍ Free T4ي دس
غَست طثیؼی تَدى غلظت ٍ Free T4تاال ترَدى
 T3RUکوثَد ٍ TBGجرَد داسد ٍ دسهراى ًیراص
ًیست.

سٍش تشخَسد تا تاتلَّای هختلف آصهایصّای سشهی تاییذ
تطخیع دس ًَصاداى
آصهایص ّای سرشهی
اقذام

تاییذ تطخیع

افضایص گزسای  آصهایص TSHي تِ فاغلِ ّ 2-4فتِ تؼذ
تکشاس ضذُ ٍ اگش تاالتش اص  10تَد (حتی در
TSH
حضَر عبيعری برَدى غل ر  )T4دسهراى
ضررشٍع ضررذُ ٍ هشاقثررت تررش اسرراس
دستَسالؼول کطَسی اًجام گشدد.

 2 تا ّ 4فتِ تؼذ اص ضشٍع دسهاى
ّ ش  2هاُ دس طَل  6هاُ اٍل صًذگی
ّ ش  3هاُ تیي سٌیي  6تا  36هاّگی
ّ ش  3-6هاُ اص  36هاّگی تِ تؼذ (درصَرت دایوی بَدى بيوار )

فَاغل ٍیضیت ّا هوکي است تا ًظش پضضک هؼالج کن تش ضَد.

 غلظت  T4تا َ 2فتٍ پس اس شزيع درمان
 سطح  TSHتا َ 4فتٍ پس اس شزيع درمان
 در صًرت ػدم تحقق ايه شزايط:

ػذم دسیافت دٍص هٌاسة لٍَتیشٍکسیي
 ػذم ّوکاسی هادس
 داسٍی کن کیفیت
 سٍش غلط هػشف داسٍ
 هػشف داسٍ تا داسٍّای دیگش ٍ ضیشّای حاٍی سَیا
...ٍ 

) 10 µg/dl  (تیص اصT4  غلظت
(0.5-2 mU/L) TSH  سطح

 در َز سماوی اس درمان ،اگز داري تًسط پششک قطغ
شًد ،بايد:
 اًجام آصهایطات َّسهًَی
 تشسسی تیواس اص ًظش ٍجَد ػالین تیواسی
 تشسسی سضذ ٍ ًوَ
در باسٌ َای سماوی سيز
ّ 4 فتِ پس اص قطغ داسٍ
 2-3 هاُ پس اص قطغ داسٍ
ّ ش سال تؼذ اص قطغ داسٍ تا  5سالگی (در هبتییاى به
سٌدرم داٍى تا  10سالگی)

 بزای ارسيابی دايمی ي گذرا بًدن بيماری
 قطغ قشظ لٍَتیشٍکسیي ٍ یا کاّص دٍص هػشفی لٍَتیشٍکسیي
 اًجام آصهایص ّای سشهی ٍ( T4 ٍ TSHیرا دس غرَست اهکراى
 )Free T4تؼذ اص ّ 4فتِ

 دس غَست غیشطثیؼی تَدى آصهایص ّای َّسهًَیي ضریشخَاس
هثتال تِ کنکاسی دایوی تیشٍییذ تَدُ ٍ تا پایاى ػوش ًیراص ترِ
دسهاى جایگضیٌی تا قشظ لٍَتیشٍکسیي ٍ هشاقثتّای هستوش
داسد.

كيفيت كىتزل متابًليک

يضؼيت بيمار

هطلَب

ؾشیة َّضی ٍ سضذ ٍ ًوَ
طثیؼی
افت تحػیلی دس هذسسِ

 TSHتیص اص 5
( 4بار ٍ یا بيشتر
پس ازسي  6هاهگی تا  2سالگی)
ًاهطلَب

ػقة هاًذگی رٌّی ٍ اختالل
دس سضذ ٍ ًوَ

 آهَصش هادساى تاسداس دس دٍساى تاسداسی
ً وًَِ گیشی دس سٍص ّای  3-5تَلذ ًَصاد اص پاضٌِ پای تش
کاغز فیلتش ))S&S 903
 اسسال کاغز فیلتش حاٍی لکِ خًَی تَسط پست پیطتاص اص
هشاکض ًوًَِگیشی تِ آصهایطگاُ غشتالگشی ًَصاداى
 سٌجص غلظت TSH
 فشاخَاى فَسی هَاسد هطکَک
 اًجام ًوًَِگیشی هجذد اص پاضٌِ پا دس هَاسد خاظ

 اًجام آصهایص ّای سشهی تاییذ تطخیع (TSH, free
)T4 or T4, T3RU
 ضشٍع سشیغ دسهاى جایگضیٌی تا قشظ لٍَتیشٍکسیي تَسط
فَکال پَیٌت تشًاهِ ٍ یا اٍلیي پضضک دس دستشس
 هؼشفی تِ پضضک فَکال پَیٌت ضْشستاًی (در صَرتی كه
شرٍع درهاى تَسظ ایشاى صَرت ًگرفته اس )
 اًجام آصهایصّا ٍ اقذاهات اتیَلَطیک دس غَست اهکاى
(هشرٍط بر ایي كه هَجب تاخير در شرٍع درهاى بيواراى ًشَد)
 هشاقثت دساص هذت اص ًَصاد هثتال تشاساس دستَسالؼول
کطَسی
 اًجام هطاٍسُّای تخػػی هَسد ًیاص هثتالیاى

ًَ صاداى ًاسس (تکشاس غشتالگشی اص پاضٌِ پا دس ّفتِ ّای 2ي 10 ٍ 6
تَلذ)

ًَ صاداى تا ٍصى کن تش اص  2500گشم
ًَ صاداى تا ٍصى تیص اص  4000گشم
 دٍ ٍ چٌذقلَّا
ًَ صاداى تستشی ٍ یا تا ساتقِ تستشی دس تیواسستاى
ًَ صاداى تا ساتقِ دسیافت ٍ یا تؼَیؽ خَى
ًَ صاداًی کِ داسٍّای خاظ هػشف کشدُاًذ :هثل دٍپاهیيي
تشکیثات کَستٌی ٍ ...

ًَ صاداى تا ًتیجِ آصهَى غشتالگشی تیي 5-9/9
ً وًَِ ًاهٌاسة

بب سپبس فراوان

