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( و  T3)  نیرونیدوتی یتر دیروئیت یگرجن اسکککه که هور ون ها یشکککدر جر   و یغده کوچک پروانه ا کی دیروئیت

بر  ریکمک به کنترل جر ه حرارت بدن و تاث ن،یپروتئ دیتول میهور ون ها تنظ نیکند. ا ی  دی( را تول T4)  نیروکسکککیت

 یکند کم کار دیهور ون تول ینتواند به اندازه کاف دیروئیغده ت که یبدن را به عهده جارند. ز ان سمی تابول یتمام  نبه ها

 شوج.  ی  جاجیا دیروئیت

شح و فعال کم کاری تیروئید سه یدیروئیت یهور ونها هیکمبوج تر شدر خف کم کاری تیروئید. ا شد فیبه  تا  2جر  دیتا 

ش شیو با افزا شوندیاز  رجان  بتال   شیو زنان ب دهدیجرصد افراج  ا عه رخ   15  شیآن جر هر جو  نس افزا وعیسن 

 یاسکککه که با عما  اندگ سکککمینیبه نام کرت یآن حالت جهیرخ جهد نت کوجکیجر ز ان  کم کاری تیروئید ی. وقتابدی ی 

 دی کمبوج .دیآ یبه و وج   گزوجمیباشد   دیشد کم کاری تیروئیدکه  ی. جر صورتشوجی شخص   یو هوش یدیزیرشد ف

 جر سرتاسر  هان اسه. کم کاری تیروئیدع ه  نی عمول تر

 :ینیبال عالئم

 کاهش تحمر سر ا ق،یکاهش جر ه حرارت بدن، کاهش تعر 

 وزن شیافزا 

 کاهش اشتها 

 میپوسه خشک و ضخ 

 و زشیر  

 ییکاهش شنوا ،یفرا وش ،یکند ذهن 

 ضعف 

 بوسهی 

 نس جر هر جو یکاهش بارور  

 یجر ب وغ اسد ت ریو تاخ یکاهش رشد استخوان 

  :تیروئید یمادرزادکم کاری 

تولد  شککاهده  4000به  1اسککه که جر حدوج  یذهن یعما  اندگ یریشککگیع ه قابر پ کی ی اجرزاج کم کاری تیروئید

 یغربالگر یاسه. برا یزوجرس ضرور صیتشخ ینوزاجان برا یغربالگرتر اسه.  عیو جر جختران و برابر پسرها شا شوجی 

ستفاجه   TSH,T4 یریاز اندازه گ شنه پا شوجیانجام   یخون یلده ها یعمو ا بر رو یریاندازه گ نی. اشوجیا  یکه از پا

 شده اسه. ی مع آور یکاغ صاف ینزاجان بر رو

 یر هفته جوم و چهارم تا شککشککم براج شیبه انجام  جدج آز ا ازین نییپا اریوزن هنگام تولد بسکک ی ورج نوزاجان جارا جر

 باشد. ی ضروری  کم کاری تیروئید ی ستجو
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سه به حالت دیشد کم کاری تیروئید شده  مدن ا  بتال  مارانیشوج. ب ی نته یگزوج ی  یتحه عنوان اغما یو جر ان ن

ضربان ق ا، کاهش ج ا یجارا سه  تورم، افه  ستند. ا یصورت و پو شارخون ه سطه  نیبدن و افه ف حاله  عموال به وا

. جر صککورت عدم شککوجی  دیخواب آورها تشککد رینظ یجر ان با جاروهاا ایهم ز ان  انند عفونه، سککدته و  یناخوشکک کی

 باشد. یکننده زندگ دیتهد تواندی  عیو جر ان سر صیتشخ

 :صیتشخ

 .شوجیاستفاجه   TSH,FT4 یها شیاز آز ا صیتشخ یبرا

ساس تر نیا نیجارج بنابرا یاجیز شیسرم افزا TSH زانی  هیاول کم کاری تیروئیدجر  سه ح شخ یبرا شیآز ا نیت  صیت

 اسه. هیوضع نیا

 :درمان

لووتیروکسککین روزانه یک بار . اسککه یجر ان انتخاب نیروکسککی. لووتشککوجیهور ون جر ان   ینیگزیبا  ا کم کاری تیروئید

بح اسککه. خی ی  هم اسککه که بیمار  مدار صککحیح جارو را جریافه کند. گاهی شککوج که تر یحاب به هنگام صکک صککرم  ی

کنند, این کار ها  صرم  یبیماران  هه تسریع جر بهبوجی و یا سعی جر کاهش وزن  مدار بیش از حد نیاز از این قرص

یم پرکاری تیروئید شکککوج که جر آن بیش از نیاز بدن هور ون جر خون و وج جارج و جر نوالنی تواند  نجر به بروز عال ی

  دت  مدن اسه  شدالتی از قبیر پوکی استخوان یا بیماری ق بی ایجاج شوج.
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