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 مطالب موجود در این دانشنامه

 

 مقدمه

 سندرم کالمن

 سوء تغذیه

 کم کاری تیروئید

 سندرم کوشینگ

 بی اشتهایی عصبی

 سندرم کالین فلتر

 کریپتورکیدیسم

 سندرم ترنر

 گاالکتوزومی

 هیپر پالزی آدرنال
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 مقدمه

 

بزرگسال است. دختران  یککند، به عنوان  یم ییرکودک کودک شروع به رشد و تغ یکاست که  یبلوغ زمان

کنند و یتر را شروع م یقعم یکنند و پسران صدا یرا شروع م یشانکنند و دوره ها یها را شروع م ینهس  

کنند یبه مردان م یهشروع به شب   

 

سال است.  12پسران سن متوسط  یبرا یکهسال است، در حال 11دختران شروع به بلوغ  یبرامتوسط  سن

بعد از بلوغ بلوغ کند.  یاکه فرزند شما قبل  یدنگران نباش ینوجود ندارد، بنابرا یمشخص یبرنامه زمان یچاما ه

پروسه حدود چهار  ینشود. ا یآغاز م گیسال 14تا  8ه از سن بلوغ است که در هر نقط یبرا یعیکامال طب ینا

.انجامد یسال به طول م  

 بلوغ زودرس

 یک یدكنند، با یوع م( بلوغ را شریسالگ 14بعد از  یا) یرد یاربس یا( یسالگ 8زود )قبل از  یلیكه خ كودكانی

.یرنددر نظر بگ یا ینهزم یها یماریرد ب یدکتر را برا  

 

است.ها ینهس رشد نشانه بلوغ در دختران معموال یناول  

 

وندش یکنند و کامل م یدختران همچنان رشد م یها ینهاز شروع بلوغ س یشترب یاسال  یکس از پ  

 

     

خود را دارند.  ماهیانه  حدود دو سال پس از بلوغ، دختران معموال دوره اول      
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شوند یبزرگتر و مرطوب تر م یبافت یموها      

کنند یم یشتردختران شروع به عرق شدن ب          

دارند. دختران اغلب آکنه       

  

د یآنها بزرگتر م یها یضهاست که ب یننشانه بلوغ در پسران معموال ا ینولا      

.شود یظاهر م یآلت تناسل یهدر پا یزن یعاد یمو      

 

از شروع بلوغ یشترب یاسال  یکپس از   

شود. یتر م یرهت یجکنند و اسکروتوم به تدر یها رشد م یضهو ب یآلت تناسل      

شود یتر و قرمز تر م یمبلند پوست ضخ یمو      

کنند یم یشترپسران شروع به عرق ب          

موقتا متورم شود  یتواند کم یم ینهس      

مرطوب" )انعقاد انقباض اسپرم در هنگام خواب( داشته باشند یاهایپسران ممکن است "رو      

شود یتر م یقشود و عم یآنها "شکسته" م یصدا     
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 KS) سندرم كالمن

همراه است یك اختالل ژنتیكي نادر است كه با هیپوگنادیسم  

 

است . هر  1.3زن  50،000نفر در  یکمرد و  10،000از  یکیآن  یعتریناختالل نادر است که شا یک ینا

تاس 1.3 یارث یکولمن هتروژن هستند و اگرچه اکثر موارد پراکنده هستند و تمام حالتها یکیو ژنت ینیدو بال  

مرتبط، از جمله یها یناهنجار یگرد  

 شکاف لب و کام    

یویکل آسیب      

یحس ییناشنوا      

(یهوا درون یابزرگ )به خصوص سلوله یشانالپر یها ینوسیس      

یپوفیزکوچک غده ه یلوب قدام      

 

 سندرم کالمن

 سندرم کالمن از علل آسیب رسان بلوغ کودکان است.
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را متد یناست. اول یعیطب یموارد بارور یو در بعض یعیعمدتا در جهت بهبود رشد بلوغ طب یهدرمان اول  

. اگر یدورآاست، به دست  یمارب یتکه مناسب جنس یخارج یجنس یها یدتوان با استفاده از استروئ یم 

داد ییرتغیرمتغ وفقیتتوان با م یپالس را م ینمورد نظر باشد، هورمون آزاد کننده گنادوتروپ یبارور  

 

 

 

 

References 
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ست، اتفاق نی یمقدار مناسب مواد مغذ یفرد حاو ییغذا یمرژ یاست که وقت یجد یماریب یک یهسوء تغذ  

افتد یم  

اشاره کند یرتواند به موارد ز ینامناسب" است و م یه"تغذ یبه معنا یهتغذ سوء  

یدکن ینم یافتدر یکاف یکه مواد مغذ یزمان - ییکمبود غذا      

نیاز دارید یشتریب یکه شما مواد مغذ یزمان - یهاز حد تغذ یشب      

رنج میبرند  یهنفر از سوء تغذ یلیونم 3حدود  یتانیااست. در هر زمان بر یجرا یمشکل سالمت یک یهسوء تغذ

.قرار دارند یهاز آنها در خطر ابتال به سوء تغذ یاریکه بس  

در انگلستان دچار سوء  یو درمان یبهداشت یمراقبت ها یدر خانه ها یبستر یمارانتا سه نفر از ب یک تقریبا

.هستند یهخطر ابتال به سوء تغذ یاو  یهتغذ  

وجود دارد  یادیز یلاست. دال ییاز مواد غذا یمشکل جذب مواد مغذ یا یناکاف یماز داشتن رژ یناش یهتغذ سوء

  یادرازمدت نامناسب   یسالمت یتاتفاقات رخ دهد، از جمله کاهش تحرک، وضع ینکه ممکن است ا

 درآمد کم

 سوء تغذیه

رسان بلوغ کودکان است.سوء تغذیه از علل آسیب   
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 نشانه های سوء تغذیه 

است یشایعترین عالمت سوء تغذیه ناخواسته کاهش وزن غیرقابل پیش بین  

 نشانه های دیگر عبارتند از

  عضالت ضعیف 

  احساس خستگی تمام وقت 

  احساس ناخوشی 

  افزایش بیماری یا عفونت 

وزن و چاقی استنشانه اصلی سوء تغذیه، اضافه  نند اضافه با این حال، افراد دارای سوء تغذیه نیز می توا .

واد مغذی موزن داشته باشند، در صورتی که رژیم غذایی با انرژی زیاد )کالری( مصرف می کنند، اما کم بودن 

.دیگر  

نند ظاهر اری، ماعالئم سوء تغذیه در کودکان می تواند شامل عدم رشد در میزان مورد انتظار و تغییرات رفت

بودن شدن غیرمعمول تحریک پذیر، تند و یا مضطرب  

یهدرمان سوء تغذ  

 

نجام ا یمارستاندر ب یادرمان ممکن است در خانه  ید،و چقدر شد یهباعث سوء تغذ یچه شخص ینکهبه ا بسته

.شود  
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به  یازممکن است ن ید،تهس یدچار ناراحت یهتغذیه، درمان اصلي سوء تغذیه است. اگر شما از نظر تغذ تغییرات

.یدداشته باش یا یهتغذ یبدون مکمل ها یاخود را با  یا یهتغذ یمحتوا یشافزا  

 

ت الزم باشدممکن اس ید،خود را برآورده کن یهتغذ یازهایتا ن یدغذا بخور یبه اندازه کاف یدشما نتوانست اگر  

 

گوارش شما یستمبه س یمبه طور مستق یارائه مواد مغذ یبرا یهلوله تغذ یک وارد شود.     

     

سالم و متعادل است یمخوردن رژ یه،از سوء تغذ یریجلوگ یراه برا ینبهتر  

 

 یغذاها از یدحفظ سالمت، شما با یاست. برا یاتیحفظ سالمت و تناسب اندام ح یسالم و متعادل برا یمرژ یک

یدشامل غذا استفاده کن یاصل ییاز چهار گروه غذا یمختلف  

 

یجاتو سبز یوهم یادیزمقدار       

نشاسته دار ییمواد غذا یگرو د یماکارون ینی،زم یبنان، برنج، س یادیمقدار ز      

یو لبن یریش یاز غذاها یبرخ      

یلبن یرغ ینپروتئ یرمنابع غ یگرو د یاتخم مرغ، لوب ی،از گوشت، ماه یبرخ      
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هیپوتیروئیدی زمانی است که غده تیروئید به اندازه کافی هورمون های تیروئید تولید نمی کند تا نیاز بدن را 

 تیروئید غیر فعال است.  . تامین کند

 

 که تیروئید باعث تولید بیش از حد هورمون تیروئید می شود.  هیپرتیروئیدی استدر مقابل،  

 کم کاری تیروئید پیچیده است، بین هیپرتیروئیدیسم و  با این حال، ارتباط 

 و در شرایط خاص می تواند به دیگری منجر شود. 

 هورمون های تیروئید، متابولیسم را تنظیم می کنند، یا اینکه بدن از انرژی استفاده می کند.  

 اگر سطح تیروکسین کم باشد، بسیاری از عملکردهای بدن کاهش می یابد.  

 ساله و باالتر در ایاالت متحده دارای هیپوتیروئیدی هستند.  12از جمعیت  درصد 4.6حدود  

 عبه صدا دیده می شود غده تیروئید در جلوی گردن زیر حنجره و یا ج 

 و دارای دو لوب است که در هر طرف آن قرار دارد. 

 این غده غدد درون ریز است که از سلول های خاص تشکیل شده است که هورمون ها را تشکیل می دهند. 

 هستند که اطالعات را به اندام ها و بافت های بدن انتقال می دهند و پروسه پیام های شیمیاییهورمون ها   

 هایی مانند متابولیسم، رشد و خلق و خوی را کنترل می کنند.  

 ( تنظیم می شود که توسط غده TSHتولید هورمون های تیروئید توسط هورمون تستوسترون تحریک کننده ) 

 هیپوفیز تولید می شود

 

 هیپوتیروئیدیسم

 هیپوتیروئیدیسم از علل آسیب رسان بلوغ در کودکان است.
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 عالئم 

 

هورمون های تیروئید بر سیستم های چندگانه تأثیر می گذارند، بنابراین عالئم هیپوتیروییدی گسترده و متنوع  

 هستند. 

این متابولیسم را  ( ایجاد می کند. T4( و تیروکسین )T3رونین )تیروئید دو نوع هورمون تیروئید، تیروتیت 

 تنظیم 

 می کند و همچنین بر توابع زیر تأثیر می گذارد: 

   توسعه مغز 

   نفس كشیدن 

   عملکرد قلب و عصبی 

   دمای بدن 

   قدرت عضالنی 

   خشکی پوست 

   چرخه قاعدگی 

   وزن 

   کلسترولسطح  

 می شود:  معموال شامل موارد زیرعالئم کم کاری تیروئید  

   خستگی 

   افزایش وزن 

   عدم تحمل سرد 

   سرعت قلب، حرکات و سخنرانی کاهش یافته است 

   درد مفصل و عضالنی، گرفتگی و ضعف 

  یبوست  

www.takbook.com
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.thyroiduk.org.uk/tuk/about_the_thyroid/hypothyroidism_signs_symptoms.html&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhjNupdxcQqFG9tL2-PVsL4e6Sj1DA
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.medicalnewstoday.com/articles/150322.php&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhgrrChj7YWi0x5HMEQt8UcrSMJ8WA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.medicalnewstoday.com/articles/150322.php&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhgrrChj7YWi0x5HMEQt8UcrSMJ8WA
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   پوست خشک 

   موهای نازک، شکننده و یا ناخن ها 

   عرق کردن کاهش می یابد 

  ا و سوزن ها پین ه 

   دوره های سنگین یا منوراژی 

   ضعف 

   کلسترول باال 

   چهره پف کرده، پا و دست 

  بیخوابی  

   تعادل و هماهنگی مسائل 

   از دست دادن میل جنسی 

   عفونت مجاری ادرار و دستگاه تنفسی 

  کم خونی  

 

 ید و تغذیه 

  ید یک ماده معدنی ضروری برای عملکرد تیروئید است.  

 یا افزایش غیر طبیعی غده تیروئید است.  گواترکمبود ید یکی از شایع ترین علل توسعه 

 حفظ میزان مصرف ید مناسب برای اکثر افراد مهم است، اما افرادی که بیماری تیروئید خود ایمنی دارند  

کاری تیروئید م کمی توانند به خصوص در مورد اثرات ید حساس باشند، به این معنی که این می تواند باعث 

 شود. 

 آنها باید به پزشک خود اطالع دهند اگر آنها به اثرات ید حساس هستند.  

 افرادی که مبتال به کم کاری تیروئید میباشند،  

www.takbook.com

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.medicalnewstoday.com/articles/9155.php&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhioNuJwHZkFJFibdDyQisktJun6RQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.medicalnewstoday.com/articles/9155.php&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhioNuJwHZkFJFibdDyQisktJun6RQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.medicalnewstoday.com/articles/9155.php&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhioNuJwHZkFJFibdDyQisktJun6RQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.medicalnewstoday.com/articles/158800.php&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhj7iuLBiTIT_n3CtNZcAsnlzHy9dA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.medicalnewstoday.com/articles/158800.php&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhj7iuLBiTIT_n3CtNZcAsnlzHy9dA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.medicalnewstoday.com/articles/158800.php&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhj7iuLBiTIT_n3CtNZcAsnlzHy9dA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.medicalnewstoday.com/articles/167559.php&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhh_i-UF1fupksB6QEFaP1qc9ipStA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.medicalnewstoday.com/articles/167559.php&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhh_i-UF1fupksB6QEFaP1qc9ipStA
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غذایی با فیبر  باید با تغذیه با تغذیه مناسب با پزشک خود صحبت کنند، مخصوصا در هنگام شروع یک رژیم

 باال و

 دی سبزیجات سویا یا کولی. یا خوردن مقدار زیا 

 رژیم غذایی می تواند بر روی میزان جذب تیروئید بدن تأثیر بگذارد.  

 

 ویتامین هایمصرف استفاده از نمک یددار در رژیم غذایی و  در طول بارداری، نیازهای ید مورد نیاز است.  

 پیش

 از قاعدگی می تواند سطح مورد نیاز ید را حفظ کند.  

 

 علل 

اگر غده تیروئید به درستی کار نکند یا اگر غده تیروئید توسط  ممکن است اتفاق بیفتدهیپوتیروئیدی  

 هیپوتاالموس یا غده هیپوفیز تحریک نشود. 

 بیماری هشیموتو  

علت کم کاری تیروئید در ایاالت متحده، بیماری هشیموتو است که همچنین به عنوان تیروئیدیت  شایع ترین 

 لنفوسیتی 

 مزمن یا تیروئیدیت  شناخته می شود. 

شیموتو یک بیماری اتوایمیون است که اختاللی است که سیستم ایمنی بدن به سلولها و ارگانهای هابیماری  

 بدن بدن حمله می کند. 

توانایی و دخالت در  التهابروئید حمله کند، منجر به این وضعیت باعث می شود سیستم ایمنی بدن به غده تی 

 هورمون های تیروئید می شود.  تولید

 تیروئیدیت  

www.takbook.com

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.medicalnewstoday.com/articles/195878.php&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhjl8b0gEe1dYvLeYgLnlSsr1jgnNA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.medicalnewstoday.com/articles/195878.php&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhjl8b0gEe1dYvLeYgLnlSsr1jgnNA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.aafp.org/afp/2012/0801/p244.html&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhiE4eGloX_srb50ferHwUv8oruIWA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.aafp.org/afp/2012/0801/p244.html&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhiE4eGloX_srb50ferHwUv8oruIWA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.niddk.nih.gov/health-information/health-topics/endocrine/hashimotos-disease/Pages/fact-sheet.aspx&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhiJNOVMmwNMvavLUaI0_gSo3OflOg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.niddk.nih.gov/health-information/health-topics/endocrine/hashimotos-disease/Pages/fact-sheet.aspx&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhiJNOVMmwNMvavLUaI0_gSo3OflOg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.medicalnewstoday.com/articles/248423.php&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhgdUPQ-m6tWgszdsftjbgN4E222Ig
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.medicalnewstoday.com/articles/248423.php&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhgdUPQ-m6tWgszdsftjbgN4E222Ig
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25251231&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhgsyVbBM6eJzWi4PmRGas__04cEUQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25251231&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhgsyVbBM6eJzWi4PmRGas__04cEUQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25251231&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhgsyVbBM6eJzWi4PmRGas__04cEUQ
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این باعث می شود هورمون های تیروئید به خون نابود شوند، سطح کلی  تیروئیدیت التهاب غده تیروئید است.  

، ممکن است به کم کاری تیروئید مبتال  اهم 2تا  1پس از  آنها افزایش یابد و منجر به هیپرتیروئیدیسم شود. 

 شوید. 

 تیروئیدیت می تواند به علت عفونت ویروسی یا باکتریایی، یک بیماری خود ایمنی یا بعد از حاملگی باشد.  

 کم کاری تیروئید مادرزادی  

 در موارد هیپوتیروئیدی مادرزادی، غده تیروئید از زمان تولد درست عمل نمی کند.  

این می تواند به مشکالت فیزیکی و روانی منجر شود، اما درمان اولیه می تواند از این عوارض جلوگیری  

 کند. 

 م کاری تیروئید تجویز می شوند. اکثر نوزادان در آمریکا برای ک 

 جراحی تیروئید و درمان به عنوان علت کم کاری تیروئید  

 د. درمان و جراحی تیروئید می تواند منجر به کم کاری تیروئید شو 

 

www.takbook.com

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.nhs.uk/Conditions/thyroiditis/Pages/Introduction.aspx&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhh1n8vOFV8baBvmrW7lgWuFNXyvHA
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این می تواند به دالیل مختلف   سندرم کوشینگ به علت سطح غیر طبیعی کورتیزول هورمون اتفاق می افتد.

  شایع ترین علت این است که بیش از حد از داروهای کورتیکواستروئید استفاده می شود.  رخ دهد.

در اغلب موارد، دارو می تواند به   پزشک شما ممکن است چندین آزمایش و درمان تشخیصی را توصیه کند. 

  شما در مدیریت سطح کورتیزول کمک کند.

  ه شده است.سندرم کوشینگ همچنین به عنوان سندرم کوشینگ یا هیپرتروفی شناخت 

 عالئم سندرم کوشینگ 

 شایعترین عالئم این بیماري عبارتند از:  

  افزایش وزن  

  چاقی  

رسوبات چربی، به خصوص در قسمت متوسط، چهره )ایجاد یک چهره دور، شکل ماه(، و بین   

 (  کوه بوفالوشانه ها و پشت های باال )ایجاد یک 

 بنفش بر روی سینه ها، بازوها، شکم و ران ها  نشانه های کشش  

  به راحتی کبود می شودریزش پوست که   

 هبود می یابند آسیب های پوستی که به آرامی ب  

  آکنه  

  خستگی  

  ضعف عضالنی  

 سندرم کوشینگ 

 سندرم کوشینگ از علل آسیب رسان بلوغ در کودکان است.

www.takbook.com

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.healthline.com/symptom/unintentional-weight-gain&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhgeCxYGac5dld6_woGSh74om7TE7w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.healthline.com/symptom/unintentional-weight-gain&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhgeCxYGac5dld6_woGSh74om7TE7w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.healthline.com/symptom/unintentional-weight-gain&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhgeCxYGac5dld6_woGSh74om7TE7w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.healthline.com/health/obesity&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhiBJ42USeB6285ioyyBd8aGoBk1Wg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.healthline.com/health/obesity&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhiBJ42USeB6285ioyyBd8aGoBk1Wg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.healthline.com/health/obesity&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhiBJ42USeB6285ioyyBd8aGoBk1Wg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.healthline.com/health/hump-behind-the-shoulders&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhhNpolMHaLz-UM_4cr9S1Xzq_nZ_g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.healthline.com/health/hump-behind-the-shoulders&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhhNpolMHaLz-UM_4cr9S1Xzq_nZ_g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.healthline.com/health/stretch-marks&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhipXchSLBdzvfcpkON1K7kywGXZ3w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.healthline.com/health/stretch-marks&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhipXchSLBdzvfcpkON1K7kywGXZ3w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.healthline.com/symptom/bruises-easily&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhgECTpJ63-xT_2Hb42n7tb3jjMU7g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.healthline.com/symptom/bruises-easily&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhgECTpJ63-xT_2Hb42n7tb3jjMU7g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.healthline.com/symptom/acne&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhgP6dEO3ClRWbKyK8kBPVWEoQoTPA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.healthline.com/symptom/acne&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhgP6dEO3ClRWbKyK8kBPVWEoQoTPA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.healthline.com/symptom/acne&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhgP6dEO3ClRWbKyK8kBPVWEoQoTPA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.healthline.com/symptom/fatigue&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhgbhYpXaunVU943IcKvN_6mkDKnZw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.healthline.com/symptom/fatigue&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhgbhYpXaunVU943IcKvN_6mkDKnZw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.healthline.com/symptom/fatigue&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhgbhYpXaunVU943IcKvN_6mkDKnZw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.healthline.com/symptom/muscle-weakness&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhjoojhxZH6Ui7p3r2KReDKwtQy4tQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.healthline.com/symptom/muscle-weakness&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhjoojhxZH6Ui7p3r2KReDKwtQy4tQ
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 عدم تحمل گلوکز   

 افزایش تشنگی   

 افزایش ادرار   

 از دست دادن استخوان   

  فشار خون باال  

  سردرد  

 اختالل شناختی   

  اضطراب  

  تحریک پذیری  

  افسردگی  

 افزایش بروز عفونت   

 

 بدن شما ممکن است سطح باالیی از کورتیزول را به دالیل مختلف تولید کند، از جمله: 

، از جمله استرس مربوط به بیماری حاد، جراحی، آسیب، یا بارداری، به ویژه  سطح استرس باال  

 در سه ماهه آخر 

 آموزش ورزشي   

  سوء تغذیه  

  مشروبات الکلی  

 یا سطوح باالی استرس عاطفی  اختالل هراسافسردگی،   

و در دوزهاي باال  پردنیزونشایعترین علت سندرم کوشینگ استفاده از داروهاي کورتیکواستروئیدي مانند  

  براي مدت طوالني است. 

www.takbook.com
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.healthline.com/health/headache&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhj5XoDtJEAWdJfHXIgNV-vdnvuyOQ
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.healthline.com/symptom/irritable-mood&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhjChZXq0Wv8PadQxPKaPmdtxs8s4Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.healthline.com/symptom/irritable-mood&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhjChZXq0Wv8PadQxPKaPmdtxs8s4Q
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آنها همچنین برای  یز کنند. پزشکان می توانند این داروها را برای جلوگیری از رد یک ارگان پیوند خورده تجو

دوزهای باال از استروئید تزریقی برای  .  آرتریت استفاده می کنندو  لوپوسدرمان بیماری های التهابی مانند 

 درمان درد پشت نیز می تواند این سندرم را ایجاد کند. 
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efficacy of RS. 25259, a long-acting selective 5 
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Anorexia 

با وزن غیرطبیعی کم بدن، ترس شدید از دست آوردن وزن و درک غلط از  میشود  خوردن مشخصاختالل   

 وزن است

ارزش زیادی در کنترل وزن و شکل خود دارند، با استفاده از تالش های  اشتهایی عصبی  افراد مبتال به بی .

 شدید که به طور قابل توجهی در زندگی خود دخالت می کنند

برای جلوگیری از افزایش وزن و یا ادامه از دست دادن وزن، افراد مبتال به بی اشتهایی معموال میزان مصرف 

را با استفراغ پس از غذا یا سوء استفاده از ملین ها، رژیم  مصرف کالری .غذا را به شدت محدود می کنند

در کاهش وزن کنند آنها همچنین می توانند از طریق ورزش بیش از حد سعی  

 مهم نیست چقدر وزن از بین می رود، فرد همچنان از افزایش وزن فرار می کند .

 

و  یشامل مسائل عاطف یزن ییاشتها یباست.  یمربوط به گرسنگ یعصب یاآنورکس یو نشانه ها یزیکیعالئم ف

شدن به  یلتبد یااز دست دادن وزن  یدشد یاراز وزن بدن و ترس بس یرواقعیاست که شامل درک غ یرفتار

.است یچرب  

 

 بی اشتهایی عصبی

 بی اشتهایی عصبی از علل آسیب رسان بلوغ در کودکان است.

www.takbook.com
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هر فرد متفاوت  یراآنچه که وزن کم بدن در نظر گرفته شده ب یراو نشانه ها ممکن است دشوار باشد، ز عالئم

چار ضعف، عادت داغلب  یخواب یافراد مبتال به ب یننباشند. همچن الغر یارافراد ممکن است بس یاست و برخ

.شوند یم یمشکالت جسمان یاغذا خوردن   

یزیکیف عالئم  

 

باشد یرممکن است شامل موارد ز ییاشتها یب در یزیکیف یها نشانه  

 

یستوزن مورد انتظار رشد مثبت ن یشافزا یاو  یدکاهش وزن شد      

 الغری شدید 

یعیطب یرشمارش خون غ      

یخستگ      

یخوابیب      

  یجهسرگ    

انگشتان دست سوزن شدن  سوزنورنگ  ییرتغ      

دهند ینرم که بدن را پوشش م یموها          

یعدم قاعدگ      

و درد شکم یبوست      

www.takbook.com
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زرد یاپوست خشک       

 عدم تحمل سرما    

قلب نامنظم یها یتمر      

یینفشار خون پا      

یکم آب      

پاها یاتورم بازوها       

از استفراغ القا شده استناشی  ناخن ها آنها با  یدگیدندان ها و پوس      

 

از اختالالت  یا یندهحال، پسران و مردان به طور فزا یناست. با ا یشتردر دختران و زنان ب ییاشتها یب

هستند یتماعاج یفشارها یشخوردن، احتماال مربوط به افزا  

 

اختالل خوردن را  یناتوانند  یم یکه در هر سن یحال، افراد یناست. با ا یشترنوجوانان ب یاندر م ییاشتها بی

سال دارند، نادر است.  40از  یشکه ب یتوسعه دهند، اما در کسان  

طر باشد. آنها در معرض خ یشترگذرانند ب یکه بدن در دوران بلوغ م ییراتینوجوانان ممکن است در اثر تغ

ظرات گاه به ن یحت یانسبت به انتقاد  یشتریب یتفشار همساالن مواجه شوند و حساس یشاست با افزا مکنم

.شکل بدن داشته باشند یاگاه درباره وزن   
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معموال سندروم کالینفلتر معموال در ابتدای کودکی عالیم واضحی ایجاد نمی کند و حتی عالئم بعد ممکن است 
.دشوار باشد  

چار این اختالل هستندبسیاری از پسران و مردان نمی فهمند د  

های احتمالی که همیشه موجود نیستند ممکن است شامل موارد زیر باشندویژگی   

نمایان  یادگیری برای نشستن، خزیدن، راه رفتن و صحبت بعد از حد معمول -در بچه ها و کودکان نوپا 

  هستند ، ضعیف تر، ساکت تر و غیر فعال تر از حد معمولمیشود 

،دارند ماد به نفساعت بودو کم ی هستند خجالت –در دوران کودکی   

دارند مشکالت خواندن، نوشتن، امال و توجه   

  دارند سطوح انرژی پایین، مشکالت اجتماعی شدن و یا بیان احساسات

)با سینه های بلند و پا(، باسن های  هستند در حال رشد بلندتر از حد انتظار برای خانواده -در نوجوانان 

 گسترده،

است  ضعیف و کندتر از رشد عضالت معمول دارند عضالت  ضعف عضالنی   

 کاهش موهای صورت و بدن

  آلت تناسلی کوچک و بیضه های بزرگ

  (gynaecomastia) ، سینه بزرگ دارند

 سندرم کالین فلتر

 سندرم کالین فلتر  از علل آسیب رسان بلوغ در کودکان است.
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باشد ناباروری به عنوان یک مشکل اصلی مطرح است، گرچه درمان هایی وجود دارد که می تواند کمک کننده  

 با این حال، مردان مبتال به سندرم

 Klinefelter 

 در معرض افزایش کمی از مشکالت دیگر بهداشتی هستند، از جمله 

  دیابت نوع 2

 استخوان های ضعیف و شکننده )پوکی استخوان(

  و لخته شدن خون بیماریهای قلبی عروقی

  اختالالت خودایمنی )جایی که سیستم ایمنی به اشتباه به بدن حمله می کند( مانند لوپوس

 یک غده تیروئید ضعیف )کم کاری تیروئی(د

 مشکالت یادگیری و افسردگی اضطراب

 سرطان پستان در مردان گرچه این بسیار نادر است 
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Klinefelter سندرم   

  ایجاد می شود  ایکس  اضافی  کروموزوم یکتوسط 

تولید  از ژن ها است که با توسعه بیضه ها مواجه می شود و به معنی این کروموزوم دارای نسخه های کافی

 تستوسترون کمتر )هورمون جنسی مردانه( از حد معمول است

 درمان های احتمالی عبارتند از

 درمان جایگزینی تستوسترون 

 گفتار و درمان زبان در دوران کودکی برای کمک به توسعه گفتار 

 حمایت آموزشی و رفتاری در مدرسه برای کمک به هر مشکل یادگیری یا مشکالت رفتاری 

 برای کمک به ساخت عضالت و افزایش قدرت  فیزیوتراپی

 پشتیبانی روانشناختی برای هر گونه مسائل بهداشت روانی 

 گزینه های درمان ناباروری  شامل - (ICSI) تزریق اسپرم در داخل سیتوپالسمی

 تلقیح مصنوعی

 برای حذف بیش از حد بافت سینه  جراحی کاهش سینه
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نیافته یضه نزولب  (cryptorchidism) 

 یک بیضه است که به جای مناسب خود در کیسه پوست آویزان زیر آلت تناسلی )اسکروتوم( قبل از تولد منتقل  

بدون تردید در طی چند ماه اول زندگی خود به موقعیت مناسب منتقل  نزول نیافته  اکثریت قریب به اتفاق ، بیضه  

 می شود

 اگر فرزند شما دارای بیضه تضعیف شده است که خود را اصالح نکرده است، جراحی می تواند بیضه را به داخل

انتقال دهد اسکرتوم  

 عوامل خطر

 

وزاد را در نوزاد افزایش دهند عبارتند ازعواملي كه ممكن است خطر ابتال به بیضه ناشي از ن  

 

 وزن کم هنگام تولد    

 تولد زودرس    

یتناسل یمشکالت توسعه دهان یرسا یاانعطاف  یرقابلغ یها یضهب یسابقه خانوادگ      

یشکم یوارهنقص د یاتواند رشد را محدود کند، مانند سندرم داون  یکه م ینجن یطشرا      

 کریپتورکیدیسم 

 کریپتورکیدیسم از علل آسیب رسان بلوغ در کودکان است.
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توسط مادر یدوران باردارمصرف الکل در       

یگارقرار گرفتن در معرض دود س یاتوسط مادر  یدنکش یگارس      

از آفت کش ها یبرخ ینقرار گرفتن در معرض والد      

 

 عوارض جانبی 

 بیعی طکمی خنک تر از دمای بدن  دمایی  بیضه ها برای توسعه و عملکرد به طور طبیعی، آنها نیاز به

 هستند

 سرطان بیضه

معموال در سلول های بیضه تولید می شود که اسپرم نابالغ تولید می کندبیضه سرطان   

  افزایش می یابد خطر ابتال به سرطان بیضهدرمردان مبتال به کریپتورکیدیسم 

ردانماحتمال بیشتری در بین  به مشکالت باروری شمار اسپرم کم، کیفیت اسپرم پایین و کاهش باروری  

هستندوجود دارد که دارای بیضه تضعیف شده   
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 سندرم ترنر، یک بیماری که فقط زنان را تحت تاثیر قرار می دهد، نتیجه می گیرد که یکی از کروموزوم های

 X از دست رفته یا به طور جزئی از دست رفته است

 سندرم ترنر می تواند انواع مشکالت پزشکی و پیشرفت را شامل می شود، 

.از جمله کوتاهی قد، شکست تخمدان ها و نقص های قلبی  

شود تشخیص داده نوجوانی سندرم ترنر ممکن است قبل از تولد )قبل از تولد(، در دوران کودکی یا در دوران   

تشخیص به تاخیر می افتد گاهی اوقات در زنان مبتال به نشانه های خفیف  

دختران و زنان مبتال به سندرم ترنر نیازمند مراقبت های پزشکی در حال انجام از سوی متخصصین مختلف  

 بررسی های منظم و مراقبت های مناسب هستند

به اکثر دختران و زنان کمک کند که زندگی سالم و مستقل را به همراه داشته باشند می توان   

 عالئم 

نشانه های سندرم ترنر ممکن است در میان دختران و زنان با اختالل متفاوت باشد عالئم و برای برخی از  .

دختران، وجود سندرم ترنر ممکن است به آسانی قابل تشخیص نیست، اما در دختران دیگر، تعدادی از ویژگی در  

 

 سندرم ترنر

 سندرم ترنر از علل آسیب رسان بلوغ در کودکان است.
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 نشانه ها و عالئم می تواند ظریف باشد، .

کندبروز به آرامی در طول زمان    

یدر دوران کودک یادر هنگام تولد و   

باشد یرممکن است شامل موارد ز یدر دوران کودک یاسندرم ترنر در هنگام تولد و  یها نشانه  

 گردن گسترده    

کوچک یگوش ها      

بزرگ یبا نوک پستان ها یعوس ینهقفسه س      

(دهان )کام یکسقف بلند و بار      

کنند یهستند و به سمت باال حرکت م یککه بار ییو ناخن هاانگشت          

در هنگام تولد یژهتورم دست ها و پاها، به و      

در هنگام تولدکوچکتر از حد متوسط  یاندک      

 رشد کند    

 نقص قلب    
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یعوارض جانب   

 یاردرم بسبگذارد اما در افراد مبتال به سن یربدن تأث یستمس ینتواند بر توسعه مناسب چند یترنر م سندرم

از آن عبارتند از یمتفاوت است. عوارض ناش  

  یجادب ادر ساختار قل یاختالالت اندک یحت یااز نوزادان با سندرم ترنر با نقص قلب  یاریقلب بس مشکالت

دهند. یم یشرا افزا یشوند که خطر ابتال به عوارض جد یم  

و  شوند یبزرگ است که از قلب خارج م یخون یقلب اغلب شامل مشکالت مربوط به آئورت، رگ ها ینقص ها 

رسانند ین را به بدن میژاز اکس یخون غن  

که خطر  یتیضعو -خطر ابتال به فشار خون باال هستند  یشافزا یخون باال. زنان مبتال به سندرم ترنر دارا فشار

دهد یم یشرا افزا یو عروق خون یقلب یها یماریابتال به ب  

 یجیدرت یلبه دل ینموارد ا یاست. در برخ یجبا سندرم ترنر را یی. از دست دادن شنواییدست دادن شنوا از

ودش ییتواند باعث کاهش شنوا یمکرر گوش م یخطر ابتال به عفونت ها یشاست. افزا یعملکرد عصب یجیتدر  

 

 یکیزدن(، یسمحرکات چشم )استراب یفخطر کنترل عضله ضع یشر، افزادختران مبتال به سندرم ترن یدد مشکالت

را دارند یدمشکالت د یگرو د  

د. را داشته باشن یهکل یها یاز ناهنجار یدختران مبتال به سندرم ترنر ممکن است برخ یویکل مشکالت  
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ن باال و کنند، ممکن است خطر ابتال به فشار خو ینم یجادرا ا یاختالالت معموال مشکالت پزشک یناگر چه ا

دهند یشرا افزا یدستگاه ادرار یعفونت ها  

خطر  یمنیاختالل خودا یموتوحش یروئیدیتدختران و زنان مبتال به سندرم ترنر به علت ت یمنیخود ا اختالالت

دهند. یم یش( را افزایروئیدت ی)کم کار یروئیدت یابتال به کم کار  

گلوتن  لعدم تحم یاز زنان مبتال به سندرم ترنر دارا یدهند. برخ یم یشرا افزا یابتخطر ابتال به د ینآنها همچن 

روده هستند یالتهاب یماریب یا( یاکسل یماری)ب  

ستون فقرات  یعیطب یرغ یمشکالت رشد و توسعه استخوان ها منجر به بروز انحنا یاسکلت مشکالت

طر ابتال خدر معرض  ینشود. زنان مبتال به سندرم ترنر همچن ی( میوزاز دور گردن )کف یری( و جلوگیوز)اسکول

.استخوان( قرار دارند ی)پوک یفاستخوان ضع یبه پوک  
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گاالکتوزومی اختاللی است که بر روی چگونگی پردازش قندهای ساده ای به نام گاالکتوزو توسط بدن تاثیر می 

 گذارد. 

مقادیر کمی گاالکتوزو در بسیاری از غذاها موجود است.. این قند عمدتاً بخشی از یک قند بزرگتر به نام الکتوز 

 بوده که در همه ی فرآورده های لبنی و بسیاری از شیرخشک ها موجود است. 

د انرژی ایجاد عالیم و نشانه های گاالکتوزومی به دلیل عدم توانایی برای استفاده از گاالکتوزو برای تولی  

 می شود

 محققان چندین نوع گاالکتوزومی را شناسایی نموده اند. 

هر یک از این بیماری ها توسط جهش هایی در یک ژن خاص ایجاد شده و بر روی آنزیم های مختلف دخیل در 

 شکستن )تجزیه( گاالکتوز اثر می گذارد

I گاالکتوزومی کالسیک که نوع   

ین و شدیدترین نوع این اختالل است. در نوزادان مبتال به گاالکتوزومی کالسیک که نیز نامیده می شود شایع تر

بالفاصله با یک رژیم غذایی دارای گاالکتوزو کم درمان نشوند، عوارض تهدید کننده ی زندگی در روزهای اول 

 پس از تولد ظاهر خواهد شد. 

 

 

 گاالکتوزومی 

 گاالکتوزومی  از علل آسیب رسان بلوغ در کودکان است
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د و افزایش دان انرژی )سستی و بی حالی( ، عدم رشمعموالً نوزادان مبتال دارای مشکالتی در غذا خوردن ، فق

  ورزن به میزان مورد انتظار ، زرد شدن پوست و سفید شدن چشم ها ، آسیب کبدی و خونریزی غیرعادی

( و می باشند. سایر عوارض جدی این اختالل می تواند شامل عفونت های باکتریایی منکوب کننده )سپسیس

 شوک باشد. 

ری و کودکان مبتال در معرض خطر تکوین تاخیر یافته ، کدر شدن عدسی چشم )آب مروارید( ، مشکالت گفتا

 ناتوانی ذهنی می باشند. 

)نارسایی زنان مبتال به گاالکتوزومی کالسیک ممکن است به دلیل از دست دادن زود هنگام عملکرد تخمدان ها

(زودرس تخمدان  

دباعث مشکالت تولید مثلی گردن   

II گاالکتوزومی نوع   

 که نقص گاالکتوکیناز نیز نامیده می شود

، که نقص گاالکتوزاپی مراز نیز نامیده می شود موجب الگوی متفاوتی از عالیم و نشانه ها می شوند

نسبت به نوع کالسیک مشکالت پزشکی کمتری ایجاد می کند.  2نوع گاالکتوزومی   

ند. نوزادان مبتال دچار آب مروارید می شوند، در غیر این صورت عوارض بلند مدت کمی را تجربه می کن  

III  عالیم نشانه های گاالکتوزومی نوع 

 خفیف تا شدید می تواند باشد و شامل آب مروارید ، رشد و تکوین تاخیر
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.یافته ، ناتوانی ذهنی ، بیماری کبدی و مشکالت کلیوی می باشد   
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هیپرپالزی مادرزادی آدرنال   (CAH) 

 یک گروه از اختالالت ژنتیکی ارثی است که بر غدد فوق کلیه، یک جفت اندام گردوئی باالتر از کلیه ها تاثیر 

 می گذارد

  یک فرد مبتال به

CAH  

تنظیم متابولیسم، سیستم ایمنی بدن، دارای یک آنزیم است که غدد فوق کلیه برای تولید هورمون هایی که به 

.فشار خون و سایر توابع ضروری کمک می کنند  

 CAH تولید یک یا چند هورمون استروئیدی است:

 کورتیزول، که پاسخ بدن شما را به بیماری یا استرس تنظیم می کند

 

 

 

 هیپر پالزی مادر زادی آدرنال

لوغ  در کودکان است.هیپر پالزی  مادر زادی آدرنال از علل آسیب رسان ب  
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 عالئم هیپر پالزی آدرنال

 

شوند یظاهر م یعیطب یاندام ها یدارا، اما مردان ابهام تناسلی وجود دارد در زنان،       

 یدتواند تهد یهر دو )بحران آدرنال( است که م یاآلدوسترون  یزول،مهم مربوط به کمبود کورت یماریب    

باشد یکننده زندگ   

 

 در کودکان 

شکم یهناح یزود از موها یلیظاهر خ      

یینهااما کوتاه تر از حد متوسط  ی،در دوران کودک یعرشد سر      

 

 عوارض بستگی به نوع هیپرپالزی مادرزادی آدرنال و شدت آن دارد

نوع افراد مبتال به  

وسته هستند یکالسیک در معرض خطر بحران پ  

 این ناشی از میزان شدید کورتیزول در خون است  .
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می شود که باعث اسهال، استفراغ، کم آبی بدن، کاهش سطح قند خون و شوک س پزشکی این یک اورژان .

ست رخ دهد، منجر اکاهش تولید آلدوسترون نیز ممکن  .تهدید کننده زندگی است که نیاز به درمان فوری دارد

 به کم آبی بدن با سطوح پتاسیم و 
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