Tiroid hormonlan bebek Ve çocuklarda büyüme,
bebeklerde beyin gelişiminin normal ilerlemesi
için elzemdir. o nedenle tiroid hormon eksikliği
(hipotiroidi) büyüme Ve zihinsel gelişmeyi olumsuz

etkiIer. HipotiroidiIi bebeklerin bir kısmlnda yaşamın ilk

aylnda bazl belirtiler görülebilir, örneğin uzamlş sanllk,
kablzllk. hareketlerde azalma, günü uyuyarak geçirme,

kalln sesle ağIama, Vb. Ancak bebeklerin çoğUnda
yaşamln ilk aylannda hemen hiçbir belirti yoktur. oysa
bu dönemde beyin gelişmesi hızll ilerler Ve dlşarldan
fark edilmese de hipotiroidinin zihinsel gelişmeye

kallcl olumsuz etkileri olur. Bu olumsuz etkiIerden
kaçınmanln yolu doğumsal hipotiroidiyi doğumdan
hemen sonra belirti vermeden tantmak ve tiroid
hormonunu dlşarldan Vererek eksikIiği gidermeKir,
başka bir deyişle tiroid hormon tedavisi başlamaKır.
Bu sayede hasta bebekIerin büyüme Ve gelişmelerini
sağlıkh akranlan gibi sürdürmesi olanakhdır.

Tiroid hormon tedavisi son derece ucuz, kolay
uygulanabilir bir tedavidir. Günde bir kez ağızdan
verilmek sureti ile hasta bebeklerde tiroid hormonlannl
normal düzeye getirmek olanaklldlr. Bilimsel çalüşmalar

,,DoĞuMsAL HiPoTİRoiDı
YENiDOĞAN TARAMA TESTİ"
POZiT|F SAPTANAN BEBEKLER
iı_e iı_ciı_i BiLGiLENDiRME
Yenidoğan tarama testi sonuçIarlnın
ANLAMı NEDiR?
Bebeğiniz doğduğUnda erken tanınln önemli olduğu
bazı doğUmsal hastallklafln taranması için bebeğinizin
topuğUndan kan allnmaktadlr. Tarama sonuçlannda
çocuğUnUzda bu hastalüklardan herhangi birisi
için testin pozitif saptanmasl çocuğUnuzun hasta
olduğunu göstermez ancak tarama testi pozitiİ olan
bebeklere mutlaka daha ileri incelemeler yapllmall Ve
hasta olup olmadlklart anlaşılmalldlr.

sizin bebeğinizin tarama tesİi sonucUnda

HiPoTiRoiDi şüphesi ortaya çlkmlştır.

DoĞuMsAL

hastallk erken tantndlğl Ve yaşamln ilk günlerinde

tiroid hormon tedavisi başlandlğında hipotiroidili
bebeklerin Sağlıkh kardeşleri gibi normal geliştiğini
ortaya koymUştur.

Bebeğinizde tarama testiyle doğumsal
hipotiroidi şüphesi ortaya çıkarsa
NE YAPMAL|SıNız?
Hastallğln erken tanlnmasl çok önemlidir. Topuk
kanlyla yapllan tarama testinden geri çağnllrsanüz

hemen bir çocuk endokrinoloji

merkezine
başvurmalısınız. Tarama testi hastallk şüphesini ortaya
koyaı kesin tanl için koldan kan allnarak çeşitli testler
yapllmasl gerekir. Bu testlerin sonucunda hipotiroidi
tanlsl konulursa tiroid hormon ilaclnı doktorlaflnlzın
önerileri doğrultusunda düzenli kullanarak bebeğinizin
sağllkll akranlarl gibi gelişmesini sağIayabilirsiniz.

BEBEĞiNıziN EN KlsA ZAMANDA
DEĞERLENDiRMEYE iHTiYAcl VARD|R.
DEĞERLENDıRME içiN BiR PEDiATRiK
ENDOKRİNOLOJİ MERKEZİNE
BAşVURMALıS|N|Z. Bu KoNuDA AiLE
HEKiMıNiz sizi BiLGiLENDiRECEKTiR.
Doğumsal hipotİroiği NEDİR?
Doğumsal hipotiroidi doğumdan başlayantiroid hormon
eksikliğidir. Tiroid hormonlan boynun ön tarafında yer
alan ve bir iç salgı bezi olan tiroid bezinden salgllanlr.

Hipotiroidili bebeklerde tiroid bezi hiç gelişmemiş ya
da normalden küçük gelişrhiş olabileceği gibi normal
görünümde olsa da iyi çallşmadlğlndan tiroid hormon
sallnlml yetersizdir.

