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ظوبتابر   2 غذد فَق ولیوَی  دارًذ. وِ بیوبراى بسرگی غذُ فَق ولیَییه گرٍُ از شرایػ ارثی اظت          

وَچىی ّعاٌذ وِ در ببالی ولیِ ّب در داتل شىن لرار گرفاِ اًذ.آدرًبل جسء ارگبى ّبی اًذٍوریي ّعواٌذ  

رای ظبیر ارگبًْب ارظبل وِ بِ داتل تَى َّرهَى ترشح هی وٌٌذ. َّرهًَْب هَادی ّعاٌذ وِ پیبم ّبیی را ب

ل رفابر، ّوَئعابز بذى ، هاببَلیعن ، تٌظین بذى ٍ رشوذ جٌعوی   ثهی وٌٌذ. برای ًظن بعیبری از فرایٌذّب ه

آدرًوبلیي ٍ   ،شورایػ اظوارض  هربوَغ بوِ   َّرهَرًْوبی   داتلیاریي لعوت غذُ فوَق ولیوَی  هْن هی ببشٌذ.

 3غوذُ  لعووت توبرجی    ارض ظورٍری ّعواٌذ.  ًَرادرًبلیي را ترشح هی وٌذ.ایي َّرهًَْوب در ظورایػ اظو   

، ٌارل ظوؽح لٌوذتَى ظورٍری اظوت     ووَرتیسٍل وِ در  -1ترشح هی وٌذ: اَّرهَى اظارٍئیذی هخالف ر

وِ دفوغ  لذٍظارٍى آ -2 ّوچٌیي بِ بذى در شرایػ اظارض  ّوچَى ػفًَت ٍ آظیب جذی ووه هی وٌذ.

ی هو جٌعی هرداًِ ووِ در ّور دٍ جوٌط ترشوح     آًذرٍشى ّوبى َّرهَى  -3ًوه بِ ادرار را تٌظین هی وٌذ.

 ذ. ًشَ

 
                     

 

 علت 
CAH  ایجبد % هَارد هی ببشذ55در حذٍد ى اظت ٍ آشبیغ تریي فرم  وِّیذرٍوعیالز 21بؼلت ووبَد آًسین

بوِ  آلذٍظوارٍى،  تَلیوذ  یه ًمص هبدرزادی در تَلیذ وَرتیسٍل ٍ در دٍظَم بیوبراى درحبلت ایي  .هی گردد 

   . هی ببشذ (رای فؼبلیت ٍ ٍیصگی تبصی اظت) یه پرٍتئیٌی وِ دا ّیذرٍوعیالز21ػلت ًمص آًسین

 



 ACTHغذُ ّیپَفیس)وِ در لبػذُ هغس لرار دارد( را تحریه وردُ تب َّرهوَى  ، ظؽح ون وَرتیسٍل در تَى 

بؼلوت   حفظ وٌوذ.  سٍل تَى را در ظؽح ًرهبلیتب ظؽح وَرت را ترشح وٌذَّرهَى آدرًَوَرتیىَترٍفیه ( (

ٍ تَلیوذ هموبدیر زیوبدی از     ادرًوبل  ریوه ببػوب بسرگوی غوذُ    تحٍ  بلَن تَلیذ وَرتیسٍل ایي اتفبق ًوی افاذ

ٍ   .)آًذرٍشى( هی شَد اظارٍئیذّبی جٌعی هرداًِ ى در شایي ٍالؼِ لبل از تَلذ اغبز شذُ ٍ ظؽح بوبالی آًوذر

دارای ٍاشى هی شَد. پعورّب   هافبٍتی از بعاِ بَدى ًبلص هجرای دتاراى ببػب بسرگی ولیاَریط ٍ درجبت

در  وِ در ٌّگبم تَلذ اًَهبلی شًیابل ًذاشاِ اًذ. هشخص هی وٌذبب بیعِ ّبیشبى ٍیصگی ّبی جٌعی هرداًِ 

ووبَد الذٍظارٍى ببػب از دظت دادى ًووه در ادرار  ،  CAH ّبی هباال بِ ًِ ّوِ ی بچِالباِ وِ تؼذادی 

ببػب وریس از دظت دٌّذُ ًوه ببلمَُ وشٌذُ در هی تَاًذ  ي ػبرظِلذ هی شَد. اگر درهبى ًشَد ایپط از تَ

ّوچٌیي هوىي اظت ببػوب پیگوبًابظویَى     ACTHّفاِ ّبی اٍل، دٍم ٍیب ظَم زًذگی شَد.افسایش ترشح 

ِ  اهوب ایوي   وَرتیسٍل ببػب وبّش ظؽح لٌوذ توَى شوَد   شذیذ پَظای شَد.در اغلب هَارد ووبَد  از  ػبرظو

 درّر دٍ جٌط ووار لببل تشخیص اظت.اًَهبلی ّبی شًیابل در دتاراى ٍ ازدظت دادى ًوه 

 

 

 
 



 
 

   وراثت 

                                      
ّوِ شًْب بصَرت جفت هی ببشٌذ ٍ در حبهلیي  ًْب یه ًعخِ ًرهبل را دارًذ.آبیوبری برٍز ًوی وٌذ زیرا وِ 

ّیذرٍوعیالز غیرؼبیؼی ٍ شى دیگر ؼبیؼوی هوی ببشوذ ٍ هموبدیر ووبفی      21بیوبری یه شى برای ظبتاوبى 

را دارًذوِ ّریه را از یىی از ٍالذیي  ّر دٍ شى غیرؼبیؼی CAHّیذرٍوعیالز تَلیذ هی شَد.وَدوبى بب 21

 بیؼی را تَلیذ ًوی وٌٌذ.ٍ در ًایجِ اًسین ؼ دریبفت وردُ اًذ

 

CAH   ّیذرٍوعویالز بوِ    21بؼلت ووبوَد

تَلذ زًذُ در اغلب  12000در ّر  1ًعبت 

جوؼیت ارٍپبیی اتفبق هی افاذ اهوب هوىوي   

اظت در ظبیر جوؼیت ّوب هافوبٍت ببشوذ.    

یه ٍظؼیت ارثی دراثر تغییرات  ایي حبلت

ّیذرٍوعویالز را ووذ    21ًسین آدر شًی وِ 

یه بیووبری   CAHهی وٌذایجبد هی شَد. 

ارثی اظت بِ ایي هؼٌب ووِ بورای ابواال بوِ     

بیوبری بِ دریبفت هَتبظیَى از پذر ٍ هبدر 

ّردٍ ووِ حبهول شى بیووبری ببشوٌذ ًیوبز      

 اظت .در پذر ٍ هبدر  
 



فرزًذ از ٍالذیي حبهل یىی از فرزًذاى ّر دٍ شى غیرؼبیؼی را بِ ارث هی برد ٍ بیوبری  4هبری از ّراز ًظر آ

بٌببرایي در ایي فرم از الگوَی   دٍتب از فرزًذاى حبهل ٍ یىی دارای ّردٍ شى ؼبیؼی هی ببشذ.را برٍز هی دّذ.

 1دارًذ در ّر وذام از فرزًذاى بؼذی ریعه بِ ارث رظیذى بیووبری   CAHتَارث برای ٍالذیٌی وِ فرزًذ بب 

در همبیعوِ بوب جوؼیوت     CAHوِ ّوعر دارد ریعه تَلذ فرزًذ هباال بوِ   CAHاظت.در فرد هباال بِ  4بِ 

) فراٍاًوی فورد    ػوَهی افسایش هی یببذ. اگر ّوعر فرد هباال  یه حبهل بیوبری ببشوذ ببیوذ ازهوبیش شوَد.    

هی ببشذ(. در شرایؽی وِ ّوعر حبهل بیوبری ًببشذ ّوِ فرزًذاى یوه   50بِ  1وؼیت ػوَهی حبهل در ج

یرؼبیؼی هی ببشذ( بِ ارث هی برًوذ اهوب از اًجوب    شى غیرؼبیؼی را از ٍالذیي )فردی وِ دارای ّر دٍ ًعخِ غ

ّعاٌذ اهوب ّوی     وِ ّوِ فرزًذاى از ٍالذ دیگر شى ؼبیؼی را دریبفت هی وٌٌذ ، ّوِ فرزًذاى حبهل بیوبری

 .تغییرات فردی دارای تظبّرات ببلیٌی یىعبًی ّعاٌذدر اوثر تبًَادُ ّب   وذام بیوبر ًخَاٌّذ بَد.

 

 
 

 درمان  
ًوی تَاًٌذ همبدیر وبفی از َّرهَى ّبی اظارٍئیذی را تَلیذ وٌٌوذ ٍ بٌوببرایي    CAHبیوبراى هباال بِ         

ّیذرٍوعویالز  21در ؼَل وَدوی بیوبراى هباال بوِ ووبوَد   ذ.بِ دریبفت دارٍ برای ببال بردى اًْب احایبج دارً

را  ACTHّیوذرٍوَرتیسٍى در دٍزی ووِ ترشوح     ٍوَرتیسٍى ّعواٌذ. ًیبزهٌذ درهبى بب دارٍیی بِ ًوبم ّیوذر  

ًذرٍشى ّب جلَگیری وٌذ دادُ هی شَد.بیوبراى هباال بِ از دظت دادى ًوه وبّش دّذ ٍ از افسایش شذیذ آ



لذٍظارٍى ًیبز ارًذُ ًوه اظت برای جبراى ووبَد آرٍوَرتیسٍى وِ یه اظارٍئیذ ًگْذدبِ دارٍیی بِ ًبم فلَ

 دارًذ.

بوِ   .اظوت  پیشگیری از هشىالت ظالهای در ایٌوذُ درهبى رشذ ٍ ًوَ ؼبیؼی بِ ّوبى اًذازُ از ّذف          

ّر حبل چبلش بسرگی برای دظت یبفاي بِ تؼبدل هیبى همبدیر ببال یب ون اظارٍئیذ برای درهوبى ّوبیپرپالزی   

همبدیر زیبد ّیذرٍوَرتیسٍى ببػوب افوسایش ٍزى ٍ ووبّش رشوذ، هموبدیر زیوبد       ٍجَد دارد. هبدرزادی ادرًبل 

فشبر تَى هی شَد.از ؼرف دیگر بیوبراًی وِ هموبدیر وووی از دٍز را دریبفوت     فلَرٍوَرتیسٍى ببػب افسایش

ًْوب  هوی تَاًٌوذ    بِ اظارض ًوی تَاًذ پبظخ دّذ ٍ آ هی وٌٌذ دچبر حَادث ًبهؽلَبی هی شًَذ.زیرا بذى اًْب

بٌببرایي دٍز هٌبظب ایي دارٍّب از بیووبری توب    ًشبًِ ّبی افسایش ظؽَح َّرهَى ّبی هرداًِ  را ظبّر وٌٌذ.

پوبیش  ، برای پیشگیری از برٍز ػَارض ظَء  افسایش یب وبّش ایي اظارٍئیذّب بیوبر دیگر هافبٍت هی ببشذ، 

زهوبیش  ٍ شویویبیی ) بوب آ   هٌظن ولیٌیىی ) بب چه پیشرفت رشذ ، ٍزى ، فشبرتَى  ٍ ظبیر ػالین فیسیىی(

جِ داشاِ ببشیذ؛ در ّی  شرایؽی بذٍى ًظرپسشه دٍز دارٍ را وبّش ًذّیذ ٍ تَ .درهبى اّویت داردتَى( 

 یب آى را لؽغ ًىٌیذ. لؽغ دارٍ بِ صَرت ًبگْبًی هی تَاًذ ظبب هري شَد.

 

 

    ی                                                                    شریط اورژانس 
در یه فرد ظبلن بذى در شرایؽی وِ ًیبز ببشذ لبدر اظت ظؽح وَرتیسٍل را افسایش دّذ برای هثوبل در       

بٌوببرایي الزم    ى ًیعوت. لبدر بِ اًجوبم آ  CAHبیوبری ّب ، جراحی ٍ ظبیر شرایػ اظارض زا. بیوبر هباال بِ 

ظویب را پَشوش   جذی بیوبری یب آیذ ورد، تب ٍظؼیت اظت ایي شرایػ را بب ببالبردى دٍز ّیذرٍوَرتیسٍى تمل

وَل ّیوذرٍوَرتیسٍى را دٍ  ٍالذیي دٍز هؼالزم اظت ذا بیوبر اظت ٍیب تصبدف وردُ اظت ،شذیوَدن اگر داد.

اگر دٍز ّیذرٍوَرتیسٍى هىررا ببػب اظافراؽ هی شَد ببیذ از ؼریك تسریك دادُ شوَد.ّوِ  .  یب ظِ برابر وٌٌذ

ػوالٍُ   ى را بذاًٌذ.ظارض داشاِ ببشٌذ ٍ چگًَگی دادى آرا در د یسٍى تبًَادُ ّب ببیذ فرم تسریك ّیذرٍوَرت

بؼلت افسایش هشوىالت بوب   بری شذیذ دچبر وبّش لٌذ تَى برایي بؼعی از بیوبراى هوىي اظت در ؼَل بیو

 . یب دوعارٍز دادُ شَد ي دٍرُ ببیذ وربَّیذرات فراٍاىدر ؼی ای . شًَذ تَلیذ وبتِ وَالهیي

 

 

 



 قبل از تولذ تشخیص و درمان 
بچوِ   ردهوىي اظت تب لبل از تَلذ هشخص وو  تعت شًایه رٍی ظلَلْبی جفتدر تبًَادُ بب فرزًذ هباال بب 

پبیبى هٌبظوب ًیعوت اهوب     هَفمیت هیاَاًذ درهبى شَد. ِب ؼبیؼی بب زًذگی وبهالّوراُ  زیرا وِ هباال اظت.

از ٍیریلیساظویَى  در جٌویي   هی توَاى  ٍ  لببل اًجبم اظت جفت اوٌَى دادى اظارٍئیذ ) دگساهابزٍى( از هیبى

تعوت  لبل از لموبح  تب  ظرٍری اظت  داریذ،  پیشگیری ورد. اگر شوب اهیذ بِ در ًظر گرفاي ایي گسیٌِدتار 

 ایجبد شذ درهبى را شرٍع وٌیذ.بِ هحط  ایٌىِ حبهلگی  ّبی همذهبتی را اًجبم دّیذ ٍ ظپط 

 

                                                       ینذهدیذگاه آ 
اگور   دیذگبّْب هؼامذ اظتببیذ هبدام الؼور درهبى بب اظارٍئیذ را داشاِ ببشٌذ.یىی از  CAHبیوبراى هباال بِ 

بِ لذ ًرهبل دظت تَاٌّذ یبفوت اهوب هوىوي     CAHدر دٍراى وَدوی اغلب بیوبراى بب  وبفی ٍ هٌبظبدرهبى 

بورای جلوَگیری از ػوَارض     ًذاشاٌذ. را ًْب بیوبریآ رببشٌذ اگ اظت ووی وَتبّار از همبدیر لببل پیش بیٌی

حفظ تؼبدل هٌبظب اظوارٍئیذ در ؼوَل دٍراى بسرگعوبلی اّویوت     ، اظائَپرٍز ، چبلی ٍ افسایش فشبر تَى 

یه افسایش در هوَارد بورای وووه بوِ      .بیوبراى وبّش یبفاِ اهب ٍجَد داردتَاًبیی ببرٍری در بؼعی از  دارد.

 تبذیل دٍرُ وَدوی بِ بسرگعبلی یه فوبز هْون هوی ببشوذ ووِ ببیوذ در فرایٌوذ        تَاًبیی ببرٍری  ٍجَد دارد.

هی تَاى در ؼوَل زًوذگی    را بررظی فردی ٍ درهبى هَرد ًیبز ذػ ًیبزهٌاتفبق بیفاذ.شرای یظبتاوبًی هٌبظب

 تغییر داد.

 منابع  
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