
  
  

ররোগীর বিজ্ঞবি 

জন্মগত হোইপ োথোইরপ়েবিজম: বিস্তোর এিং ঝ ুঁ বির িোরণ 

 

আমরো িোরো? 

আমরা ইউনিভানস িটি কলেজ েন্ডি (ইউনসএে) (University College London (UCL))  গ্রেি অরমন্ড নিি 

ইিনিটিউি অফ চাইল্ড গ্রেেলের গলেষক। 

 

জন্মগত হোইপ োথোইরপ়েবিজম বি? 

োইল াোইরল়েনিজম েে একটি শারীনরক অেস্থার িাম যা অকায িকর োইরল়েি েনির ফলে ঘলি: এর 

মালি েে গ্রয োইরল়েি শরীলরর সুস্থ েৃদ্ধি এেং নেকালশর জিয যলেষ্ট োইরল়েি েরলমাি তৈনর করলে িা। 

গ্রযসে নশশু জন্মগৈ োইল াোইরল়েনিজম নিল়ে জন্মা়ে ৈারা ে়ে োইরল়েি েনি োডা জন্মেেণ কলর, 

অেো ৈালের োইরল়েি েনি সটিকভালে নেকনশৈ ে়েনি, ো ভুে অেস্থালি রল়েলে, অেো ৈালের োইরল়েি 

েনি  য িাপ্ত োইরল়েি েরলমাি তৈনর করলে িা। প্রােনমক সিাক্তকরণ এেং নচনকৈ্সা োডা, জন্মগৈ 

োইল াোইরল়েনিজম গুরুৈর গ্রশখার অক্ষমৈা ঘিালৈ  ালর।  

 

রিন আমরো এই প্রিল্প িরবি? 

যুক্তরালজযর সমস্ত নশশুলের  াাঁচ নেি ে়েলস গ্রেশ নকেু েুে িভ শারীনরক অেস্থার জিয স্ক্রীনিং করা ে়ে। এই 

অেস্থাগুলোর মলযয একটি েে জন্মগৈ োইল াোইরল়েনিজম। ৪০ েের আলগ জন্মগৈ 

োইল াোইরল়েনিজলমর জিয িেজাৈলকর স্ক্রীনিং শুরু েও়োর  র গ্রেলক, োইল াোইরল়েনিজম নিল়ে 

জন্মেেণকারী নশশুলের অিু াৈ েৃদ্ধি গ্র ল়েলে, নেলশষ কলর কিলজনিিাে োইল াোইরল়েনিজম 

(congenital hypothyroidism ) উইে গ্লান্ড ইি  নসিু (CH-GIS)। আমরা জানি িা গ্রকি CH-GISএর সংখযা 

আরও েৃদ্ধি  ালে, ো োচ্চালের েড েও়োর সালে এটি কীভালে স্বাস্থয, নেকাশ এেং নশক্ষালক প্রভানেৈ কলর। 

আমরা জািলৈ চাই গ্রকি আরও গ্রেনশ নশশুর CH-GIS গ্ররাগ নিণ ি়ে করা েলে এেং গ্রয নশশুলের এই শারীনরক 

অেস্থা আলে ৈালের স্বাস্থয ও নেকাশ গ্রকমি। 

 

এই প্রিপল্প িযিহৃত তথয: 

এই গলেষণার জিয উত্তর গ্রিমস অঞ্চলে (উত্তর েন্ডি, গ্রেিলফািিশা়োর, োিিলফািিশা়োর এেং এলসক্স সে) 

জন্ম গ্রিও়ো নশশুলের মলযয গ্রয  িেজাৈলকর স্ক্রীনিং ব্লাি স্পি িমুিাগুনে  জািু়োনর ২০০০ সাে গ্রেলক 

২০২০ সালের নিলসম্বলরর মলযয গ্রেি অরমন্ড নিি োস াৈাে (GOSH) িেজাৈক স্ক্রীনিং েযােলরিনরলৈ 

 রীক্ষা করা েল়েনেে ৈালের ৈেয েযােোর করা েলে।  

নিম্ননেনখৈ ৈলেযর উৈ্সগুনে এই গলেষণার জিয েযেোর করা েলে: 

• িে ি গ্রিমস িেজাৈক স্ক্রীনিং গ্রিিালেস। এই িািালেলস জিসংখযার ৈেয এেং স্ক্রীনিং  রীক্ষার 

ফোফে রল়েলে। 

• GOSH জন্মগৈ োইল াোইরল়েনিজম গ্রিিালেস। এই গ্রিিালসলি ২০০৬ সাে গ্রেলক িে ি গ্রিমস 

িেজাৈক স্ক্রীনিং গ্রপ্রাোলমর মাযযলম জন্মগৈ োইল াোইরল়েনিজলমর জিয ইনৈোচক স্ক্রীি করা 

১৮০০ জি নশশুর ৈেয রল়েলে। িািালেলস জন্মগৈ োইল াোইরল়েনিজম সে ৫০ জি নশশুর 

গ্রজলিটিক উ াত্ত ও রল়েলে। 

• েসন িাে এন লসাি িটিসটিকস (এইচইএস)। HES-এ NHS োস াৈালে সমস্ত ভনৈি, েুঘ িিিা এেং 

জরুরী (A&E) উ নস্থনৈ এেং েনেনে িভালগর গ্ররাগীলের েুনকংল়ের ৈেয রল়েলে৷ 
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• জাৈী়ে  নরসংখযাি অনফস (ওএিএস) গ্রেলক জন্ম ও মৃৈুয নিেন্ধি ৈেয।  
• নশক্ষা (নিএফই) িযাশিাে ন উন ে গ্রিিালেস (এিন নি)নেভাগ। এই িািালেস জিসংখযা সংক্রান্ত, 

ধ্বনিনেেযা এেং মূে  য িাল়ের ফোফে এেং যুক্তরালজযর প্রােনমক ও মাযযনমক নেেযােল়ের সকে 

নশশুর জিয নেলশষ নশক্ষাগৈ প্রল়োজিী়েৈার নেযাি যারণ কলর (ইংেযালন্ডর সমস্ত সু্কলের ৯৩% 

নশশু )। 

• এিএইচএস নেজলিস সানভিস অেনরটি (এিএইচএসনেএসএ) কনমউনিটি নিসল িনসং ৈেয, যালৈ 

কনমউনিটি (োস াৈাে েনেভূিৈ) ফালম িনসলৈ গ্রেও়ো ওষুলযর ৈেয োলক। 

• গলেষণার ৈেযসমুে েলে  নিে িযদ্ধক্তকরণ   করা েলে, যার অে ি গ্রিিালসি নেলেষণকারী গলেষকরা 

গ্রযমি এিএইচএস িম্বর, িাম ো টিকািার মলৈা সিাক্তকারী ৈেয গ্রেখলৈ  ারলে িা ।  

এই গপিষণোটি সম্পপিে আরও তথয রিোথো়ে  োি? 

আ বন আমোপের ওপ়েিসোইপি এই গপিষণো অধ্য়েন সম্পপিে আরও তথয র পত  োপরন 

(https://www.ucl.ac.uk/child-health/research/population-policy-and-practice/child-health-

informatics-group) রেখোপন আ বন এিটি রগো নী়েতো বিজ্ঞবিও  োপিন 

(https://www.ucl.ac.uk/child-health/research/population-policy-and-practice-research-and-

teaching-department/cenb-clinical-4) আমরো িীভোপি সোধ্োরণ তথয  স রক্ষো প্রবিধ্োন (GDPR) 

রমপন চবি রস সম্পপিে আরও তথয আপি। 

আবম বিভোপি গপিষি েপির সোপথ রেোগোপেোগ িরি? 

আ নি যনে প্রকল্প সম্পলকি আরও জািলৈ চাি এেং আমরা কীভালে আ িার গ্রিিা েযেোর কনর, ৈােলে 

অিুেে কলর প্রযাি ৈেন্তকারী িাাঃ ন ়ো োিিনেলির (Dr Pia Hardelid  ) সালে ইলমলের মাযযলম ো গ্রফাি 

ো গ্র ালির মাযযলম (ইউনসএে) গ্রেি অরমন্ড নিি ইিনিটিউি অফ চাইল্ড গ্রেেে (Great Ormond Street 

Institute of Child Health ) এর মাযযলম গ্রযাগালযাগ করুি: 

(ইউনসএে) গ্রেি অরমন্ড নিি ইিনিটিউি অফ চাইল্ড গ্রেেলের  

৩০  নগেলফািি নিি 

েন্ডি  

WC1N 1EH 

 

গ্রিনেলফাি:  020 7242 9789/020 7905 2000 

ইলমইে : p.hardelid@ucl.ac.uk 

 

যনে আনম এই গলেষণা়ে আমার ৈেয (ো সন্তালির ৈেয) েযেোর করলৈ িা চাই? 

আ নি আ িার ৈেয, ো আ িার সন্তালির ৈেয (যনে আ নি ৈালের আইনি অনভভােক েি) এই 

গলেষণার জিয েযেোর করলৈ িা চাইলে আ নত্ত করলৈ  ালরি। UCL গলেষণা েে আ িালক সিাক্ত 

করলৈ সক্ষম েলে িা এেং আ িার অিুলরালয সরাসনর এই গলেষণা গ্রেলক আ িার গ্ররকিিগুনে সরালৈ 

 ারলে িা। ৈার রও যনে আ নি এই গলেষণার জিয আ িার ো আ িার সন্তালির ৈেয েযেোর করলৈ 

িা চাি, ৈােলে অিুেে কলর উ লরর গ্রযাগালযালগর নেস্তানরৈ  েযেোর কলর আমালের সালে গ্রযাগালযাগ 

করুি। 
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