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 ثغن اهلل الزحوي الزحین                                    

 تیزٍئیذ ثشرگی غذُگَاتز یب 

 اجوبلی ثزرعی

 غذُ یه ؽوب تیزٍئیذ. اعت تیزٍئیذ غذُ غیزعجیعی ؽذى ثشري( GOI-tur) گَاتز

 اگزچِ. دارد لزار آدم عیت سیز درعت ؽوب گزدى پبیِ در وِ اعت ؽىل ای پزٍاًِ

 ثلع ٍ ؽَد عزفِ ثبعث تَاًذ هی ثشري گَاتز یه اهب ، اعت درد ثذٍى هعوَالً گَاتز

 .وٌذ دؽَار ؽوب ثزای را تٌفظ یب

 ایبالت در. اعت غذایی رصین در یذ ووجَد جْبى عزاعز در گَاتز علت ؽبیعتزیي

 تَلیذ دلیل ثِ ثیؾتز گَاتز ، اعت هعوَل یذدار ًوه اس اعتفبدُ وِ جبیی ، هتحذُ

 غذُ خَد در ّبیی گزُ ٍجَد دلیل ثِ یب تیزٍئیذ ّبی َّرهَى ووجَد یب حذ اس ثیؼ

 .اعت

 لبثل وِ وَچىی گَاتزّبی. دارد ثغتگی آى علت ٍ عالئن ، گَاتز اًذاسُ ثِ درهبى

 ًذارًذ درهبى ثِ ًیبسی هعوَالً ، وٌٌذ ًوی ایجبد هؾىلی ٍ ًیغتٌذ تَجِ

 

 عالئن

 ّب ًؾبًِ ٍ عالئن وِ ٌّگبهی. وٌٌذ ًوی ایجبد ّبیی ًؾبًِ ٍ عالئن گَاتزّب ّوِ

 :ثبؽذ سیز هَارد ؽبهل اعت هوىي افتذ هی اتفبق

 فَرت آرایؼ یب افالح ٌّگبم اعت هوىي وِ ؽوب گزدى پبیِ لغوت در تَرم

 ثبؽذ هؾَْد وبهالً
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 گلَ در تٌگی احغبط

 وزدى عزفِ

 فذا گزفتگی

 ثلعیذى در هؾىل

 تٌفغی هؾىل

 

 علل

 تزی ٍ( T-4) تیزٍوغیي - وٌذ هی تَلیذ افلی َّرهَى دٍ ؽوب تیزٍئیذ غذُ

 تٌظین ثِ ٍ وٌٌذ هی گزدػ ؽوب خَى جزیبى در ّب َّرهَى ایي(. T-3) یذٍتیزًٍیي

 ثذى در وزثَّیذرات ٍ چزثی اس اعتفبدُ هیشاى آًْب. وٌٌذ هی ووه ثذى عبس ٍ عَخت

 للت ضزثبى ثز ، وٌیذ وٌتزل را ثذى دهبی وٌٌذ هی ووه ؽوب ثِ ، وٌٌذ هی حفظ را

 .وٌذ هی ووه ّب پزٍتئیي تَلیذ تٌظین ثِ ٍ گذارد هی تأثیز ؽوب

 

 همذار تٌظین ثِ وِ َّرهًَی - وٌذ هی تَلیذ تًَیي ولغی ّوچٌیي تیزٍئیذ غذُ

 .وٌذ هی ووه خَى در ولغین

 هی وٌتزل را T-4 ٍ T-3 ؽذى آساد ٍ تَلیذ هیشاى ّیپَتبالهَط ٍ ّیپَفیش غذُ

 ثزای تزهَعتبت یه عٌَاى ثِ وِ ؽوب هغش پبیِ در ای ًبحیِ - ّیپَتبالهَط.وٌٌذ

 تب وٌذ هی رعبًی عیگٌبل ؽوب ّیپَفیش غذُ ثِ - وٌذ هی عول ؽوب عیغتن ول

 وِ - ّیپَفیش غذُ. وٌذ ایجبد( TSH) تیزٍئیذ وٌٌذُ تحزیه َّرهَى ًبم ثِ َّرهًَی
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 ، خَى در هَجَد T-3 ٍ تیزٍوغیي هیشاى ثِ ثغتِ - دارد لزار ًیش ؽوب هغش پبیِ در

 َّرهَى تَلیذ ، خَد ًَثِ ثِ ، ؽوب تیزٍئیذ غذُ. وٌذ هی آساد TSH هؾخقی همذار

 .وٌذ هی تٌظین ّیپَفیش غذُ اس دریبفتی TSH همذار ثزاعبط را خَد ّبی

 

 ًوی وبر عبدی عَر ثِ ؽوب تیزٍئیذ غذُ وِ ًیغت هعٌی ایي ثِ لشٍهبً گَاتز داؽتي

 تَلیذ َّرهَى عجیعی همذار اعت هوىي تیزٍئیذ ، ؽذى ثشري فَرت در حتی. وٌذ

 .وٌذ تَلیذ سیبد یب ون T-3 یب تیزٍوغیي اعت هوىي ، حبل ایي ثب. وٌذ

 

 ّب تزیي رایج اس ثزخی. ؽَد تیزٍئیذ غذُ ؽذى ثشري ثبعث تَاًذ هی هَرد چٌذیي

 :اس عجبرتٌذ

 

 ٍ دریب آة در اٍل درجِ در ٍ اعت ضزٍری تیزٍئیذ َّرهًَْبی تَلیذ ثزای یذ. یذ ووجَد

 در وِ افزادی ، تَععِ حبل در وؾَرّبی در. ؽَد هی یبفت عبحلی هٌبعك در خبن

 هی ٍ ّغتٌذ یذ ووجَد دچبر غبلجبً ، وٌٌذ هی سًذگی سیبدی ارتفبعبت در یب خؾىی

. ؽًَذ گَاتز دچبر ، یذ آٍردى دعت ثِ ثزای تالػ در تیزٍئیذ ؽذى ثشري ثب تَاًٌذ

 ولن هبًٌذ ، َّرهَى وٌٌذُ هْبر غذاّبی حبٍی غذایی رصین ثب اعت هوىي یذ ووجَد

 .ؽَد ثذتز ، ولن گل ٍ ثزٍولی ولن ،

 

 هی اضبفِ غذایی هَاد عبیز ٍ عفزُ ًوه ثِ یذ هعوَل عَر ثِ وِ وؾَرّبیی در

 .ًیغت گَاتز علت هعوَالً غذایی رصین در یذ ووجَد ، ؽَد
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 وٌذ هی تَلیذ تیزٍئیذ َّرهَى حذ اس ثیؼ تیزٍئیذ غذُ وِ ٌّگبهی. گزیَس ثیوبری

 اعت هجتال گزیَس ثیوبری ثِ وِ وغی در. دّذ رخ گَاتز اعت هوىي( تیزٍئیذ پزوبری)

 تیزٍئیذ غذُ ثِ اؽتجبُ ثِ ثذى ایوٌی عیغتن تَعظ ؽذُ تَلیذ ّبی ثبدی آًتی ،

 حذ اس ثیؼ تحزیه ایي. ؽًَذ هی اضبفی تیزٍوغیي تَلیذ ثبعث ٍ وٌٌذ هی حولِ

 .ؽَد هی تیزٍئیذ تَرم ثبعث

 

 وبری ون) تیزٍئیذ وبری ون اثز در تَاًذ هی ّوچٌیي گَاتز. ّبؽیوَتَ ثیوبری

 خَد ثیوبری یه گزیَس ثیوبری هبًٌذ ًیش ّبؽیوَتَ ثیوبری. ؽَد ایجبد( تیزٍئیذ

 حذ اس ثیؼ ؽوب تیزٍئیذ ؽَد ثبعث ایٌىِ جبی ثِ ّبؽیوَتَ اهب. اعت ایوٌی

 .ؽَد ون ثغیبر آى تَلیذ تب رعبًذ هی آعیت ؽوب تیزٍئیذ ثِ ، وٌذ تَلیذ َّرهَى

 تیزٍئیذ تحزیه ثزای ثیؾتزی TSH ، پبییي َّرهَى عغح احغبط ثب ّیپَفیش غذُ

 .ؽَد هی غذُ ؽذى ثشري ثبعث ًتیجِ در وِ وٌذ هی تَلیذ

 

 دٍ در ًذٍل ًبم ثِ هبیع اس پز یب جبهذ تَدُ چٌذیي ، ؽزایظ ایي در. ای غذُ چٌذ گَاتز

 .ؽَد هی ایجبد غذُ ؽذى ثشري ًتیجِ در ٍ ؽَد هی ایجبد تیزٍئیذ عزف

 تیزٍئیذ غذُ اس لغوت یه در هٌفزد گزُ یه ، حبلت ایي در. هٌفزد تیزٍییذ ًذٍلْبی

 عزعبى ثِ هٌجز ٍ ّغتٌذ( خین خَػ) غیزعزعبًی ّب گزُ ثیؾتز. ؽَد هی ایجبد ؽوب

 .ؽًَذ ًوی
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. اعت تیزٍئیذ خین خَػ ًذٍلْبی اس ووتز ثغیبر تیزٍئیذ عزعبى. تیزٍئیذ عزعبى

 .اعت دلیك ثغیبر آى ثَدى عزعبًی تعییي در تیزٍئیذ ًذٍل اس ثزداری ًوًَِ

 

 ،( HCG) اًغبًی جفتی گٌبدٍتزٍپیي ، ثبرداری دٍراى در ؽذُ تَلیذ َّرهَى. ثبرداری

 .ؽَد تیزٍئیذ غذُ اًذوی ؽذى ثشري ثبعث اعت هوىي

 

 در تَرم ٍ درد ثبعث تَاًذ هی وِ اعت التْبثی ثیوبری یه تیزٍئیذیت التْبة

 ثذى در تیزٍوغیي ون یب حذ اس ثیؼ تَلیذ ثبعث اعت هوىي ّوچٌیي. ؽَد تیزٍئیذ

 .ؽَد

 

 خغز عَاهل

 داؽتِ ٍجَد تَلذ ثذٍ در اعت هوىي. دّذ لزار تأثیز تحت را ّزوغی تَاًذ هی گَاتز

 ؽبهل گَاتز ثزای ؽبیع خغز عَاهل اس ثزخی. ثبؽذ داؽتِ ٍجَد سًذگی اس سهبى ّز در ٍ

 :اعت سیز هَارد

 

 ثِ ٍ وٌٌذ هی سًذگی اعت ون یذ وِ هٌبعمی در وِ افزادی. غذایی رصین یذ ووجَد

 .ّغتٌذ گَاتز ثبالی خغز هعزك در ، ًذارًذ دعتزعی یذ ّبی هىول
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 گَاتز ثزٍس احتوبل ، ّغتٌذ تیزٍئیذ اختالالت ثِ اثتال هغتعذ سًبى وِ آًجب اس ثَدى سى

 .اعت ثیؾتز آًْب در ًیش

 

 .ؽَد هی دیذُ ثیؾتز عبلگی 44 اس ثعذ گَاتز. ؽوب عي

 افشایؼ را ؽوب خغز ایوٌی خَد ثیوبری خبًَادگی یب ؽخقی عبثمِ. پشؽىی تبریخچِ

 .دّذ هی

 

 در ثیؾتز تیزٍئیذی هؾىالت ، ًیغت هؾخـ وبهالً وِ دالیلی ثِ یبئغگی ٍ ثبرداری

 .دّذ هی رخ یبئغگی ٍ ثبرداری دٍراى

 

 آهیَدارٍى للت دارٍی جولِ اس ، پشؽىی ّبی درهبى اس ثزخی خبؿ دارٍّبی

(Pacerone ، ٍ ُعیز )ٍ لیتیَم رٍاًپشؽىی دارٍی (Lithobid ، ٍ ُغیز )را ؽوب خغز 

 .دّذ هی افشایؼ

 

 یب ، عیٌِ یب گزدى ًبحیِ در پزتَدرهبًی اًجبم فَرت در. تؾعؾع هعزك در لزارگیزی

 هی افشایؼ ؽوب خغز ، تقبدف یب آسهبیؼ ، ای ّغتِ هزوش یه تبثؼ هعزك در

 .یبثذ

 

 عَارك



  t.me/jadidpdfکانال دکترجدید           سایت پزشکی دکترجدید    
 t.me/coronavirus9102world              کانال ویروس کرونا  

. ًیغتٌذ وٌٌذُ ًگزاى ًىٌٌذ ایجبد آرایؾی یب جغوی هؾىالت وِ وَچه گَاتزّبی

 هی فذا گزفتگی ٍ عزفِ ثبعث ٍ وزدُ دؽَار را ثلع یب تٌفظ ثشري گَاتزّبی اهب

 ایجبد تیزٍئیذ پزوبری یب تیزٍئیذ وبری ون هبًٌذ ّب ثیوبری عبیز اثز در وِ گَاتز.ؽًَذ

 ٍسى افشایؼ ٍ خغتگی اس ، ثبؽذ ّوزاُ عالئن اس تعذادی ثب اعت هوىي ، ؽَد هی

 .خَاة هؾىل ٍ پذیزی تحزیه ، ٍسى ًبخَاعتِ وبّؼ تب گزفتِ

 

 تؾخیـ

 یه عی در ؽوب ثلعیذى ٍ گزدى احغبط ثب ٍ راحتی ثِ اعت هوىي ؽوب پشؽه

 ؽوب پشؽه ، هَارد ثزخی در. وٌذ وؾف را ثشري تیزٍئیذ غذُ ، هعوَل ثذًی هعبیٌِ

 .وٌذ احغبط را ّب گزُ ٍجَد اعت هوىي ّوچٌیي

 

 :ثبؽذ سیز هَارد ؽبهل اعت هوىي ّوچٌیي گَاتز تؾخیـ

 غذُ تَعظ ؽذُ تَلیذ ّبی َّرهَى هیشاى تَاًذ هی خَى آسهبیؼ َّرهَى آسهبیؼ

 َّرهَى عغح ، ثبؽذ وبر ون ؽوب تیزٍئیذ اگز. وٌذ تعییي را ّیپَفیش ٍ تیزٍئیذ

 تیزٍئیذ وٌٌذُ تحزیه َّرهَى عغح ، سهبى ّوبى در. ثَد خَاّذ پبییي تیزٍئیذ

(TSH )تَلیذ ثزای تیزٍئیذ غذُ تحزیه در ععی ّیپَفیش غذُ سیزا یبثذ هی افشایؼ 

 .دارد تیزٍئیذ َّرهَى ثیؾتز

 در تیزٍئیذ َّرهَى اس ثبالیی عغح ؽبهل هعوَالً پزوبر تیزٍئیذ ثب ارتجبط در گَاتز یه

 .اعت عجیعی حذ اس تز پبییي TSH عغح ٍ خَى
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 عجیعی غیز ّبی ثبدی آًتی تَلیذ ؽبهل گَاتز دالیل اس ثزخی. ثبدی آًتی آسهبیؼ

 .وٌذ تأییذ را ّب ثبدی آًتی ایي ٍجَد اعت هوىي خَى آسهبیؼ. اعت

 اس فَتی اهَاج. ؽَد هی داؽتِ ًگِ ؽوب گزدى رٍی( هجذل)  ای ٍعیلِ. عًََگزافی

 هی تؾىیل وبهپیَتز ففحِ رٍی را تقبٍیز ٍ وٌٌذ هی پزػ ؽوب پؾت ٍ گزدى عزیك

 هوىي وِ اعت ّبیی گزُ حبٍی غذُ آیب ایٌىِ ٍ تیزٍئیذ غذُ اًذاسُ تقبٍیز. دٌّذ

 .دّذ هی ًؾبى را ًجبؽذ آًْب احغبط ثِ لبدر پشؽه اعت

 هی تشریك ٍریذ داخل در رادیَاوتیَ ایشٍتَح یه ، تیزٍئیذ اعىي عی در تیزٍئیذ اعىي

 تَلیذ رایبًِ ففحِ رٍی را ؽوب تیزٍئیذ اس تقَیزی ٍیضُ دٍرثیي یه وِ حبلی در. ؽَد

 هَرد سهبى هذت.ایذ وؾیذُ عمت ثِ را خَد عز ٍ ایذ وؾیذُ دراس هیش رٍی ، وٌذ هی

 ثِ ایشٍتَح رعیذى سهبى هذت ثِ ثغتِ ، ثبؽذ هتفبٍت اعت هوىي عول ثزای ًیبس

 فزاّن ؽوب تیزٍئیذ اًذاسُ ٍ هبّیت هَرد در اعالعبتی تیزٍئیذ اعىي. تیزٍئیذ غذُ

 .اعت تز گزاى ٍ سهبًجز ، تْبجوی عًََگزافی ّبی آسهبیؼ اس اهب ، وٌذ هی

 ثزای عًََگزافی اس ، ریش عَسى ثب آعپیزاعیَى ثیَپغی عی در ثزداری ًوًَِ یه

 ثزای هبیعبت یب ثبفت اس ای ًوًَِ تب ؽَد هی اعتفبدُ تیزٍئیذ ثِ عَسى ّذایت

 .آیذ دعت ثِ آسهبیؼ

 

 رفتبر

. دارد ثغتگی آى افلی علت ٍ ؽوب ّبی ًؾبًِ ٍ عالئن ، گَاتز اًذاسُ ثِ گَاتز درهبى

 :وٌذ تَفیِ را سیز هَارد اعت هوىي ؽوب پشؽه
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 ثِ ؽوب تیزٍئیذ ٍ ، وٌذ ًوی ایجبد هؾىلی ٍ اعت وَچه ؽوب گَاتز اگز هؾبّذُ

 .ثجیٌیذ را اًتظبر رٍػ پشؽه اعت هوىي ، وٌذ هی وبر عجیعی عَر

 لٍَتیزٍوغیي ثب تیزٍئیذ َّرهَى جبیگشیٌی ، داریذ تیزٍئیذ وبری ون اگز دارٍّب

 ٍ وٌذ هی ثزعزف را تیزٍئیذ وبری ون عالئن( تیزٍسیٌت ، عیٌتزٍئیذ ، لٍَوغیل)

 ؽَد هی ّیپَفیش غذُ اس تیزٍئیذ وٌٌذُ تحزیه َّرهَى آّغتِ تزؽح ثبعث ّوچٌیي

 .دّذ هی وبّؼ را گَاتز اًذاسُ غبلجبً ٍ

 

 ثزای را وَرتَى دارٍی یب آعپزیي اعت هوىي پشؽه ، تیزٍئیذ غذُ التْبة ثزای

 ، اعت ّوزاُ تیزٍئیذ پزوبری ثب وِ داریذ گَاتز اگز. وٌذ پیؾٌْبد التْبة درهبى

 .ثبؽیذ داؽتِ ًیبس ّب َّرهَى عغح عبسی ًزهبل ثزای دارٍّبیی ثِ اعت هوىي

 

 یب وبهل تیزٍئیذوتَهی) تیزٍئیذ غذُ اس ثخؾی یب توبم ثزدى ثیي اس. جزاحی عول

 در هؾىل ثبعث یب اعت وٌٌذُ ًبراحت وِ ثشري گَاتز یه داؽتي فَرت در( جشئی

 پزوبری ثبعث ٍ داریذ ًذٍلز گَاتز اگز هَارد ثعضی در یب ، ؽَد هی ثلع یب تٌفظ

 .اعت گشیٌِ یه ، ؽَد هی تیزٍئیذ

 

 .اعت تیزٍئیذ عزعبى ثزای درهبًی ّوچٌیي جزاحی
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 جزاحی اس پظ ثبؽذ السم اعت هوىي ، ؽذُ خبرج تیزٍئیذ هیشاى ثِ ثغتِ

 .وٌیذ هقزف لٍَتیزٍوغیي

 

 حذ اس ثیؼ تیزٍئیذ غذُ درهبى ثزای رادیَاوتیَ یذ اس ، هَارد ثزخی در. رادیَاوتیَ یذ

 عزیك اس ٍ ؽَد هی هقزف خَراوی فَرت ثِ رادیَاوتیَ یذ. ؽَد هی اعتفبدُ فعبل

 ایي ًتبیج. ثزد هی ثیي اس را تیزٍئیذ ّبی علَل ٍ رعذ هی تیزٍئیذ غذُ ثِ خَى جزیبى

 ون ثبعث اعت هوىي ًْبیت در اهب ، ؽَد هی هٌجز گَاتز اًذاسُ وبّؼ ثِ درهبى

 .ؽَد تیزٍئیذ غذُ وبری

 

 خبًگی ّبی درهبى ٍ سًذگی ؽیَُ

 ووه ؽوب ثِ تَاًذ هی پیؾٌْبدات ایي ، ثبؽذ ؽوب رصین اس ًبؽی ؽوب گَاتز اگز

 :وٌذ

 اعتفبدُ یذدار ًوه اس ، داریذ وبفی یذ ایٌىِ اس اعویٌبى ثزای. وٌیذ دریبفت وبفی یذ

 دریبیی جلجه اس خَثی هٌجع عَؽی - ثخَریذ دریبیی جلجه یب دریبیی غذاّبی یب وٌیذ

 در اگز. ّغتٌذ سیبد یذ ًظز اس دیگز ّبی فذف ٍ هیگَ. ّفتِ در ثبر دٍ حذٍداً - اعت

 هی پزٍرػ هحلی فَرت ثِ وِ عجشیجبت ٍ ّب هیَُ ، وٌیذ هی سًذگی عبحل ًشدیىی

 .ّغتٌذ ًیش یذ حبٍی ، هبعت ٍ گبٍ ؽیز هبًٌذ ، یبثٌذ
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 لبؽك ًقف اس ووتز ووی همذار) دارد ًیبس رٍس در یذ هیىزٍگزم 054 حذٍد ثِ وظ ّز

 ثزای ٍ ؽیزدُ ٍ ثبردار سًبى ثزای ٍیضُ ثِ وبفی همبدیز اهب(. دار یذ ًوه خَری چبی

 .اعت هْن وَدوبى ٍ ًَساداى

 یذ سیبد هقزف ، اعت هعوَل غیز اگزچِ. وٌیذ خَدداری یذ حذ اس ثیؼ هقزف اس

 ، ًوه ّبی هىول اس ، دارد هؾىلی اضبفی یذ اگز. ؽَد هی گَاتز ثِ هٌجز گبّی

 .وٌیذ خَدداری یذ ثب ؽذُ غٌی یذ ٍ دریبیی جلجه ، فذف

 

 ؽوب لزار ثزای ؽذى آهبدُ

 خَاّیذ اًجبم علت تعییي ثزای دیگزی آسهبیؾبت احتوبالً ، گَاتز تؾخیـ فَرت در

 ثپزعیذ خَد پشؽه اس تَاًیذ هی وِ را عَاالت اس لیغتی وِ اعت هفیذ ؽوب ثزای. داد

 دّیذ ارائِ سیز هَارد هبًٌذ ،

 

 ؽذ؟ گَاتز ایي ایجبد ثبعث عَاهلی چِ

 اعت؟ جذی آیب

 داد؟ اًجبم تَاى هی وبری چِ ای سهیٌِ علت درهبى ثزای

 ّن ثب ٍجِ ثْتزیي ثِ را آًْب تَاًن هی چگًَِ. دارم را دیگز عالهتی ؽزایظ ایي هي

 چیغت؟ وٌیذ هی پیؾٌْبد ؽوب وِ افلی درهبى ثزای افلی ّبی وٌن؟گشیٌِ هذیزیت

 افتذ؟ هی اتفبلی چِ ًذّن اًجبم وبری ثگیزم تقوین اگز

 ؽَد؟ هی ثشرگتز گَاتز آیب
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 ثخؾذ؟ هی ثْجَد را گَاتز ظبّز وٌیذ هی پیؾٌْبد وِ درهبًی آیب

 ؽَم؟ هی دارٍ هقزف ثِ هججَر آیب

 هذت؟ چِ ثزای 

 تْیِ ٍ تزجوِ:دوتزحغیي جذیذ
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