
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پُزکاریتیزوئیذچگونهتشخیصدادهمیشود

 تبریخچِ ثیوبری ٍ هؼبیٌِ ثبلیٌی ثزّوِ همذم است

 اًذاسُ گیزی َّرهَى ّبی تیزٍئیذ یب تیزٍتزٍپیي ٍ..
غذُ ّیپَفیش اسوِ َّرهَى هحزن تیزٍئیذ  گیزی اًذاسُ

 (TSH)ضَد.  تزضح هی

سًََگزافی  ثَدى آسهبیطبت فَق:غیز ػبدی  در غَرت 

یذ ٍ آسهبیص یذ رادیَ اوتیَ ٍ اسىي تیزٍئیذ ئتیزٍ

 درخَاست هی ضَد.

ّبی  درهبى طجیؼی وزدى سطح َّرهَىسا ّذفدرمان:

ثبضذ. در ثیوبراًی وِ ػلت پزوبری تیزٍئیذ  تیزٍئیذ هی

 .ثبضذ ثبیذ دٍس دارٍ تٌظین ضَد هػزف سیبد َّرهَى هی

هتی هبسٍل یب ضبهل : خوراکیهایضذتیزوئیذدرمان

 (   PTU)اٍراسیل  پیل تیَپزٍ 

اگز دچبر سردی پَست ٍ سهبى هػزف ایي دارٍّب در ) 

یذ وْیز یب خبرش ضذیذ، تت ثبال یب گلَ درد ضذیذ ضذ

 (.ًوبییذ ثبیذ دارٍّب را لطغ ًوَدُ ثِ پشضه خَد هزارؼِ 

  .دارد ضیزدّی هٌغ ّوچٌیي هػزف هتی هبسٍل 

مصزف اکتیو رادیو سلَل ّبی   :ایي یذ خوراکییذ

تیزٍئیذ ثیص فؼبل را اس ثیي ثزدُ ٍ رلَی تَلیذ َّرهَى 

ًیبس ثِ رادیَ اوتیَ در غَرت هػزف یذ تیزٍئیذ را هی گیزد 

 . یذدارهػزف هىول تیزٍئیذ تب آخز ػوز 

 ّبی  ثزداضتي ولیِ لسوترزاحی یب : تیزوئیذجزاحی

اوخز افزادی  ٍ درهبى دائوی هی ثبضذ یهوِ هی ثبضذ  تیزٍئیذ

وبری تیزٍئیذ  دٌّذ ًْبیتب دچبر ون وِ ایي ػول را اًزبم هی

 دارًذضًَذ ٍ ًیبس ثِ هػزف دارٍّبی ربیگشیي تیزٍئیذ  هی

هی ًیبس ثِ ثستزی ضذى ٍ ایزبد ثذ ضىلی در گزدى  هؼبیت آى 

  ثبضذ 

تب  ًیبس هی ثبضذ  درمانداروییرْت وبّص ضزثبى للت  

 را ثگذارًذ  سبیز درهبًْب احز خَد

5 

چه وزدى سطح َّرهَى تیزٍئیذ ًیبس ثِ  اس درهبى ثزا یپس 

 گبّی پشضه ًیبس ثبضذ  استٍ هوىي  داریذّبی هٌظن  آسهبیص

درهبى ًىزدى یب درهبى ًبلع  .رٍّبیتبى را تغییز دّذهیشاى دا

ثْتز . ای ثِ دًجبل داضتِ ثبضذ تَاًذ هطىالت خطزًبن ٍ وطٌذُ هی

 در اثتذا ثِ غَرت هبّبًِ ٍ سپس  را خًَیی ّب است وِ آسهبیص

 یذدرحبل وٌتزل ثَدى ثیوبری ثب دارٍ تطخیع دادُ ضذسهبًی وِ 

 ًوبییذ.هبُ یه ثبر تىزار  ۳ّز 

: مشکالتناشیاسپُزکاریتیزوئیذ

 ًبرسبیی احتمبًی للت ٍ ًبهٌظن ثَدى ریتن للت-1

 رٌیي  سمط  -2

پزوبری تیزٍئیذ درّب ) استخَاىپَوی استخَاى ٍ تزن خَردى  -3 

 (هی دٌّذ  ّب سزیؼتز ولسین اس دست استخَاى

 : تحزانتیزوئیذسمی

ثبیذ سزیؼب ضذى ًبگْبًی ػالئن پزوبری تیزٍئیذ است وِ   ٍخین

تخػع هزارؼِ هفَرا ثِ پشضه   در غَرت ػالئن سیز درهبى ضَد 

آهذى پبییي  ، گیزی،   ّبیی اس ّذیبى آضفتگی یب ًطبًِ :وٌیذ

 تٌذ ضذى ثیص اس اًذاسُ ضزثبى للت،   لزاری ثی،   تت،   َّضیبری

دفؼبت تؼذاد غذا در حزن ون ٍ  رژیمغذاییمناسة:

رصین پز پزٍتئیي ٍ پز وبلزی ثب ٍیتبهیي ّبی  . هػزف ضَد ثیطتز

. گَضتْبی تبسُ ، تخن هزؽ ٍ هبّی ٍ غالت ٍ داضتِ ثبضیذ  طجیؼی

سجشیزبتی هبًٌذ ،هػزف ًوبییذ  حجَثبت ٍ آریل ثذٍى ًوه

، ّلَ  ،سیت  ، رؼفزی ،َّیذ ، وزفس ،اسفٌبد ، ّب خبًَادُ ولن 

در حذ  ثزای ضوب هفیذ هی ثبضذ ، ثبدام سهیٌی ، سردآلَ ،هزوجبت 

 تؼبدل استفبدُ ًوبییذ. 

ٍ غذا ّب ٍ پزّیش وٌیذ  اس هػزف غذاّب ی حبٍی  ًوه یذ دار 

سیگبر  را َُْ ٍ وَال ٍ ًَضیذًی ّبی هحزن هبًٌذ چبی ٍ ل

 ثزًٍز ٍ سَدارث هٌجغ :                هحذٍد ًوبییذ.  
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 ، فزد تیزٍئیذ غذُ آى در وِ است اختاللی پُزکاریتیزوئیذ

ثیطتزی ًسجت ثِ آًچِ ثذى ًیبس دارد تزضح   َّرهَى تیزٍئیذ

 .وٌذ هی

ّبیی  است. َّرهَىغذُ تیزٍئیذ رلَی گزدى ضوب لزار گزفتِ 

ضًَذ تمزیجب ثز ّوِ  وِ تَسط غذُ تیزٍئیذ تزضح هی

ّبی ثذى، اس هغش گزفتِ تب پَست ٍ ػضالت، احز  لسوت

دهبی  ّب ًمص ثسیبر هْوی در وٌتزل گذارًذ. ایي َّرهَى هی

یب هتبثَلیسن  هػزف اًزصی تَسط ثذىثذى ، ضزثبى للت ، 

بیبى در هؼزؼ اثتال ثِ هزتجِ ثیطتز اس ال 11تب  5ّب  دارد. خبًن

 پُزوبری تیزٍئیذ ّستٌذ

:علتهایپزکاریتیزوئیذ

 تزیي ػلت پُزوبری تیزٍئیذ هطىل هتذاٍل  : وستیماریگزی

ایوٌی ثذى  خَدایوٌی ثِ ًبم ثیوبری گزیَس است. سیستن

ضَد غذُ تیزٍئیذ همذاد  وٌذ وِ ثبػج هی پبدتٌی تَلیذ هی

گزیوس .ثیطتزی َّرهَى تزضح وٌذ  ٍ است  ارحی تیماری

 .افتذ هی اتفبق تز رَاى ّبی خبًن ثزای هؼوَال
است وِ  التهابغذهتیزوئیذ پزوبری تیزٍئیذ  ػلت دیگز

هوىي است ثِ ػلت یه ػفًَت ٍیزٍسی یب اضىبل در سیستن 

ایوٌی ثِ ٍرَد آیذ وِ سجت ًطت َّرهَى ثِ داخل خَى هی 

 .ضَد 

یه یب چٌذ گزُ یب ًذٍل در غذُ تیزٍئیذ رضذ  :نذولتیزوئیذ

 در تیزٍئیذ َّرهَى هیشاى ٍ غذُ فؼبلیت تذریذ  وٌذ وِ ثِ هی

 .دّذ هی افشایص را خَى

یه گزُ یب ًذٍل ثبػج ایزبد پُزوبری ضَد، ثِ آى ًذٍل اگز  –

 .گَیٌذ تىی سوی هی

 اگز چٌذیي ًذٍل ثبػج پُزوبری تیزٍئیذ ضًَذ، هطىل گَاتز  –

 ضَد چٌذًذٍل سوی خَاًذُ هییب 

 

 

اگز هیشاى ثبالیی یذ هػزف وٌیذ یب در هؼزؼ هَادی  :یُذاضافی

ّن هوىي است ثِ پزوبری ثبضیذ وِ حبٍی هیشاى ثبالیی یذ است 

تیزٍئیذ هجتال ضَیذ. یذ تَسط ثذى ثزای تَلیذ َّرهَى تیزٍئیذ 

  .ضَد ف هیزهػ

 داروهای کاری هػزف همبدیز ثبال اس دارٍّبی :تیزوئیذکم

 هَرت ٍ سدُ آسیت تیزٍئیذ غذُ ثِ  تَاًذ َّرهًَی تیزٍئیذ هی

یزٍئیذ )ثزای ت ربیگشیي َّرهَى اگز. ضَد تیزٍئیذ پزوبری

وبری تیزٍئیذ( ثزایتبى تحَیش ضذُ است، ثِ ّیذ ػٌَاى ثذٍى  ون

حتی اگز یه دٍس . هطَرت ثب دوتزتبى، دٍس اضبفِ هػزف ًىٌیذ

 . هػزف وٌیذوِ را فزاهَش وزدیذ 

 : ػالئن پزوبری تیزٍئیذ

اگز ثِ یه ًَع ثسیبر خفیف پُزوبری تیزٍئیذ هجتال ثبضیذ، هوىي 

یي ػالئن در افزاد سبلخَردُ است ّیچ ػالئوی هطبّذُ ًىٌیذ. ا

ثسیبر ظزیف ّستٌذ اهب یه تیزٍئیذ پزوبر هؼوَال هَرت 

ّبی رٍسهزُ ضوب  ضَد وِ فؼبلیت ّبیی هی ًبراحتی یب حتی ًبتَاًی

 .وٌذ را دچبر هطىل هی

  :ػالئن  پُزوبری تیزٍئیذ ػجبرتٌذ اس
 در رلَ گزدى  گَاتز یب ثشرگی تیزٍئیذ -

 ًگزاًی، اضطزاة  -

 ی برّبی هؼوَلوافشایص تؼذاد ضزثبى للت ثِ دًجبل اًزبم  -

  شایص تؼذاد اربثت هشادافتغییز در الگَی اربثت هشاد، ثخػَظ  -

  دٍثیٌی ٍ هطىل در خَاثیذى -

 (ّب )در افزاد هجتال ثِ ثیوبری گزیَس ثیزٍى سدى چطن ثزرستِ یب -

 وبّص تؼذاد دفؼبت لبػذگی یب وبّص حزن خًَزیشی - 

 

 

 ّب ٍ ثبسٍّب ًَاحی راىضؼف ػضالًی ثخػَظ در  -

 رذا ضذى ًبخي اس ثستز -

 هَ ضىٌٌذُ ضذىُ ًبسن ضذىیب ریشش هَ  -

 ًبسن ضذى پَست -

 ّب لزسش دست -

 افشایص تؼزیك  -

 ثشري ضذى پستبى در آلبیبى -

 وبّص ٍسى ثبٍرَد ثبال رفتي اضتْب  -

  ضخین ضذى پَست در رلَی استخَاى سبق پب  -

 چیست : اگشٍفتبلوی 
پز وبری تیزٍئیذ هی تَاًذ ثبػج وطیذُ ضذى پله فَلبًی 

خیزُ گزدد ٍ ًیش ثبػج ثیزٍى سدگی یه ًگبُ ثِ طزف ثبال ٍ 

یب ّز دٍ چطن اس حذلِ ضَد وِ ثِ آى اگشٍفتبلوی گفتِ 

ػضالت چطن ،  وٌتزلوبّص هی ضَد. وِ هی تَاًذ سجت 

دٍثیٌی ٍ ثِ ًذرت وبّص دیذ ضَد. هؼوَال ًیبس ثِ درهبى 

ارد ٍلی ثؼضی ثیوبراى هوىي است ًیبس ثِ هزارؼِ ثِ ًذ

 چطن پشضه ٍ درهبى اختػبغی داضتِ ثبضٌذ.
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