
 : ( 66 -1کذ ) غذُ تیزٍئیذ ٍ اختالالت آى

تب ثذى  کوک هی کٌذ  غذُ تیزٍئیذ ثب کٌتزل سَخت ٍ سبس ثذى،

ػت سَخت ٍ اًفؼبالت خَد را تٌظین کٌذ. در ٍاقغ سز ٍ سزػت فؼل

گذارًذ ثبػث هی ضَد ثیز هی أْب ثز رٍی آى تسبس ثذى کِ ایي َّرهًَ

ایي  جولِ قلت ٍ هغش ًیش تٌظین ضَد. سبیز ارگبى ّب، اسکِ فؼبلیت 

ػضالت ٍ  ذارًذ ٍ ٍ ًبخٌْب را سبلن ًگِ هی ت، هََّرهَى ّب پَس

هتؼبدلی تٌظین هی کٌٌذ. حتی ایي َّرهَى ّب  اػػبة را در ٍضؼیت 

ّوِ ثیز هی گذارًذ. أثز احسبسبت ٍی تثزآى چِ فزد فکز هی کٌذ ٍ 

 َّرهَى تیزٍئیذ اًجبم ثب سبختي ٍ تزضح   ایي اػوبل غذُ تیزٍئیذ

                                           .هی ضَد

در سیز  تیزٍئیذ یک غذُ پزٍاًِ ای ضکل در ٍسظ گزدى است کِ 

را تَلیذ  T3 ٍ T4دٍ َّرهَى تیزٍئیذ  است ٍ حٌجزُ ٍاقغ ضذُ

  ثبضذ ى هیهػزف اًزصی در ثذ  ٍظیفِ آًْب تٌظین چگًَگی هیکٌذ ٍ

                                طَد(.ػٌَاى سَخت ٍ سبس ثذى ضٌبختِ هی ثِ ) فزایٌذی کِ اغغالحبً

       در هغش، ثِ ًبم ّیپَفیش کٌتزلػولکزد تیزٍئیذ تَسظ غذُ ای  

تَلیذ َّرهًَْبی  TSHد. غذُ ّیپَفیش ثب تَلیذ َّرهَى َـض هی

                                               تیزٍئیذ را تٌظین هی کٌذ.

. حتی  رهبى ّستٌذػوذُ هطکالت غذُ تیزٍئیذ ، اغلت قبثل د

  ٍ درهبى هؼوَالً ْبی تیزٍئیذ قبثل درهبى ّستٌذثسیبری اس سزعبً

تجَیش ،  ارٍدرهبى هوکي است ضبهل د .کبرآهذ است  اثزثخص ٍ

  ٍ رٍضْبی دیگز ثبضذ. جزاحی ل َّرهَى تیزٍئیذ ، ػو

 کن کبری تیزٍئیذ:   

          .ضَد هَى ثِ اًذاسُ کبفی تَلیذ ًوی َّر، کن کبری تیزٍئیذ  در  

ػذم دستزسی کبفی  -2ثیوبری ّبضیوَتَ  -1:تیزٍئیذکن کبری  لػل

ایي هسبلِ ثِ خػَظ در جَاهؼی  )ثِ یذ ثزای تَلیذ َّرهَى تیزٍئیذ 

 .ٍجَد دارد ایی خَد یذ کبفی دریبفت ًوی کٌٌذکِ در رصین غذ

ضبفِ هی ضَد اهزٍسُ یذ ثِ ثسیبری اس هَاد غذایی هبًٌذ ًوک عؼبم ا

ثزٍس ثیوبری در غذُ  -4ثیوبری گَاتز  -3(تب کوجَد آى رخ ًذّذ

رخ  کن کبریتیزٍئیذ ًیش در غَرت جزاحی غذُ  -5ٍ  ّیپَفیش

 ذّذ.هی

 ػالین ضبیغ کن کبری تیزٍئیذ ػجبرتٌذ اس:                           

  ااحسبس سزهبی هفزط  ،خستگی ،سغح اًزصیکبّص 

 افشایص ٍسى ،یجَست ،کٌذی تفکز ،رد ػضالًی د 

 دٍرُ قبػذگی عَالًی تز یب ضذیذتز 

  خطک ٍ تزد ضذى پَست ، هَ ٍ ًبخي 

  پبییي ثَدى ّویطگی خلقاحسبس افسزدگی ٍ یب 

 

 پزکبری تیزٍئیذ

 کٌذ. زٍئیذ ثیص اس حذ َّرهَى تَلیذ هیغذُ تیپزکبری تیزٍئیذ ،در 

 :  ػالین ضبیغ پزکبری تیزٍئیذ ػجبرتٌذ اس                          

 احسبس گزهب، لزسش، ػػجبًیت سٍدرس، ٍحطت ، کج خلقی 

 ضؼف ػضالًی ، خستگی ،ضزثبى قلت سزیغ ٍ ًبهٌظن 

ُریشش هَ  ،کبّص ٍسى، افشایص حزکبت رٍد 

دٍرُ قبػذگی کَتبُ تز ٍ یب خًَزیشی کن 

 

 در غذُ تیزٍئیذ گفتِ گزُ یب ًذٍل ثِ ثزآهذگی ثبفتی  :یب ًذٍل گزُ

تؼذاد سیبدی گزُ در غذُ تیزٍئیذ ایجبد یب ضَد. هوکي است یک  هی

اغلت  .ػلت ایجبد ایي گزُ ّب را ًوی تَاى فْویذ  ضًَذ. هؼوَالً

دّذ ٍ ّیچ  ثیز قزار ًویأُ تیزٍئیذ را تحت تهَاقغ، گزُ ّب کبر غذ

. اغلت ًذٍل ّب خَش خین ّستٌذ )غیزسزعبًی(، اهب ػالهتی ًذارًذ

 .ذثبض  ػقذُ سزعبًی ثؼضی اس اٍقبت هوکي است

 

در خَى ٍ  ّبی تیزٍئیذسٌجص هیشاى َّرهَى هؼبیٌِ کبهل،  :ارسیبثی

       اسکي یبتطخیػی هبًٌذ  دیگز گبّی اٍقبت رٍش ّبی خبظ

ثذٍى  ایي کبرثی خغز ٍ ًسجتبً) ًوًَِ ثزداری ثب سَسى اس غذُ تیزٍئیذ

َدُ ضذُ ٍ اس آى ًوًَِ ثزداری درد است . سَسًی اس رٍی پَست ٍارد ت

ر هوکي است ٍجَد داضتِ درد هختػزی ثؼذ اس اًجبم ایي کب هیطَد

تَاًذ  تطخیع ثیوبری را تؼییي ٍ هی ایي آسهبیطبت ٍ رٍضْبثبضذ( 

ثیوبر چِ ًَع هطکل تیزٍئیذی دارد ٍ ػلت آى ٍ  کِ دقیقبً کوک کٌذ 

 درهبى هٌبست ثزای آى کذاهست.

  :تیزٍئیذکن کبری  درهبى                        

ٍ ثبسگطت سغح َّرهَى تیزٍئیذ ثِ  کن کبری تیزٍئیذ ثزای درهبى

حذ ػبدی در خَى، پشضک هوکي است قزظ َّرهَى تیزٍئیذ تجَیش 

َّرهَى تیزٍئیذ در سغح هٌبست، احتوبل دارد کِ  کٌذ. ثزای حفظ 

ذ کِ ثیوبر هػزف قزظ َّرهَى تیزٍئیذ را ثزای ّوِ ػوز ضالسم ثب

َّرهَى ًیبس داضتِ ثبضذ. پشضک هی تَاًذ ثِ عَر هزتت سغح 

یک ثبر در سبل  تیزٍئیذ در خَى ثیوبر را ارسیبثی کٌذ، کِ هؼوَالً

اًجبم هی ضَد، تب هغوئي ضَد کِ هقذار َّرهَى در خَى در هیشاى 

 هٌبسجی قزار دارد. 

 ایي هغبلت اس ٍة :درهبى پزکبری تیزٍئیذ                         

ثزای درهبى پزکبری تیزٍئیذ در دستزس ّستٌذ.  یرٍش ّبی هختلف

تب سغح  ذ َّرهَى تیزٍئیذ را آّستِ کٌٌذ دارٍّب هوکي است تَلی

َّرهَى ّب ثِ هیشاى عجیؼی ثبسگزدد. اگز دارٍّب اثز ًکٌٌذ ، یکی 

ایجبد تخزیت ثِ ٍسیلِ هَاد رادیَاکتیَ در تیزٍئیذ  ّب دیگز اس گشیٌِ

اس ثذى یذ را جذة ًوی کٌذ، ایي ی است. اس آًجب کِ ّیچ ثخص دیگز

الجتِ در استفبدُ اس ایي  .ذسیجی ٍارد ًوی کٌآدارٍ ثِ ًقبط دیگز ثذى 

     رٍش پس اسهذتی ثسیبری اس ثیوبراى هجتال ثِ کن کبری تیزٍئیذ 

 ًذُ ػوز اس قزظ َّرهَى تیزٍئیذهی ضًَذ کِ السم است ثزای ثبقیوب

ری غذُ تیزٍئیذ ثخطی اس آى هػزف کٌٌذ. گبّی ًیش ثزای درهبى پزکب

 ثِ رٍش جزاحی حذف هی ضَد.یب کل آى 

  :ٍ گَاتز )ًذٍل(درهبى گزُ                     

در غذُ تیزٍئیذ هجتال ضذُ اهب ّیچ یک یب چٌذ گزُ  گز ثیوبر ثِ بی

ًطذُ ثبضذ ،ثیوبر هوکي است ثِ قزظ َّرهَى  سزعبًی دیذُ 

تیزٍئیذ ثزای کوک ثِ جلَگیزی اس ثشرگ تز ضذى گزُ ًیبس داضتِ 

 تَسظ را ثبضذ. پشضک هی تَاًذ ّز گًَِ تغییز در اًذاسُ ًذٍل ّب 

ای  دٍرُ َرتـثِ غ بم سًََگزافیــهٌظن ٍ یب اًج هؼبیٌِ ّبی

افشایص یبثذ ٍ ثسیبر ثشرگ اگز اًذاسُ یک ًذٍل خیلی  پیگیزی ًوبیذ. 

 کِ ثب تٌفس ٍ یب ثلغ تذاخل کٌذ ٍ یب سزعبًی ضَد،  ضَد ثِ عَری
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هوکي است جزاحی غذُ اًجبم ضَد. تخزیت ثب یذ رادیَاکتیَ هوکي 

است پس اس ػول جزاحی ثزای یک ػقذُ سزعبًی اًجبم ضَد تب 

اعویٌبى حبغل ضَد کِ ّوِ ثبفت سزعبًی ًبثَد ضذُ است. یک 

رٍش ثِ وی ضَد  سبیز درهبى ّبی دیگز کَچکتز ًثب ثشرگ کِ گَاتز 

  جزاحی حذف خَاّذ ضذ.

 هزاقجت ثؼذ اس ػول:

 در چٌذ رٍس اٍل ، ثب دستَر پشضک یب پزستبرپس اس ضزٍع غذا   .1

 . غذاّبی ًزم هثل سَح ثخَریذ

تب ٍضؼیت تٌفس راحتی در حبلت ًیوِ ًطستِ استزاحت کٌیذ   .2

 داضتِ ثبضیذ.

           ثؼذ اس جزاحی در هحل ػول هوکي است لَلِ ای قزار دادُ  .3

            هؼوَالً ظزف ضَد کِ هسئَل تخلیِ خَى هی ثبضذ. ایي لَلِ

 .سبػت ثزداضتِ هی ضَد 24

در رٍسّبی اٍل ثؼذ اس ػول اس چزخص ًبگْبًی ٍ ضذیذ سز  .4

ثلٌذ کزدى ّفتِ اس اًجبم ٍرسضْبی سٌگیي ،  4-2خَدداری کٌیذ ٍ 

اجسبم سٌگیي ٍ کبرّبیی کِ هٌجز ثِ کطیذى دست هیطَد 

 خَدداری کٌیذ .

 هی تَاًیذ اس تخت پبییي ثیبییذ ٍ راُ ثزٍیذ. کِ در اٍلیي فزغت   .5

ّیچگًَِ کزم یب ٍ رٍی سخن  هحل جزاحی را خطک ًگِ داریذ .6

 پوبد استفبدُ ًکٌیذ.توبس سخن ثب َّا هٌجز ثِ ثْجَد سزیؼتز آى    

 هی ضَد.

  :ریسکْب ٍ ػَارؼ جزاحی تیزٍئیذ

ثؼضی اس آًْب ػجبرتٌذ اس .  استػَارؼ ثؼذ اس جزاحی تیزٍئیذ ًبدر  

غذهِ ثِ ، دضَاری ثلغ ، ثی حسی پَست گزدى ،  ػفًَت ، زیشیخًَ

کِ هوکي است هٌجز ثِ خطًَت   حٌجزُ ٍ تبرّبی غَتی اػػبة 

)ثِ غذُ  یذئثِ غذُ پبراتیزٍغذهِ ، ضَد غذا ثِ عَر هَقت یب دائن 

 ُکِ ایي غذ اس آًجبیی[ٍُ کن کزدى فؼبلیت ایي غذ (چسجیذُ تیزٍئیذ

کوجَد کلسین  ٍ دلسین در جزیبى خَى را ثزػْذُ دارکٌتزل هیشاى ک

 ّب دست چٌگ ضذى یب اًگطتبى ٍ دٍر لت ٍ ثی حسی گشگشثبػث 

کلسین ّبی  هػزف هکولثِ پشضک یب پزستبر اعالع دّیذ.، هیطَد 

 .]هؼوَالً هَقتی است.ایي حبلت پس اس جزاحی هوکي است السم ثبضذ

  :دٍراى ًقبّت پس اس جزاحی 

ثیوبر ثبیذ ثتَاًذ سًذگی ػبدی خَد را در چٌذ ّفتِ ثؼذ اس جزاحی 

ٍ ثبسگطت ثِ  ة اس فؼبلیت ضذیذ ثزای چٌذ ّفتِضزٍع ًوبیذ. اجتٌب

ظزف یک ّفتِ ثیوبر کبر سهبًی کِ دکتز اجبسُ دّذ ضزٍری است. در 

.هحل ثزش در اثتذا ثزش ثبسدیذ ضَد ثبیذ جزاح را هالقبت کٌذ تب هحل

در حذٍد ضص هبُ ثؼذ  ش خَاّذ ثَد، اهب ثِ احتوبل سیبدثزآهذُ ٍ قزه

هحَ خَاّذ ضذ. پس اس ػول جزاحی، هوکي است ثیوبر ًیبس ثِ گزفتي 

ّب داضتِ ثبضذ. ایي قزظ  ثزای ّوِ ػوز قزظ َّرهَى تیزٍئیذ

تفبدُ کٌذ. پشضک جبیگشیي َّرهَى تیزٍئیذ است کِ ثیوبر ثبیذ اس

 را در چٌذ هزحلِ تٌظین خَاّذ ًوَد.ایي َّرهَى  هیشاى

 : پشضک توبس ثب

 هتَجِ ّز یک اس ایي ًطبًِ ّب ٍ یب ّز گًَِ هسبئل دیگز ّزگبُ ثیوبر

  :ضَد ثبیذ ثب پشضک خَد توبس ثگیزد

تَرم در هحل ثزش  

ثزش هحل خًَزیشی در  

ًطبًِ ػفًَت جزاحی ثَدى هحل تت ٍ یب حسبس  

سِ ّفتِ ثیص اس گلَ درد  

 :ثبسگطت احسبس سالهتی 

دارٍّبی دیگزی دادُ ضذُ است،  اگز ثِ ثیوبر َّرهَى تیزٍئیذ ٍ یب 

قزظ خَد را ثِ عَر هٌظن ثزای کوک ثِ حفظ َّرهَى تیزٍئیذ در  

ًوبیذ تب ثذى ثتَاًذ فؼبلیت ّبی خَد را در  هیشاى هٌبست هػزف

ثِ عَر هٌظن ثزای آسهبیص  پشضکضزایظ هٌبست اداهِ دّذ. هالقبت 

خَى ضزٍری است. ایي آسهبیطبت تبییذکٌٌذُ ػولکزد هٌبست قزظ 

هٌبست ثزای حفظ سالهتی خَاٌّذ  اًذاسَُّرهَى یب سبیز دارٍّب در 

ثَد. اگز ثیوبری هجتال ثِ یک ًذٍل ثَدُ، ًظبرت هوکي است اس ًظز 

. اگز ثیوبر ثبضذ تغییز در اًذاسُ آى ٍ یب ثزای ظَْر گزُ اضبفی السم

  هٌظن ثزای کطف تآسهبیطب ، ستا ثزای سزعبى درهبى ضذُ قجالً

   آًچِ کِ چِ  ثِثذٍى تَجِ  . السم است ٌّگبم ػَد ثیوبری سٍد

ى هی تَاًٌذ ػوز رابثیو،هطکالت تیزٍئیذ ضذُ است ای ثبػث  هسبلِ

 .زثِ کٌٌذجم ثب ًطبط ٍ سالهتی را تأتَ عَالًی ٍ
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