
 

 

  

سِ ّطتنجل  

 ثیوبسی ضٌبسی

 ًَیسٌذُ: هشین جاللی      تبیپ:ایوبى افطبس صّشایی



 جلسِ

 دٍ سشی ػالئن:

1-Symptom ػالهت#            خَد فشد ثیبى هی وٌذ$ 

2-Sing  ًطبًِ#            ػالئوی وِ پضضه دس هؼبیٌِ تطخیص هی دّذ$ 

 ػَاسض ٍ ًطبًِ ّبی ون وبسی تیشٍئیذ:

 :  Symptom هْوتشیي 

 احسبس خستگی ٍ ظؼف-1

 خطىی پَست ٍ تؼشیك پَست ون است-2

 احسبس سشهب-3

 سیضش هَ-4

 اختالل دس توشوض ٍ ظؼیف ثَدى حبفظِ-5

 یجَست-6

افضایص ٍصى ٍ ون ضذى اضتْب             هبیؼبت ثذى توبیل داسًذ اص ػشٍق خبسد ضًَذ ٍ ثِ فعبی هیبى ثبفتی ثشًٍذ،ایي تجوغ آة -7

 هطىالتی هخل افضایص ٍصى ٍ ادم سا ثبػج هی ضَد

 هبیغ پلَس هی سٍد ٍ ثِ ثبفت سیِ فطبس هی آٍسدتٌگی تٌفس           آة ثِ فعب ّبی -8

 اگش هبیغ دس ؼٌبة صَتی تجوغ یبثذ           اختالل دس ضٌَایی

 اختالل دس لبػذگی           دس ضشٍع ثِ صَست ثی ًظوی دس لبػذگی ٍ اگش پیطشفت وٌذ ثِ لؽغ وبهل ػبدت هبّبًِ هی اًجبهذ-9

 ٌسی            ثیطتش دس آلبیبىوبّص لیجیذٍ اهیل $ًتًَستن ثخًَن#ج-11

 

Sing ;دس ّبیپَتیشٍئیذی 

 خطىی پَست-1



 سشدی اًذام ّب-2

 ٍسم دس صَست ،دست ٍ پب -3

 

 Pittingاًَاع ادم            گَدُ گزاس   

 Nonpittingغیش گَدُ گزاس                     

 $اػوبل فطبس          فشٍ سفتگی ایجبد هی ضَد ٍ ثب تبخیش ثش هی گشدد #           Tibiaضبیغ تشیي هحل گَدُ گزاس          

 ،دس تطخیص ًَع ثیوبسی هْن استایٌىِ ادم گَدُ گزاس ثبضذ یب غیش گَدُ گزاس

Pitting           ثیوبسی ّبی ولیَی ٍ دفغ پشٍتئیي 

Non Pitting           ثیوبسی تیشٍئیذ،ثیوبسی للجی 

 آلَپسی فتطش$ًتًَستن ثخًَن#          تشاون هَّب یىٌَاخت است ٍ ول تشاون وبّص یبفتِ است-4

 ًیض ؼجیؼی است# 151$دس ًَصاداى تب  111-71ثشادی وبسدی$وبّص ظشثبى للت#           هتَسػ -5

 افیَطى$تجوغ# هبیغ دسفعبّبیی هخل پلَس ٍ پشیىبسد-6

 

 تطخیص ّبیپَتیشٍئیذی:

 پبییي است T4ثبال ٍ   TSHهًَی وِ دس آى آصهبیص َّس

 دسهبى;

 ثِ ثیوبس دادُ هی ضَد. اص هیضاى تؼشیف ضذُ ای ضشٍع هیطَد ٍ ثؼذ دسهبى ثبیذ پبیص ضَد Levotyyroxinداسٍی 

 حبلت ؼجیؼی ثَد ،هیضاى دسهبى وبفی است. TSHاست.اگش ثؼذ اص دسهبى  TSHپبیص دسهبى ثش اسبس 

 بص دسهبى اًجبم هی ضَدّفتِ اص آغ 6پبیص ثؼذ اص 

ؼجیؼی ضذ ّن چٌبى ػالئن  TSHهبُ ثِ ثؼذ اص ایٌىِ  6-3احشات ثبلیٌی لٍَتیشٍوسیي: ثِ آساهی وبّص پیذا هی وٌذ ٍ هوىي است 

 ثبلیٌی ٍجَد داضتِ ثبضذ



س افضایص هی یبثذ.چَى لٍَتیشٍوسیي دس افشاد هسي ٍ ثیوبساى للجی ثب احتیبغ اًجبم هی ضَد ٍ دٍص اص حذالل ضشٍع ٍ ثِ هشٍ تجَیض

ٍلتی َّسهَى دادُ هیطَد ظشثبى للت سا ثبال هی ثشد ٍ اگش فشد دچبس ایسىوی ٍ ثیوبسی للجی ثبضذ ثِ للت فطبس هی آیذ ٍ هوىي 

 ثطَد MIاست دچبس 

ی اؼویٌبى پیذا خبًن ّبیی وِ ّبیپَتیشٍئیذی داسًذ ٍ لصذ ثبسداسی داسًذ ثبیذ لجل اص ثبسداس ضذى اص ؼجیؼی ضذى ٍظؼیت تیشٍئیذ_

 وٌٌذ.

 "#51هیضاى هصشف لٍَتیشٍوسیي دس صهبى ثبسداسی افضایص پیذا هی وٌٌذ $_

افشاد ّبیپَتیشٍئیذ وِ ًیبص ثِ جشاحی ّبی غیش هشتجػ داسًذ،لجل اص جشاحی حتوب ثبیذ اص ًشهبل ثَدى ػولىشد تیشٍئیذ اؼویٌبى حبصل 

 وٌٌذ

 

 پشوبسی تیشٍئیذ$ّبیپشتیشٍئیذ#

 یٌِ ثیوبسی خَد ایوٌی ٍ یب غیش ایوٌی ایجبد ضَدهیتَاًذ دس صه

 اگش دس صهیٌِ خَد ایوٌی ایجبد ضَد، اصؽالحب ثِ آى ثیوبسی گشیض گفتِ هی ضَد

 دس ثیوبسی گشیض            ػالٍُ ثش ثیوبسی ّبیپشتیشٍئیذ ، پَست ٍ چطن فشد ّن دسگیش ضَد

Symptom :دس ّبیپشتیشٍئیذ 

 ػالهت;افضایص فؼبلیت ٍ تحشن پزیشیهْن تشیي ٍ ضبیغ تشیي -1

 ػذم تحول گشهب-2

 تؼشیك صیبد-3

 #:فشد ظشثبى للت خَد سا حس هیىٌذPlapitationؼپص للت$-4

 خستگی ٍ ظؼف-5

 وبّص ٍصى ػلی سغن افضایص اضتْب            ثِ ػلت ثبال ثَدى هتبثَلیسن ثذى-6

 هی یبثذاسْبل            سشػت تشاًضیت هَاد غزایی افضایص -7



 پش ادساسی-8

 ثی ًظوی دس لبػذگی دس صَست پیطشفت ،لؽغ لبػذگی-9

 وبّص هیل جٌسی دس هشداى-11

 ثضسي ضذى پستبى دس هشداى-11

 

Sing :دس ّبپشتیشٍئیذی 

 ضبیغ تشیي ًطبًِ دس للت ٍ ػشٍق           تبوی وبسدی-1

 افضایص فطبس خَى-2

 دست ّبدس سیستن ػصجی           لشصش دس ًبحیِ -3

 پَست گشم ٍ هشؼَة-4

 گشٍُ دسهبى  داسد:3دسهبى ّبیپشتیشٍئیذی;

 استفبدُ اص داسٍ ّبی ظذ تیشٍئیذی وِ ثش سٍی تیشٍئیذ احش گزاضتِ ٍ تشضح آى سا وبّص هیذّذ-1

 استفبدُ اص یذ سادیَاوتیَ           تخشیت ثبفت سادیَاوتیَ-2

 ضَد جشاحی           ثخطی اص تیشٍئیذثشداضتِ هی-3

 وبسثشد ّش یه اص هَاسد دسهبًی ثستِ ثِ ضشایػ ثیوبس ٍ ًَع ثیوبسی است._

 داسٍ ّبی ظذ تیشٍئیذی:

1-Methimazol 

2- Carbimazol 

3-PTU 

 هبُ ثؼذ اص ضشٍع دسهبى# 1ّفتِ تب  T4$6پبیص دسهبى           ثب اًذاصُ گیشی 



 داسًذ.ػالئن ثبلیٌی ثِ آساهی اص ثیي هی سًٍذ ٍ وبّص تذسیجی 

تجَیض هی ضَد چَى هتی هبصٍل ٍ وبسی هبصٍل هٌغ ٍهصشف داسد صیشا اص جفت  PTUدس خبًن ّبی ثبسداس وِ ّبیپشتیشٍئیذی داسًذ، 

 ػجَس هیىٌذ ٍ ثبػج ّبیپش تیشٍئیذی ًَصاد هی ضَد.

 هی ضَد.هبًٌذ افشاد هسيیذ سادیَاوتیَ;دسوسبًی وِ ًوی تَاًٌذ داسٍ هصشف وٌٌذ یب جشاحی ثشایطبى هٌبست ًیست استفبدُ _

 

 سشؼبى ّبی تیشٍئیذ:

 ثیي غذد دسٍى سیض هشثَغ ثِ تیشٍئیذ هی ثبضذ Cancerضبیغ تشیي 

 سشؼبى تیشٍئیذ دس دٍ ؼیف ون سي ٍسبل ٍ هسي ثذخیوی ثذتشی داسد

 دس خبًن ّب ضیَع ثبالتشی داسد ٍلی دس هشداى هشي ٍ هیش ثبالتشی داسد_

 ثیطتش# 4cmثذخیوی ثیطتش $اص      ّش چِ اًذاصُ گشُ ثضسگتش    _

 تَهَسی وِ هتبستبص دادُ ضَد ثِ سٍدُ یب چسجٌذگی ثِ ثبفت اؼشاف داضتِ ثبضذ،ٍخین تش است_

 هٌطب سلَل سشؼبى دس تیشٍئیذ هتفبٍت است:

 پبپیالسی$ضبیغ تشیي#-1

 فَلیىَالس-2

 هذٍالسی-3

 آًبپالستیه-4

 

 سبل است،دس خبًن ّب ضبیغ تش است 25تب  31ضیَع آى اص پبپیالسی ;ضبیغ تشیي ًَع سشؼبى تیشٍئیذ است.

 سبل است. 45تب  35فَلیىَالس;ثبفت آى هطبثِ ثبفت خَد تیشٍئیذ است ٍ دس تطخیص هطىل سبص است،اص ًظش ضیَع سٌی 

ِ ولسی تًَیي تشضح ًیض ٍجَد داسد.و C هذٍالسی;اص ًظش هٌطب ثب ثمیِ اًَاع سشؼبى فشق داسد.دس تیشٍئیذ ػالٍُ ثش فَلیىَل ّب،سلَل

 هی ثبضذ C هی وٌذ.وِ هٌطب ایي سشؼبى سلَل  



 گفتِ هی ضَد. MENایي سشؼبى هؼوَال ثب سشؼبى ّبی دیگش دس دستگبُ غذد دسٍى سیض ّوشاُ است.وِ ثِ آى ّب 

 دس ایي سشؼبى$هذٍالسی# یذوبسثشد ًذاسد.چَى فَلیىَل تیشٍئیذ ،یذ سا جزة هی وٌذ.

MEN  ًَع است$ 2داسایI  ٍIIوِ دس ّش دٍ هذٍالسی ٍجَد داسد # 

هبُ ّن  6تب هشي ثِ  سبلگی.ؼَل ػوش فشد اص صهبى تطخیص 71ثذخین تشیي سشؼبى تیشٍئیذ            آًبپالستیه:ضبیغ تشیي سي ،_

 ًوی سسذ.

 

 اختالالت سٍاًپضضىی:

 استفبدُ هی وٌٌذ. Disorderدس سٍاًپضضىی ثِ جبی ثیوبسی اص ٍاطُ اختالل یب 

 ػلت یبثی دس اختالل سٍاًپضضىی:

 گشٍُ اٍل;ػلل ایجبد وٌٌذُ

 گشٍُ دٍم;ػلل هسبػذ وٌٌذُ

 گشٍُ سَم;ػلل حفظ وٌٌذُ

 

 ػلل ایجبد وٌٌذُ;ػللی ّستٌذ وِ ثذٍى فبصلِ ثب اختالل سخ دادُ اًذ ٍ خَد هشیط ٍ اؼشافیبى اختالل سا ثِ آى ًسجت هی دٌّذ.

 اد فشد سا دس همبثل حَادث ًطبى هی دٌّذػلل هسبػذ وٌٌذُ;ػَاهلی ّستجذ وِ استؼذ

 چشا ػلی؟$ًتًَستن ثخًَن#;ثبػج هطىل دس یىی هی ضَد ٍ یىی ًوی ضَد           اص ػلل هسبػذ وٌٌذُ

 دس ساس ایي ػلل هْن تشیي هسئلِ ،طًتیه فشد است.

 ػلل حفظ وٌٌذُ;

 ثبػج تذاٍم ثیوبسی هی ضًَذ ٍ افسشدگی فشد سا تطذیذ هی وٌذ

 ّب حفظ وٌٌذُ ٍ ایجبدوٌٌذُ هی تَاًٌذ هؽبثك ثبضٌذ هخل ثیىبسیخیلی ٍلت 

 .دس ّش اختالل سٍاًی هطبّذُ هی ضًَذ 3ایي 



 

 اختالل سٍاًپضضىی;

1- Mood Disorder           #خلك هؼوَال دٍ لؽجی اًذ.یه ؼشف افسشدگی ٍ یه ؼشف هبًیب$سشخَضی 

تشیت گَیٌذ هخل آجش ّبی یه دیَاس صهبًی وِ خصَصیت فشد  اختالالت تطخیصی             ّش خصَصیت یه فشد سا یه -2

 ثشای خَدش ٍ دیگشاى اضىبل ایجبد وٌٌذ سا گَیٌذ

 ضیضٍفشًی -3

 آسیت ثِ خَد ،خَد آصاسی -4

 ػالئن;ضبیغ تشیي;اختالالت خلك وِ هؼوَال پبییي ثَدى خلك است

 ضبُ ػالهت!;تَّن            چیضی سا دسن هی وٌذ وِ دیگشاى ًوی وٌٌذ.

 ادسان;دسن ثِ ووه حَاس پٌجگبًِ

Image یب تصَس            چیضی وِ ثِ رٌّوبى هی آیذ سا ثبصسبصی هی وٌین 

 ثستِ ثِ ایٌىِ ثیوبسی چِ ثبضذ،هحتَای تَّن فشق هی وٌذ.


