
 

  

!جلسِ ّطتن پالس  

 ثیوبسی ضٌبسی

 ًَیسٌذُ: خبًن کشیویبى      تبیپ: ایوبى افطبس صّشایی



 بسم اهلل الرحمن الرحیم

tyroidاص غذد دسٍى سیض ثذى کِ دس ًبحیِ لذام گشدى لشاس داسد; 

 کبس اصلی;ًمص دس هتبثَلیسن ثذى

 $تشیتیشٍهیيT4# ،T3#هْن تشیي َّسهَى;تیشٍکسیي $

 تیشٍئیذ دس فؼبلیت ّبی هشثَط ثِ کٌتشل دهبی ثذى$تشهَطًیک#ًمص داسد.

 دچبس کن کبسی ٍ پشکبسیػذم تحول گشهب ٍ سشهب                  دس افشاد 

 دس دٍساى جٌیٌی دس سضذ ٍ ًوَ ػصجی ًمص داسد.

 دس دٍسُ جٌیٌی، کن کبسی تیشٍئیذ                  ػمت هبًذگی رٌّی

 اص دیگش َّسهَى ّبی تیشٍئیذی                 کلسی تًَیي                  کوک دس تٌظین کلسین خَى

 پبساتَسهَى اص غذد پبساتیشٍئیذ            َّسهَى اصلی تٌظین کلسین     

 بتص ضشٍع هی ضَدثبسداسی ،تشضح 13-12ٍصى داسد.اص ّفتِ  15gتیشٍئیذ حذٍد 

 اص ًظش هجبٍست;پطت تیشٍئیذ،غذد پبساتیشٍئیذ. دس کٌبسش ;ػصت ساجؼِ حٌجشُ ای

 ٌبثش ایي دس جشاحی ّب اّویت صیبدی داسداص عشلی غذُ ای پش خَى ّن ّست$خَى سسبًی ثِ آى صیبد است#.                ث

 آسیت ثِ پبساتیشٍئیذ                 دچبس ّبیپشکلسوی هی ضَد-1عی ػول جشاحی:

 آسیت ثِ ػصت سیکبسًت                صذای ثیوبس لغغ هی ضَد-2                     

 خَى سیضی ّبی ضذیذ ثؼذ اص ػول-3                     

 تیشٍئیذ: ثیوبسی ّبی

 ثضسگ ضذى تیشٍئیذ$گَاتش#،حجن تیشٍئیذ تغییش هی کٌذ-1

 افضایص فؼبلیت $ّبیپش تیشٍئیذی#،کبّص فؼبلیت $ّیپَ تیشٍئیذی#-2



 سضعبى ّبی تیشٍئیذ                 خَش خین-3

 ثذ خین                                          

 ثبضذهی TSHتشضح تیشٍئیذ تحت تبثیش َّسهَى 

ٍلتی خَى اص تیشٍئیذ سد هی ضَد ، دس فَلیکَل تیشٍئیذ،یذ جزة هی ضَد ٍ دس فَلیکَل اسیذ آهیٌِ تیشٍصیي ٍ یذ تشکیت 

 هی ضَد

# &دی یَدٍتیشٍصیي           DIT$ # &هًََ تیشٍصیي              دی یَدٍتیشٍصیيMITهًََیذٍتیشٍصیي$            یذ&تیشٍصیي

 #TITتتشایَدٍتیشٍصیي $

 T3#اگش ایي تتشا ّب عجك فشایٌذ ّب یی یک یذ سا اص دست ثذٌّذ           تشی یَدٍ تیشٍصیي$

TSH اص ّیپَفیض پیطیي تشضح هی ضَد 

TSH  تحت تبثیشTRH #است $َّسهَى آصاد کٌٌذُ کِ اص ّیپَ تبالهَس تشضح هی ضَد 

 ثشسسی هی ضَد. T4   ٍTSHثشای ثشسسی ػولکشد تیشٍئیذ 

 کبّص هی یبثذ  T4دس هَالؼی کِ ثیوبس کن کبسی داسد            دس آصهبیص 

 ّبیپَ تیشٍئیذی ثِ چِ ػللی هی تَاًذ اتفبق ثیفتذ;

TSH 

 هطکل اص خَد تیشٍئیذ

 هطکل اص ّیپَفیض

 

 ثذّذ  T4تیشٍئیذ سبلن دس پبسخ ثِ ّیپَفیض سبلن ثِ هیضاى کبفی هی تَاًذ 

 کبّص هی یبثذ T4   افضایص   ٍ TSHهطکل تیشٍئیذ  

 کبّص هی یبثذ  T4کبّص   ٍ   TSHهطکل ّیپَفیض  



 

 اگش هطکل هشثَط ثِ غذُ تیشٍئیذ ثبضذ            کن کبسی اٍلیِ

 اگش هطکل هشثَط ثِ غذُ دیگشی ثبضذ            کن کبسی ثبًَیِ

 

 افضایص هی یبثذ  T4ٍ      افضایص  TSHهطکل تیشٍئیذ   

 افضایص هی یبثذ  T4کبّص   ٍ  TSHهطکل ّیپَفیض  

 اگش فلص ّب ّن جْت ثبضذ            ثبًَیِ           دسخالف جْت            اٍلیِ

 

  T4ضبخص اصلی َّسهَى تیشٍئیذی             

 هبثمی آصاد ّستٌذ ثِ صَست ثبًذ ضذُ ثب پشٍتئیي هی ثبضذ T4  %99/99دس 

T4             ثبًذ ضذُ ثب پشٍتئیيTotal   T4 

T4                      ُثبًذ ًطذFree    T4 

 آصادش هی ثبضذفشم %ػولکشد تیشٍئیذ ًبضی اص تیشٍکسیي 

آى عجیؼی است، اهب ػالئن کن کبسی داسد ،آیب چٌیي اتفبلی هی تَاًذ ثیفتذ یب ًِ   Total Hormonفشدی آصهبیص هیذّذ،  

 ؟ ثلِ

 هی تَاًذ هیضاًص تغییش پیذا کٌذ. Free T4دس ضشایظ فیضیَلَطیکی دس ثؼضی ثیوبسی ّب دس هصشف ثشخی داسٍ ّب ، ایي 

 

 گَاتش:

 ضبیغ تشیي ػلت;کوجَد یذ



 تیشٍئیذ ثشای جزة ثیطتش یذ ثضسگ هی ضَد تب خَى ثیطتشی دسیبفت کٌذ تب ثش کوجَد یذ غلجِ کٌذ.

گ ضَد،ًشم ثضسگ ضَد ٍ اًذاصّبش هتمبسى است;گَاتش سبدُ کِ دس ایي حبلت هوکي است کِ تیشٍئیذ یکٌَاخت ثضس

 ًذٍلی دس آى هطبّذُ ًویطَد

 ; گَاتش گشُ ای $ًذٍالس# یب هَلتی ًذٍالس #گشُ دس آى دیذُ ضَداگش ثضسگی تیشٍئیذ هتمبسى ًجبضذ$

 اگش ایي گَاتش تشضح ّن داضتِ ثبضذ;هَلتی ًَدٍالس تَکسیي

 

 سبدُ  گَاتش          

 ًَدٍالس            ّوشاُ ثب تشضح;تَکسیي                

 ثذٍى تشضح;ًبى تَکسیي                                   

 دسهبى گَاتش سبدُ;

 اگش سبدُ ٍ دس ضشٍع دسهبى ثبضذ            تجَیض یذ کِ ثبػث پیطشفت اًذاصُ یذ هی ضَد

 ثشد داضتِ ثبضذ:جشاحی ًیض هی تَاًذ دس دسهبى آى کبس

 دس صَستی کِ گَاتش آًمذس ثضسگ ضذُ ثبضذ کِ ػالئن هجبٍستی پیذا کٌذ-1

 خَاست ثیوبس -2

 

دس گَاتش هَلتی ًَدٍلِ هی تَاًذ یذ دس دسهبى استفبدُ ضَد اهب پبسخ ثِ دسهبى کبهل ًیست.دسهبى اگش $ًتًَستن ثخًَن# 

 هی تَاى جشاحی کشد کٌٌذُ ثبضذ

 ثش جشاحی ، یذ سادیَاکتیَ ًیض کبسثشد داسد.دس ًَع تَکسیک ػالٍُ 

 کن کبسی تیشٍئیذ$ّبیپَتیشٍئیذ#

 ثِ دٍ گشٍُ تمسین هی ضَد:



 هبدسصادی -1

 اکتسبثی   -2

سبختوبًی;سبختوبى تیشٍئیذ دس ًَصاد تطکیل            ًَصاد است کِ ػلتص هی تَاًذ  3000هبدسصادی هؼوَال یک دس 

 ًطذُ

ػولکشدی;سبختوبى ًشهبل اهب                                                                                                                                

 ػولکشد ًذاسد کِ اص ػلل هحتول آى داسٍ ّبیی است 

کِ  هبدس دچبس پشکبسی هصشف                                                                                                                               

 کشدُ است

ػالئن ّبیپَتیشٍئیذی دس کَدکبى: اص ًظش ظبّشی ّیچ هطکلی ًذاسد. هطکل ػوذُ آى ّب،سضذ ٍ ًوَ سیستن ػصجی ٍ 

 گی رٌّی هی ضَدرٌّی است کِ دس صَستی کِ اداهِ یبثذ هٌجش ثِ ػمت هبًذ

 اص آًجبیی کِ ػالئوی ًذاسد            غشثبل گشی ًَصاداى اّویت داسد

کِ اگش ثبال ثبضذ           کن کبسی تیشٍئیذ ٍ دسهبى ثبیذ سشیغ ٍ کبهل صَست سا اًذاصُ هی گیشًذ   TSHثٌبثش ایي 

بیص ضَد.یؼٌی ثبیذ دیذ کِ آیب ایي هیضاى ثگیشد.هؼوَال ثِ ایي افشاد تیشٍکسیي دادُ هی ضَد.ثؼذ دسهبًطبى ثبیذ پ

آى ّب ثِ ًشهبل سسیذُ ثبضذ، ثب ّوبى دٍس اداهِ  T4ثذٌّذ.اگش  TSHداسد کفبیت هیکٌذ یب ًِ.پس دٍثبسُ ثبیذ آصهبیص 

 هی دٌّذ.اگش ًِ ، هیضاى داسٍ سا افضایص هی دٌّذ.

 " ًَصاداى ػالئوی سا ثِ ّوشاُ داسًذ.10کوتش اص 

 یي ثشآهذگی، سٍدُ لشاس داسدفتك ًبفی: کِ دس ا -1

 صسدی عَالًی هذت$صسدی پبتَلَطیک# -2

توبم هی ضَد ٍ دس اثش تجذیل ّوَگلَثیي  3-2ضشٍع ٍ تب ّفتِ  5-4$صسدی فیضیَلَطیکی،صسدی ای است کِ دس سٍص 

 جٌیٌی ثِ ًَصاداى است کِ دس اثش آى ثیلی سٍثیي تَلیذ هی ضَد#

 هطکالت هشثَط ثِ ضیش خَسدى -3

             دساص:اًذاصُ صثبى اص دّبى ثضسگتش استصثبى  -4



 

 ّبیپَتیشٍئیذی اکتسبثی:

 ثیطتش ثیوبسی ّبی تیشٍئیذ،ثب پذیذُ خَد ایوٌی ّوشاُ اًذ

ثیوبسی ّبی تیشٍئیذی ًیض دس ثبًَاى ضبیغ تش است.اگش کن             ثیوبسی ّبی خَد ایوٌی دس خبًَم ّب ضبیغ تش است

 ِ ثیوبسی خَد ایوٌی اتفبق ثیفتذ، اصغالحب ثیوبسی کبسی تیشٍئیذ دس صهیٌ

 ّبضی هَتَى ًبهیذُ هی ضَد .ایي افشاد سطین سشضبس اص یذ داسًذ


