تیزٚئیذ غذ ٜای است در جّٛی ٌزدٖ ؤ ٝماتُ ٘ای لزار ٌزفتٚ ٝ
ضثی ٝیه پزٚا٘ٔ ٝیتاضذ .ایٗ غذ ٜػّیزغٓ وٛچىی ا٘ذاس ٜاش٘ ،مص
تسیار ػٕذ ٚ ٜحیاتی در سالٔت وُ تذٖ دارد .غذ ٜتیزٚئیذ ٔسَٚٛ
تِٛیذ  ٚتزضح ٛٞرٔٞ ٖٛایی (ت٘ ٝاْ ٞای تیزٚوسیٗ  ٚتزی
یذٚتیز٘ٚیٗ) است ،ؤ ٝیشاٖ سٛخت  ٚساس تذٖ یا سزػت ٔػزف
ا٘زصی  ٚسزػت رضذ  ٚتّٛؽ را تٙظیٓ ٔی وٗٙد .ت ٝطٛر وّی تزضح
ٔٙظٓ ایٗ ٛٞرٔٞ ٖٛا تسیاری اس اػٕاَ  ٚساختار تذٖ را اس ٔیشاٖ
ؾزتاٖ لّة ٌزفت ٝتا ساختار پٛست  ،تحت تأثیز لزار ٔی دٞذ .تٝ
وّسیٓ ٚ
ػالٛٞ ٜٚرٔ ٖٛوّسیت٘ٛیٗ و ٝدر سٛخت ٚساس
فسفز ضزوت ٔی وٙذ ،اس ایٗ غذ ٜتزضح ٔی ضٛد.
سٔا٘ی و ٝتیزٚئیذ ٔمذار سیادی ٛٞرٔ ٖٛتِٛیذ ٕ٘ایذ  ٚایٗ ٔٛؾٛع
تاػث افشایص سزػت ٔتاتِٛیسٓ تذٖ ضٛد تیٕار ٔثتال ت ٝپزواری
غذ ٜتیزٚئیذ ٔی تاضذ.
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ساتم ٝخا٘ٛادٌی اتتال ت ٝپزواری تیزٚئیذ
استزس
جٙس ٔؤ٘ت
تیٕاریٞای خٛدایٕٙی:در ایٗ تیٕاریٞا تذٖ پادتٗٞایی
تِٛیذ ٔیوٙذ  ٚایٗ پادتٗٞا تیزٚئیذ را ٚادار ت ٝتِٛیذ
تیزٚوسیٗ تیطتزی ٔیوٙٙذ.
ٚجٛد یه تٛٔٛر خٛشخیٓ در تیزٚئیذ
در ٔٛارد ٘ادر ،تیزٚئیذ ٔیتٛا٘ذ تز اثز یه ػف٘ٛت

ٚیزٚسی پزوار ضٛد.

یه یا چٙذ تٛد ٜدر تیزٚئیذ افشایص فؼاِیت پیذا ٔیوٙٙذ
اِتٟاب تیزٚئیذ
تؼؿی دارٞٚا ٔا٘ٙذ آْیٚدار ٖٚحاٚی ٔمذار سیادی یذٞستٙذ وٝ
تیزٚئیذ جٟت تِٛیذ ٛٞرٔ ٖٛاس آٖ استفادٔ ٜیوٙذٔ .ػزف ایٗ
دارٞٚا در تؼؿی اس افزاد ،تا ایجاد پز واری تیزٚئیذ ٕٞزا ٜاست.












خستٍی ٛتی حٛغٍّی
تحزیه پذیزی ضذیذ  ٚتٙصٞای ػػثی
افشایص اضتٟا
افشایص فطار خٖٛ
واٞص ٚسٖٔ :ثتالیاٖ ،تا ٚجٛد ایٗ و ٝسیادتز اس حذ ػادی غذا
ٔیخٛر٘ذ دچار واٞص ٚسٖ ٔیض٘ٛذ.
اؾطزات ٛتیلزاری لاتُ تٛجٝ
تٙذ٘ ،أٙظٓ  ٚوٛتٙذ ٜتٛدٖ ؾزتاٖ لّة
٘اسن ضذٖ ٔٞٛا
ِزسش  ٚػزق وزدٖ دست
ت ٟٓخٛردٖ ٘ظٓ لاػذٌی در س٘اٖ
تیز ٖٚسدٌی غیز طثیؼی وز ٜی چطٓ
ٌٛاتز یا تشري ضذٖ غذ ٜی تیزٚئیذ
خارضپٛست
واٞص تٕزوش
ٔطىالت تیٙایی (د ٚتیٙی )

پشضه ٕٔىٗ است تزای ضٙاسایی ایٗ تیٕاری اس آسٔایص خ ،ٖٛاسىٗ
تیزٚئیذ  ٚسٌٛ٘ٛزافی استفادٕ٘ ٜایذ.
تزای اسىٗ تیزٚئیذٔ ،اد ٜیذ رادیٛاوتی ٛدر ري تیٕار تشریك ٔیضٛد.
سپس یه دٚرتیٗ ٔخػٛظ ٘ماطی اس تیزٚئیذ و ٝیذرادیٛاوتی ٛرا جذب
ٕ٘ٛد ٜاست ،ضٙاسایی ٔیوٙذ و ٝایٗ ٘ماـ ٔحُٞای ٔطىُدار تیزٚئیذ
ٞستٙذ.

درمان:
ایٗ تیٕاری تٔ ٝحؽ تطخیع ،تایذ تحت درٔاٖ لزار ٌیزدٔ .ؼٕٛالً اس
یذ رادیٛاوتی ،ٛدارٞٚای ؾذ تیزٚئیذ  ٚدر تزخی ٔٛارد اسرٚش ٞای
جزاحی تزای تزداضتٗ تخطی اس غذ ،ٜاستفادٔ ٜی ضٛد.

دارودرمانی:
 دارٚی ٔتی ٔاس( PTUٚ َٚپزٚپیُ تی ٛیٛراسیُ):
دلت وٙیذ دار ٚرا سز ساػت ٔؼیٙی ٔػزف وٙیذ .دار ٚرا تؼذ اس ٚػذٜ
غذایی ٔیُ وٙیذ تا تحزیىات ٌٛارضی ایجاد ٘ىٙذ .لزظ را در پٛضص
اغّی خٛد ٍ٘ ٝداریذ .تذ ٖٚدستٛر پشضه دار ٚرا وٓ  ،سیاد یا لطغ

٘ىٙیذ .در غٛرتیى ٝػالیٕی ٔثُ ٚرْ یا اؾافٚ ٝسٖ ،ػذْ تحُٕ
سزٔا یا افسزدٌی پیذا وزدیذ (ػالیٓ وٓ واری تیزٚئیذ) ،حتٕاً تا
پشضه خٛد ٔطٛرت وٙیذ ،چٕٔ ٖٛىٗ است ٘یاس ت ٝوٓ وزدٖ دارٚ
داضت ٝتاضیذ .در غٛرت ٔطاٞذ ٜػٛارؼ جا٘ثی دارٞٚا (اسٟاَ ،تة،
سردی ،سخٓ دٞاٖ ،تٟٛع  ٚاستفزاؽ ،خٕ٘ٛزدٌی یا خ٘ٛزیشی غیز

طثیؼیٌّٛ ،درد ،تثٛرات پٛستی) تا پشضه خٛد ٔطٛرت وٙیذ.
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 یذور پتاسیم :
جٟت جٌّٛیزی اس تحزیىات ٌٛارضی ٔ ٚشٕ٘ ٜىی دار ،ٚآٖ را
ٕٞزا ٜتا آب فزاٚاٖ  ٚتؼذ اس غذا ٔیُ وٙیذ .آب یا ٔایؼات را تا ٘ی
تخٛریذ تا اس تغییز رً٘ د٘ذاٟ٘ا جٌّٛیزی ضٛد .دار ٚرا ت ٝیىثارٜ
لطغ ٘ىٙیذ چٕٔ ٖٛىٗ است تاػث طٛفاٖ تیزٚئیذی ضٛد .طٛفاٖ
تیزٚئیذی حاِتی است و ٝػالئٓ پزواری تیزٚئیذ ٔثُ تة 41درج،ٝ
افشایص ؾزتاٖ لّة  ٚافشایص تؼذاد تٙفس ت ٝطٛر ٘اٌٟا٘ی  ٚخیّی
ضذیذ ظاٞز ٔی ضٛد  ٚتسیار خطز٘ان است.

درمان با یذ رادیو اکتیو:
در ایٗ رٚش در یه ٔزوش درٔا٘ی ٔجٟش یذ رادیٛاوتی ٛت ٝتیٕار دادٜ
ٔی ضٛد  ٚفزد تا اس تیٗ رفتٗ ٔاد ٜرادیٛاوتی ٛدر تخص تستزی ٔی
ضٛد .ایٗ رٚش تذ ٖٚدرد است  ٚت ٝسایز تافتٟای تذٖ آسیة ٕ٘ی
رسا٘ذ .در ؾٕٗ سزطاٖ سا ٘یست .یه ٔا ٜتا یىساَ تؼذ اس ایٗ ٘ٛع
درٔاٖ ٕٔىٗ است وٓ واری تیزٚئیذ ایجاد ضٛد ،تٙاتزایٗ در
غٛرت تزٚس ػالیٓ آٖ حتٕاً تا پشضه خٛد ٔطٛرتىٙیذ .ایٗ درٔاٖ
در سٔاٖ حأٍّی یاضیزدٞی ٕٔٛٙع است ،چٕٔ ٖٛىٗ است غذٜ
تیزٚئیذ جٙیٗ یا ٘ٛساد را اس تیٗ تثزد.
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در غٛرت تزٚس ٔطىُ چطٓ(اٌشٚفتإِی) ،حتٕاً اس ػیٙه
آفتاتی استفاد ٜوٙیذ  ٚاس تحزیه وزدٖ چطٓ تٞ ٝز ٘حٛی
اجتٙاب وٙیذ.
در فٛاغُ ٔؼیٗ جٟت ٔؼایٙات چطٕی  ،ت ٝچطٓپشضه
ٔزاجؼ ٝوٙٙذ.
اس خٛردٖ آب ٕ٘ ٚه اؾافی پزٞیش وٙیذ تا اس احتثاس آب در
تذٖ جٌّٛیزی ضٛد( .احتثاس آب در تذٖ ٔطىُ چطٓ
اٌشٚفتإِی را ضذیذتز ٔی وٙذ)ٍٙٞ .اْ خٛاب سز را تاالتز اس
تذٖ لزار دٞیذ تا اس جٕغ ضذٖ آب در اطزاف چطٓ جٌّٛیزی
ضٛد.
سؼی وٙیذ تیص اس حذ فؼاِیت ٘ذاضت ٝتاضیذ  ٚتیطتز استزاحت
وٙیذ.
ٔػزف تٕأی غذاٞا ٛ٘ ٚضیذ٘یٞای تحزیهوٙٙذ ٜتیزٚئیذ
ٔا٘ٙذ ضىالت ،لٛ٘ ٚ ٜٟٛضات ٝتایذ در ایٗ تیٕاراٖ وٓ ضٛد.
غذای وأُ ٔ ٚیاٖ ٚػذٞ ٜا را ٞز رٚس تخٛریذ تا تذٖ تتٛا٘ذ تا
تٛج ٝت ٝسٛخت ٚساس تاالی خٛد واِزی وافی را دریافت وٙذ
در ٔٛرد خٛردٖ غذاٞای دریایی (ٔاٞی ٔ ٚیٍٚ ) . . . ٚ ٛ
ٕ٘ىٟای یذدار تا پشضه خٛد ٔطٛرت وٙیذ.
اٌز ػالئٓ ضٕا ت ٝخػٛظ پس اس ػُٕ جزاحی ت ٝطٛر ٘اٌٟا٘ی
تذتز ضذ  ٚیا ایٗو ٝدچار ػالئٓ جذیذ  ٚغیزلاتُ تٛجی ٝضذیذ،
ت ٝپشضه ٔزاجؼٕ٘ ٝاییذ.
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در غٛرتیو ٝتا وٕه دارٞٚای فٛق  ٚطی سٔاٖ ٔطخع ،ػالئٓ
تیٕاری تٟثٛد ٘یافتٕٔ ،ىٗ است ٘یاس ت ٝػُٕ جزاحی تاضذ.
اس ٔٛلؼیتٟای استزس سا اجتٙاب وٙیذ .ت ٝػٛٙاٖ ٔثاَ اس
دیذٖ فیّٕٟای تّٛیشی٘ٛی و ٝضٕا را ٞیجاٖ سد ٚ ٜیا
٘اراحت ٔی وٙذ تپزٞیشیذ.
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