غذُ تیزٍئیذ ،غذُ پزٍاًِ ای ضکل است کِ در قسوت
جلَیی ٍ پائیٌی گزدى قزار دارد ٍ َّرهًَی تزضح
هی کٌذ کِ سَخت ٍ ساس تذى را کٌتزل هی کٌذ .در
غَرتی کِ ایي َّرهَى کن تزضح ضَد کن کاری
تیزٍئیذ تِ ٍجَدهی آیذ .سًاى تِ خػَظ در سٌیي
تاالی  50سال تیطتز اس هزداى تِ ایي تیواری هثتال
هی ضًَذ.
انواع کم کاری تیزوئیذ:

ًَ ع اٍلیِ  :تیص اس  95درغذ هَارد هثتالیاى
دچار کن کاری اٍلیِ تیزٍئیذ ّستٌذ کِ
اختالل ػولکزد خَد غذُ تیزٍئیذ است.
ًَ ع ثاًَیِ  :کن کاری تیزٍئیذ تِ ػلت
ًارسایی ّیپَفیش را ّیپَتیزٍئیذی ثاًَیِ
گَیٌذ.

ٍ جَد ّیپَتیزٍئیذی اس سهاى تَلذ را
کزتیٌیسن گَیٌذ .هادر ًیش هوکي است دچار
کن کاری تیزٍئیذی تاضذ.
 تیزٍئیذیت اتَایویَى (تیزٍئیذیت
ّاضیوَتَ) ضایؼتزیي کن کاری تیزٍئیذ در
تالغیي است کِ غذُ تیزٍئیذ تَسط سیستن
ایوٌی تذى هَرد تْاجن قزار هیگیزد.

 کن کاری تیزٍئیذ در هثتالیاى تِ پزکاری
تیزٍئیذ کِ تَسط یذ رادیَاکتیَ  ،جزاحی یا

دارٍّای ضذ تیزٍئیذی درهاى ضذُاًذ ًیش
هطاّذُ هیضَد.
عالیم
تی حالی ،ػذم تحول سزها ،یثَست ،ضؼف ٍ درد هاّیچِ
ای ،پَست خطي ٍ ستز ،هَّای خطک ٍ ضکٌٌذُ ،افشایص
چزتی خَى ،اضافِ ٍسى تی دلیلٍ ،رم غَرت ٍ حالت
خَاب آلَدگی ،ضخین ضذى ستاى ،کٌذ حزف سدى ،اختالل
در حافظِ ،خستگی ،افسزدگی ،قاػذگی ًاهٌظن یا سیاد،
ًاسایی ،کاّص تؼذاد ضزتاى قلة ،ػذم تؼادل ،درد ٍ ٍرم
تیزٍئیذ
.
هفاغل ،تشرگ ضذى ظاّزی غذُ
تشخیص
تا یک آسهایص خَى سادُ هی تَاى کوثَد ایي َّرهَى را
تطخیع داد .در ایي تیواری َّرهَى تیزٍئیذ در خَى
کاّص هی یاتذ ٍ هؼوَالً َّرهَى هحزک غذُ تیزٍئیذ (کِ
اس ّیپَفیش تزضح هی ضَد) افشایص هی یاتذ .تستْای
تطخیػی دیگز جْت ایي تیواری اسکي تیزٍئیذ یا
سًََگزافی جْت اًذاسُ گیزی غذُ تیزٍئیذ ٍ
 Radioactive Iodine Uptake Testجْت
تزرسی ػولکزد تیزٍئیذ هی تاضذ.
درمان

 درهاى ایي تیواری تِ ٍسیلِ دادى َّرهَى
تیزٍئیذ تِ غَرت هػٌَػی هی تاضذ هثل
لٍَتیزٍکسیي ،تیَتیزًٍیي یا تیزٍئیذ USP

ایي دارٍ هیشاى َّرهَى تیزٍئیذ در خَى را تِ حالت
ػادی تزهی گزداًذ.
عوارض جانبی دارو:
افشایص اضتْا ،خًَزیشی غیز ػادی ،درد قفسِ سیٌِ،
اسْال ،تة  ،سزدرد ضذیذ ،ػذم تحول گزها ،تی خَاتی،
گزفتگی ػضالًی ،ػػثی ضذى ،تپص قلة ،اضکال در
تٌفس ،تثَرات پَستی ،ػزق کزدى ،لزسش دستاى ٍ
کاّص ٍسى .در غَرتی کِ ػَارؼ جاًثی ایي دارٍ را
هطاّذُ کزدیذ حتواً تِ پشضک خَد اطالع دّیذ.
رژیم غذایی در کم کاری تیزوئیذ :

رخی اًَاع سثشیجات هاًٌذ گلکلن ،تزٍکلی،
 ب
کلن تزٍکسل ،داًِ خزدل ،تزتچِ ،ضلغن ٍ
لَتیای سَیا ،در دهاى ایي تیواری کوک کٌٌذُ
ّستٌذ.

 هػزف اسیذّای چزب ضزٍری ضاهل اسیذّای
چزب اهگا ٍ 3-اهگا 6-هیتَاًٌذ در تْثَد ػالئن
ًاضی اس کن کاری تیزٍئیذ هاًٌذ اختالالت
پَست ،هَ ٍ ًاخيّا ٍ ّوچٌیي تْثَد ػولکزد
هغش ٍ افشایص سطح اًزصی فزد اثزات هثثتی
داضتِ تاضٌذ .هٌاتغ اسیذّای چزب اهگا3 -
ضاهل گزدٍ ،داًِ کتاى ،هاّیّای چزب
آبّای سزد هاًٌذ سالوَى (آساد) ٍ کاد
هیتاضذ .اسیذّای چزب اهگاً 6 -یش ػوذتاً در
داًِّا ٍ هغشّای گیاّی ٍجَد دارًذ.

 سلٌیَم در تطکیل ضکل فؼال َّرهَىّای
تیزٍئیذی ٍ هتاتَلیسن یذ ًقص هْوی دارد.
غذاّای غٌی اس سلٌین ضاهل داًِ گٌذم،
غذاّای دریایی ،کلیِ ،جگز ،گَضت ٍ
هاکیاى ،داًِ آفتاتگزداى ٍ هغش داًِّا
هیتاضٌذ.
توصیه های سیز رارعایت کنیذ:
 .1سؼی کٌیذ فؼالیت خَد را تِ غَرت آّستِ ٍ
هٌظن سیاد کٌیذ .اگز در حیي فؼالیت دچار
درد قفسِ سیٌِ ،گزفتگی ػضالت ،تٌگی ًفس
یا طپص قلة ضذیذ ،حتواً پشضک خَد را
هطلغ کٌیذ.
 .2تزای جلَگیزی اس افشایص ٍسى ،افشایص چزتی
خَى ٍ یثَست اس غذاّای کن کالزی ،کن
چزب ٍ پز فیثز استفادُ کٌیذ.
 .3در حیي دریافت دارٍ تایذ هزتثا آسهایص خَى
جْت چک کزدى هیشاى َّرهَى تیزٍئیذ در
خَى اًجام ضَد .چَى هوکي است ًیاس تغییز
هیشاى دارٍ داضتِ تاضیذ .دارٍ را تِ ّیچ ػٌَاى
کن یا سیاد ًکٌیذ ٍ ّز رٍس سز ساػت هؼیي آى
را هیل کٌیذ تا جذب تْتزی داضتِ تاضذ.
 .4در غَرتیکِ هجثَر تِ هػزف دارٍّای دیگزی
ّستیذ حتواَ پشضک را اس تیواری خَد هطلغ
کٌیذ چَى هػزف تؼضی دارٍّا ،تخػَظ

هخذرّا ،فٌَتارتیتال ٍ دیگَکسیي ّوشهاى تا ایي
دارٍ ،هوکي است اثز آى را افشایص دّذ ٍ سثة
هسوَهیت دارٍیی ضَد.
مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت
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