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غذُ تیزٍئیذ چیست؟
زیزٍئیذ یک غذُ خزٍاًِ ای ؽکل هیثاؽذ کِ در جلَ ٍ  ٍعظ گزدى ٍ سیز حٌجزُ قزار گزفسِ 

 اعر. ( (T4( ٍ زیزٍکغیي)T3َّرهَى ّای زیزٍئیذی)زیزًٍیي) اعر.ٍظیفِ زیزٍئیذ زَلیذ
ى َّرهَ شیدَفیگزدد.ّ یکٌسزل ه شیدَفیدر هغش تِ ًام ّ یغذُ ا ذزَعظیزٍئیػولکزد غذُ ز

َّرهَى  ذیزَل یرا تزا ذیزٍئیَّرهَى غذُ ز يیکٌذ.ا یه ذی( را زَلTSH)ذیزٍئیهحزک ز
 کٌذ. یه کیزحز یذیزٍئیز یّا

غذُ زیزٍئیذ اس عزیق ایي َّرهَى ّا عَخر ٍ عاس تذى را زٌظین هی کٌذ.ٍ تِ تذى تزای 
ٍ قلثی ٍ  ٍ داؽسي ػولکزد هٌاعة هغشی )کٌسزل دهای تذى(اعسفادُ اس اًزصی ٍ گزم هاًذى

ٍجَد َّرهَى ّای زیزٍئیذی تزای داؽسي ػولکزد هٌاعة علَل ػضالًی کوک هی کٌذ.
ّای تافر ّا ٍ ارگاى ّای تذى ضزٍری اعر.



 کن کاری تیزٍئیذ چیست؟ 
کن کاری زیزٍئیذ ًَػی تیواری زیزٍئیذ اعر.اگزؽوا هثسالتِ کن کاری 

کِ غذُ زیزٍئیذ ؽوا ػولکزد کوسز اس آى اعر زیزٍئیذ ّغسیذ ایي تِ هؼٌای 
حذ ًزهال دارد.ٍ در ًسیجِ َّرهَى ّای زیزٍئیذی تِ هیشاى کافی تزای 

 داؽسي ػولکزد هٌاعة تذى زَلیذ ًوی ؽَد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چِ کساًی بِ کن کاری تیزٍئیذ هبتال هی شًَذ؟ 
ضاد ٍ عغَح کن کاری زیزٍئیذ در عزاعز جْاى در افزاد تا عي ٍ جٌظ ٍ ً

هخسلف دیذُ هی ؽَد.تیؾسز اس ًیوی اس افزاد هثسال اس ٍجَد ایي  قسقادی ا
  تیواری در خَد اعالع ًذارًذ.

 

 

 

 

 
 



چِ عَاهلی ابتال بِ کن کاری تیزٍئیذ  

 را افشایش هی دّذ؟

ٍجَد تیواری ّای خَد ایوٌی در خَیؾاًٍذاى ًشدیک  
 )هاًٌذ خذرٍ هادر(

 افشایؼ عي 

 یج هی تاؽذ.در سًاى تیؾسز اس هزداى را 

 تارداری،سایواى،حذٍد عي یائغگی 

،آرززیر 1ّای خَد ایوٌی.هاًٌذ:دیاتر ًَع اتسال تِ اًَاع دیگز تیواری  
 رٍهازَئیذ،ام اط.

 درهاى تا یذ رادیَاکسیَ،رادیَززاخی گزدى ٍ قغور فَقاًی قفغِ عیٌِ. 

 جزاحی زیزٍئیذ 

 عٌذرم داٍى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 علل کن کاری تیزٍئیذ چیست؟ 

،کن کاری زیزٍئیذ ًاؽی اس اخسالل در غذُ %هَارد55ر د 
ًاهیذُ هی  کن کاری زیزٍئیذ اٍلیِزیزٍئیذ اعر.کِ 

ؽَد.تؼضی اس دارٍّا ٍ تیواری ّا ًیش هی زَاًٌذ تاػث کاّؼ ػولکزد زیزٍئیذ 
ؽًَذ.تِ ػٌَاى هثال درهاى ّای خزکاری زیزٍئیذ هاًٌذ:تزداؽسي زیزٍئیذ تِ 

 رادیَاکسیَ. رٍػ جزاحی،درهاى تا یذ
در تؼضی هَارد کن کاری زیزٍئیذ تِ دلیل کاّؼ َّرهَى هحزک زیزٍئیذ  

کن کاری زیزٍئیذ کِ اس ّیدَفیش ززؽح هی ؽَد،ایجاد هی گزدد.تِ ایي ًَع ،
 هیگَیٌذ. ثاًَیِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عالئن کن کاری تیزٍئیذ  

ی ًذارًذ ٍ ػالئن کن کاری زیزٍئیذ هسٌَع هی تاؽذ.تؼضی اس افزاد ػالهس
تؼضی دیگز دچار ػالئن هی  ؽًَذ.ٍ تِ ًذرذ ًیش تؼضی اس افزاد دچار ػالئن 

الئن کن کاری زیزٍئیذ در اتسذا غیز ػزْذیذ کٌٌذُ سًذگی هی گزدًذ.
سهاًیکِ کن اخسقافی اعر ٍ تِ ػٌَاى زغییزاذ افشایؼ عي زلقی هی ؽَد.

فیف زز ّغسٌذ.ٍ کاری زیزٍئیذ تِ فَرذ زذریجی خیؾزفر کٌذ ػالئن ًیش خ
 تِ عَر کلی ًؾاًِ ّا تِ هیشاى کن کاری زیزٍئیذ هززثظ ّغسٌذ.

 اس آًجا کِ ًؾاًِ ّای کن کاری زیزٍئیذ هسٌَع ّغسٌذ،زٌْا راُ تزای اعویٌاى
 آسهاػ خَى اعر. ،اس اتسال

ػالئن ػوَهی: َّرهَى ّای زیزٍئیذ  تاػث زٌظین هساتَلیغن هی ؽًَذ.اغلة  
 زٍئیذ ًاؽی اس کٌذ ؽذى فزایٌذ هساتَلیغن  اعر.ًؾاًِ ّای کن کاری زی

 خغسگی-
 کٌذی -
 افشایؼ ٍسى-
 ػذم زحول عزها-

 خَعر: 

 کاّؼ زؼزیق-
 خؾکی ٍ ضخین ؽذى خَعر-
 هَّای ًاسک ٍ ؽکٌٌذُ-
 ًاخي ّای ؽکٌٌذُ -
 اس تیي رفسي اتزٍّا-
 

 
 
 
 



 چؾن ّا: 

 زَرم اعزاف چؾن ّا-
کن کاری افزادی کِ خظ اس تیواری گزیَسدچار -

هوکٌغر ػالئن چؾویثیواری گزیَس هاًٌذ: تزآهذگی چؾن   زیزٍئیذ هی ؽًَذ
 را داؽسِ  تاؽٌذ.ٍ ظاّز خیزُ  اخسالل درحزکر چؾن ّاّا،
 
  :ػزٍقی-عیغسن قلثی 

 ضزتاى قلة کاّؼ زؼذاد-
 قلة اًقثاك قذرذکاّؼ -

 خغسگی ٍ کَزاّی زٌفظ ٌّگام فؼالیر-
 تِ تیواری ّای ایي ػالئن هوکٌغر در افزاد هثسال

 ػزٍقی ؽذیذ زز تاؽذ.-قلثی
 افشایؼ هسَعظ فؾار خَى-
 افشایؼ هیشاى کلغسزٍل -
 
 عیغسن زٌفظ: 

 ضؼف ػضالذ زٌفغی ٍ کاّؼ ػولکزد ریِ-
 خغسگی ٍ کَزاّی زٌفظ تا فؼالیر-
 کاّؼ زَاًایی اًجام فؼالیر-
 زَرم ستاى،خؾًَر فذا،قغغ زٌفظ ٌّگام خَاب-
 
 :عیغسن گَارػ 

 ػولکزد عیغسن گَارػکٌذی -
 یثَعر-
 زَقف حزکر عیغسن گَارػدر هَارد ًادر -
 



عیغسن زَلیذ هثل:
عیکل ًا هٌظن ػادذ هاّیاًِ در سًاى)ػذم ػادذ هاّیاًِ،دٍرُ ّای هکزر -

 ػادذ هاّیاًِ(
اًِیًا هٌظن ػادذ هاّ کلیع اخسالل در تار دار ؽذى تِ دلیل-
عقظ جٌیي-

 ًذ ایي خغزاذ را کاّؼ دّذ.درهاى کن کاری زیزٍئیذ هی زَا
کوای هیگشدم:

سي درهؼزك در افزاد هثسال تِ کن کاری زیزٍئیذ ؽذیذ،ضزتِ،ػفًَر،قزار گزف
عزها ٍ تؼضی اس دارٍّا تِ ًذرذ ؽزایظ زْذیذ کٌٌذُ سًذگی تِ ًام کوای 
هیگشدم را تَجَد هی آٍرًذ.کِ تاػث اس دعر دادى َّؽیاری ٍ کاّؼ درجِ 

 حزارذ تذى هی ؽَد.

تشخیص کن کاری تیزٍئیذ
در گذؽسِ کن کاری زیزٍئیذ خظ اس ٍجَد 
ػالئن تزای یک دٍرُ عَالًی هذذ 
زؾخیـ دادُ هی ؽذ.اها اهزٍسُ یک 
آسهایؼ خَى عادُ هی زَاًذ کن کاری 
زیزٍئیذ را در هزاحل سٍدرط ؽٌاعایی 
کٌذ.آسهایؼ خَى هوکٌغر تزای افزاد 

 لگزی اًجام ؽَد.دچار ػالئن ٍ یا تِ ػٌَاى یک زغر غزتا
اعر.ایي زغر حغاط ززیي TSHرایج ززیي زغر تزای کن کاری زیزٍئیذ 

سیزا تا کوسزیي کاّؼ ػولکزد زیزٍئیذ هی زَاًذ افشایؼ  آسهایؼ هی تاؽذ.
هحقَل افلی غذُ زیزٍئیذ اعر کِ تزای زاییذ ٍ تزرعی ( T4یاتذ.زیزٍکغی)

 درجِ کن کاری زیزٍئیذ اًذاسُ گیزی هی ؽَد.
تالگزی زیزٍئیذ تزای ّوِ ًَساداى اس ًظز کن کاری زیزٍئیذ اًجام هی زغر غز

 ؽَد.



 درهاى کن کاری تیزٍئیذ 

تِ  TSH ,T4ّذف اس درهاى تاسگزداًذى عغح 
هقادیز ًزهال تِ هٌظَر اس تیي تزدى ػالئن کن کاری 

 زیزٍئیذ اعر.
 دارٍ 

 اعر.تِ لٍَزیزٍکغیي(T4(َّرهَى جایگشیي زیزٍئیذ کِ ؽکل خَراکی 
فَرذ یک تار در رٍس ٍ تا هؼذُ خالی )یک عاػر قثل اس غذا ٍ یا دٍ عاػر 

 خظ اس آى(هقزف هی ؽَد.
در اغلة هَارد ًؾاًِ ّای کن کاری زیزٍئیذ دٍ ّفسِ خظ اس درهاى تا 
لٍَزیزٍکغیي،ؽزٍع تِ تْثَد یافسي هیکٌذ.تا ایي ٍجَد افزاد هثسال تِ کن 

در هاُ ّای هسوادی تزای تْثَدی  کاری ؽذیذ زیزٍئیذ ًیاس تِ هقزف دارٍ
 کاهل دارًذ.

 هذذ ٍ هیشاى هقزف دارٍ: 

رازَعظ TSHّفسِ  خظ اس زجَیش دٍس اتسذایی لٍَزیزٍکغیي عغح  6خشؽک 
آسهایؼ خَى هَرد تزرعی قزار هی دّذ.ٍ تا زَجِ تِ آى دٍس دریافسی 

T4.ایي زغر هوکٌغر تارّا زا رعیذى )لٍَزیزٍکغیي(را زٌظین هی ًوایذ ٍ
دٍس هغلَب دارٍ ؽٌاعایی اًجام ؽَد.سهاًی کِ  تِ عغح ًزهال َّرهَى

ؽذ،خشؽک اًجام آسهاػ خَى را تِ فَرذ عالیاًِ ٍ یا در دفؼاذ تیؾسز 
ى هادام اغلة افزاد هثسال تِ کن کاری زیزٍئیذ ًیاس تِ درها زَفیِ هی ًوایذ.
 عَل دٍرُ درهاى هوکٌغر ًیاس تِ زٌظین دارٍ ایجاد ؽَد. الؼوز دارًذ.کِ در

 ّزگش تذٍى هؾَرذ خشؽک دٍس دارٍرا زغییز ًذّیذ.

تٌْا راُ کٌتزل کن کاری تیزٍئیذ هصزف هادام العوز 

 لٍَتیزٍکسیي بِ صَرت رٍساًِ است.



درهاى تا لٍَزیزٍکغیي هی زَاًذ عثة 
ایجاد خزکاری زیزٍئیذ هسَعظ ؽَد.ٍ 

ي اعر ضزتاًاذ ًاهٌظن ّوچٌیي هوک
قلثی)فیثزیالعیَى دّلیشی(ایجاد کٌذ 

 ٍ تاػث افشایؼ خَکی اعسخَاى ؽَد.
 زغییزاذ دٍس دارٍ: 

اعر.دٍس دارٍ هوکٌغر  TSHٍT4زغییز دٍس لٍَزیزٍکغیي تز اعاط عغح 
تا ؽذذ یافسي ػالئن کن کاری زیزٍئیذ،در دٍراى تارداری،در سهاًی کِ ؽزایظ 

ؼ جذب لٍَزیزٍکغیي ؽذُ اعر ٍ افشایؼ ٍسى عیغسن گَارػ تاػث کاّ
 تیؾسز ؽَد.

،هکول ّای آلَهیٌیَمیا رصین غذایی خز فیثز،آًسی اعیذّای حاٍی کلغین 
ٍ قزؿ ّای آّي درجذب لٍَزیزٍکغیي اخسالل کلغین،غذاّای حاٍی عَیا 

عاػر 4)ایجاد هی کٌٌذ.ٍ تایذ در سهاى ّای جذاگاًِ ای اس رٍس هقزف ؽًَذ
 .اس هَاردًام تزدُ ؽذُ اعسفادُ کٌیذ (هی زَاًیذ ٍَزیزٍکغیي،خظ اس هقزف ل

کاّؼ دٍس دارٍ هوکٌغر در  هَارد افشایؼ عي،خظ اس سایواى،ٍدر فَرذ 
 کاّؼ ٍسى اًجام ؽَد.

شزٍع ٍ یا قطع هصزف یک دارٍ هوکٌست باعث ایجاد اختالل 

در جذب لٍَتیزٍکسیي شَد.در ایي هَارد با پششک خَد 

 هشَرت ًوائیذ.

 

 کار قلة تا هقزف َّرهَى زیزٍئیذ زجَیش ؽذُ -تیواری ّای قلثی ػزٍقی 
هثسال  افزاد افشایؼ هی یاتذ. تٌاتزایي خشؽک زجَیش دارٍ را در افزاد عالوٌذ ٍ

 هی دّذ. ػزٍقی تا احسیاط تیؾسزی اًجام-تِ تیواری ّای قلثی

 
 



زیزٍئیذ  در دٍراى تارداری ًیاس تِ هقزف دٍس تاالززی اس َّرهَى-تارداری 
ّفسِ آسهایؼ خَى اًجام هی ؽَد.ج 4اسؽزٍع درهاى ّز  ظایجاد هی ؽَد.خ

اس رعیذى تِ دٍس هغلَب َّرهَى زیزٍئیذ آسهایؼ خَى یکثار در ّزعِ هاِّ 
تارداری درخَاعر هی ؽَد.خظ اس سایواى ًیاس تِ زٌظین هجذد دٍس دارٍ ٍجَد 

 دارد.

 
 
 
 
اػوال جزاحی را افشایؼ کن کاری زیزٍئیذ هی زَاًذ ػَارك -جزاحی 

هوکٌغر تِ آّغسگی تْثَد یاتذ.ٍػفًَر تِ دلیل ػذم دّذ.ػولکزد رٍدُ ای 
ٍجَد زة زؾخیـ دادُ ًوی ؽَد.در فَرزی کِ آسهایؼ خَى قثل اس 

عغح خاییي َّرهَى زیزٍئیذ تاؽذ،ػول جزاحی غیز  جزاحی ًؾاى دٌّذُ
 تِ زؼَیق هی افسذ. T4اٍرصاًغی زا ًزهال ؽذى عغح 

 
 
 
 

در تؼضی اس هَارد ػالئن کن کاری -تذٍى ػالهرزیزٍئیذ  کن کاری 
زیزٍئیذ هؾاّذُ ًوی ؽَد)کن کاری زیزٍئیذ زحر تالیٌی(ٍ ًَع خفیف 
ززی اس کن کاری زیزٍئیذ اعر.زقوین گیزی تزای درهاى تاَّرهَى 

.تغیاری اس هسخققیي ایي تیواراى را در زیزٍئیذ تحث تزاًگیش اعر
هٌظَر هواًؼر اس خیؾزفر کن کاری  تِ TSH>10mU/Lفَرذ

زیزٍئیذ زحر درهاى قزار هی دٌّذ.ّوچٌیي افزاد هثسال تِ گَازز یا ػالئن 
غیز اخسقافی کن کاری زیزٍئیذ هاًٌذ خغسگی،یثَعر یا افغزدگی 

 درهاى هی ؽًَذ.



پزکاری تیزٍئیذ چیست؟
ى یذ هقذار سیادی َّرهَدر افزاد هثسال تِ خزکاری زیزٍئیذ،غذُ زیزٍئ

ؽح هی کٌذ کِ تاػث افشایؼ هساتَلیغن ٍ ایجاد ػالئن زیزٍئیذ زز
گًَاگَى هی ؽَد.

علل پزکاری تیزٍئیذ چیست؟
رایج ززیي ػلر خزکاری زیزٍئیذ اعر.ٍدلیل آى تِ  -تیواری گزیَس

فَرذ ٍاضح ؽٌاخسِ ؽذُ ًیغر.در ایي تیواری آًسی تادی ّایی زَعظ 
کِ غذُ زیزٍئیذ را تزای زَلیذ هقذار سیادی عیغسن ایوٌی زَلیذ هی ؽَد 

عالگی در  30-40َّرهَى زیزٍئیذ زحزیک هی کٌذ.ایي تیواری در عي 
سًاى رایج زز اعر،اها هی زَاًذ در ّز عٌی در سًاى ٍ هزداى تزٍسکٌذ.غذُ 
زیزٍئیذ در ایي تیواری تشرگ هی ؽَد)کِ در ایي حالر گَازز ًاهیذُ هی 

هَى زیزٍئیذی زَلیذ هی کٌذ. ٍ تاػث تزٍس ًؾاًِ ؽَد.(ٍ هقذار سیادی َّر
ّای خز کاری زیزٍئیذ هی گزدد.تؼضی اسافزاد دچار هؾکالذ چؾوی هی 

عَسػ یا قزهشی چؾن ّا،ٍ در هَارد ؽذیذ تاػث ؽًَذ کِ تاػث خؾکی،
دٍتیٌی هی گزدد.ٍ ّوچٌیي زَرم خؾر یا اعزاف چؾن کِ تاػث تیزٍى 

.ػالئن ؽذیذ زز چؾوی در افزاد سدگی چؾن ّا هی ؽَد تزٍس هی کٌذ
هثسال تِ گزیَس کِ عیگاری ّغسٌذ ایجاد هی ؽَد ٍ در عایز افزاد رایج 

ًیغر.



یک ٍ یا زؼذاد تیؾسزی ًذٍل در غذُ زیزٍئیذ هی زَاًذ هقذار تغیار سیادی  
 اسَّرهَى ّای زیزٍئیذی را زَلیذ کٌذ.

اخسالالزی ّغسٌذ السْاب تذٍى درد زیزٍئیذ ٍالسْاب زیزٍئیذ خظ اسسایواى، 
کِ تاػث زَرم دائوی ٍ افشایؼ َّرهَى ّای زیزٍئیذ در جزیاى خَى هی 

 ؽًَذ کِ تاػث خزکاری زیزٍئیذ هی ؽَد.

 خزکاری السْاب زیزٍئیذ هی زَاًذ هاُ ّا خظ اس سایواى رخ دّذ.ػالئن
زیزٍئیذ هاُ ّا عَل هی کؾذ،اغلة خظ اس چٌذیي هاُ ػالئن کن کاری 

ٌگی،کزاهح ّای ػضالًی ٍ افشایؼ ٍسى ایجاد هی زیزٍئیذ هاًٌذ خغ
 ؽَد.

السْاب زیزٍئیذ زحر حاد: هوکٌغر زَعظ ٍیزٍط ایجاد ؽَد ٍ تاػث  
تشرگی ٍ دردًاک ؽذى غذُ زیزٍئیذ ؽَد.غذُ زیزٍئیذ هلسْة هی ؽَد ٍ 
َّرهَى ّای زیزٍئیذی را در خَى آساد هی کٌذ.خزکاری زیزٍئیذ تا 

 د هی یاتذ.تزعزف ؽذى ػفًَر ٍیزٍعی تْثَ

 خَردى هقادیز سیادی َّرهَى زیزٍئیذتزای درهاى کن کاری زیزٍئیذ. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 عالئن پزکاری تیزٍئیذ چیست؟ 

 اضغزاب،تیقزاری،اخسالل خَاب 
 ضؼف 
 لزسػ دعر ّا 
 زؼزیق تیؼ اس حذ 
 ػذم زحول گزها 
 ضزتاى قلة عزیغ،خزقذرذ ٍ ًاهٌظن 
 خغسگی 
 ال ٍ یا سیاداس دعر دادى ٍسى تا ٍجَد اؽسْای ًزه 
 حزکاذ هکزر رٍدُ ّا 

تؼضی اس سًاى دچار قاػذگی ًا هٌظن ٍ یا زَقف قاػذگی هی ؽًَذ کِ هی  
 زَاًذ تاػث ًاسایی ؽَد.

 تشرگی ٍ درد ًاک ؽذى خغساى در هزداى 

 اخسالل ًؼَػ 
 

 

 

 

 



 

 تشخیص پزکاری تیزٍئیذ 

زؾخیـ خزکاری زیزٍئیذ تِ ٍعیلِ آسهایؼ خَى 
زیزٍئیذ ٍ َّرهَى زحزیک کِ هیشاى َّرهَى ّای 

کٌٌذُ زیزٍئیذ را اًذاسُ گیزی هی کٌذ،اًجام هی ؽَد.در فَرذ اتسال عغح 
تزای کاّؼ یافسِ اعر.TSHَّرهَى ّای زیزٍئیذ تاالعر ٍ هقذار 

 زؾخیـ ػلر خزکاری زیزٍئیذ اس اعکي زیزٍئیذ اعسفادُ هی ؽَد.
 

 درهاى پزکاری تیزٍئیذ 

اری،ًَع ػَاهل هسؼذدی هاًٌذ:عي،ؽذذ تیو
خزکاری زیزٍئیذ ٍ اًسخاب ًَع درهاى زَعظ تیوار 

 در زؼییي تْسزیي ًَع درهاى زؼییي کٌٌذُ اعر.

دٍ ًَع دارٍی افلی در درهاى خزکاری زیزٍئیذ کارتزد  -درهاى دارٍیی 
 :)دارٍّای ضذ زیزٍئیذ ٍ تسا تالکزّا(دارد

)خزٍخیل PTUهاًٌذ هسی هاسٍل ٍ  دارٍّای ضذ تیزٍئیذ: (1

ذُ َى ّای زیزٍئیذی عاخسِ ؽکِ اس عزیق کاّؼ زَلیذ َّره اعیل(زیَاٍر
زَعظ تذى اثز هی کٌٌذ.ّز دٍ دارٍ تغیار هؤثز هی تاؽٌذ،اها هسی هاسٍل تِ 

تِ دلیل اهکاى عقظ ززجیح دادُ هی ؽَد.PTUدلیل ػَارك جاًثی کوسز تِ 
زجَیش هی ؽَد ٍ  PTUجٌیي زَعظ هسی هاسٍل ،در عِ هاِّ اٍل تارداری 

 خظ اس آى هسی هاسٍل اعسفادُ هی گزدد.

 
 
 
 
 



 

یز تِ ػٌَاى درهاى کَزاُ هذذ ٍ تلٌذ هذذ اعسفادُ هی ایي دارٍّا در هَارد س 
 ؽًَذ:
قثل ،افزاد  هثسال تِ گزیَس،گَازز ًذٍالر عوی ّفسِ( 4-8)درهاى کَزاُ هذذ-

 اسدرهاى تا یذ رادیَ اکسیَ ٍ قثل اسجزاحی.

 تیواری گزیَس. عال(1-2)درهاى عَالًی هذذ-

 عَارض دارٍّای ضذ تیزٍئیذ 
هْن ززیي ػارضِ کاّؼ  ٍ دردًاک،زة،ًاراحسی گَارؽیکْیز،هفافل راػ،

تیواراًی کِ دارٍّای ضذ زیزٍئیذ  علَلْای خًَی هی تاؽذ کِ ًادر اعر.
یا ّز ًَع ػالهر ػفًَر تِ خشؽک خَد هزاجؼِ هقزف هی کٌٌذ در فَرذ 

 کٌٌذ.
-6عغح َّرهَى ّای زیزٍئیذ ّز  ، در ٌّگام هقزف دارٍّای ضذ زیزٍئیذ

 هی ؽَد.ایؼ خَى تزرعی اس عزیق آسه زا کٌسزل خزکاری زیزٍئیذ، ّفس4ِ

هاًٌذ آزٌَلَل ٍ خزٍخزاًَلَل/کِ ّز چِ عزیغ زز خظ اس  بتا بالکزّا : (2

ع هی ؽًَذ.ایي درٍّا زَلیذ زؾخیـ خزکاری زیزٍئیذ تزای تیوار ؽزٍ
ػالئن خزکاری زیزٍئیذ  َّرهَى زیزٍئیذ را کاّؼ ًوی دٌّذ،اها تِ کٌسزل

،اضغزاب ٍ ػذم زحول گزها کوک هی کٌٌذ.در :ضزتاى قلة زٌذ،لزسػهاًٌذ
فَرذ کٌسزل خزکاری زیزٍئیذ 

 هقزف تساتالکزّا قغغ هی ؽَد.

 

 

 

 

 

 



یذ رادیَ اکتیَ
زیزٍئیذ را تا اعسفادُ اس ایي دارٍ زخزیة هی -

کٌٌذ.ایي رٍػ درهاًی دائن تزای خزکاری 
زیزٍئیذ اعر.هیشاى اعسفادُ اس یذرادیَاکسیَ کن 
هی تاؽذ ٍ در ًسیجِ تاػث عزعاى ٍ ًاسایی ًوی 

 ؽَد.
خَراکی دادُ هی ؽَد ٍ اس عزیق زخزیة تافر تِ فَرذ یک دٍس هٌفزد-
ّفسِ تِ عَل هی  6-8یزٍئیذ اثز خَد را اػوال هی کٌذ.ٍ ایي اهز ز

درفذ افزاد زحر درهاى تا یذ رادیَ اکسیَ ًیاس تِ دریافر  10-20حذٍد اًجاهذ.
 دٍس دٍم دارٍ خیذا هی کٌٌذ.

افزاد هثسال تِ ًَع ؽذیذ خزکاری زیزٍئیذ،عالوٌذاى ٍافزاد هثسال تِػالئن -
 دارٍّای ضذ زیزٍئیذ کٌسزل ؽَد.اتسذا تایذ زَعظ  تیواری ّای قلثی

دچار کن کاری زیزٍئیذ هی ؽًَذ ٍ ذ رادیَاکسیَاغلة افزاد زحر درهاى تا ی-
ًیاس تِ دریافر َّرهَى زیزٍئیذ تزای زوام ػوز دارًذ.

زا عغح  ای هٌظن زَعظ خشؽک ٍیشیر ؽَیذ ؽوا تایذ عثق تزًاهِ -
َّرهَى زیزٍئیذی چک ؽَد.ٍ اس لحاػ تزٍسکن کاری ٍ خزکاری زیزٍئیذ 

 .ؽَیذ عیتزر
ًشدیک تا دیگزاى،تِ ٍیضُ اس زواطافزاد زحر درهاى تا یذ رادیَاکسیَ  -

کَدکاى ٍ سًاى تاردار تِ دلیل ایٌکِ آى ّا را در هؼزك هقادیز کوی اسهَاد 
 کٌٌذ. اجسٌاب ،رادیَ اکسیَ قزار هی دٌّذ



جزاحی
، تِ دلیل زیزٍئیذ هی ؽَد تا ٍجَد ایٌکِ جزاحی عثة درهاى دائن خزکاری

جزاحی در هَارد گیزد. کوسز هَرد اعسفادُ قزار هی خغزاذ ٍ گزاى تَدى آى
سیز اًجام هی ؽَد:

 ؽَد. َّایی ٍ اخسالل زٌفظ اًغذاد راُ ّای گَازز تشرگ کِ تاػث-
ٍ یا ػذم زوایل تِ اعسفادُ اسیذ  زحول دارٍّای ضذ زیزٍئیذی ػذم-

.زَعظ تیواررادیَاکسیَ
ٍجَد دارد. ٍجَد ًذٍل در غذُ زیزٍئیذ کِ احسوال عزعاًی ؽذى آى-

 :پیگیزی پس اس جزاحی
ٍ تزرعی اس ًظزػالئن خزکاری ٍ کن کاری  زیزٍئیذ عغح َّرهَى تزرعی
 زیزٍئیذ

 هاى تا َّرهَى زیزٍئیذ ًیاس خیذا هی کٌٌذ.اغلة افزاد خظ اس جزاحی تِ در

 عَارض جزاحی:
 اػقاب حٌجزُ ٍ غذُ خارازیزٍئیذ)زٌظین کٌٌذُ زؼادل کلغین تذى(آعیة تِ 



 تیزٍئیذ بارداری ٍ پزکاری 

سًاى زحر درهاى تا دارٍّای ضذزیزٍئیذتایذ تا خشؽک خَد قثل اس تارداری 
هادرٍ فزسًذ  در فَرذ ػذم کٌسزل هٌاعة خزکاری زیزٍئیذ هؾَرذ ًوایٌذ.

ایي خغز تا تزرعی ّای هکزر ٍ زٌظین دارٍ در عَل دچار خغز هی ؽًَذ.
ثایذزحر سًاى تاردار ٍ یا ؽیزدُ ً تارداری قاتل اجسٌاب ٍ یا کن ؽذى اعر.

یذرادیَاکسیَ قثل اس  زَعظ درهاىتا  قزار گیزًذ. درهاى تا یذ رادیَاکسیَ
اس  ِ تِ آى ّاسًیاس تِ هقزف دارٍّای ضذ زیزٍئیذ ٍ خغزاذ ٍاتغ ،تارداری

 هاُ خظ اس هقزف یذ رادیَ اکسیَ اس تارداری خَدداری ؽَد.6تیي هی رٍد.زا 
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