
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت ردمان

دااگشنه علوم زپشکی سبزوار اهی  داره امور آزمااگشیه   ا
 

 ها های تيروييد و اهميت سنجش آنهورمون

 رصرد  95شرودد  دردو  از آمينواسيد تيرروزي  متر م م  T4 و T3های تيروئيدهورمون 

 اسرت  هرا) T4 تيروکسري ) شرو    هره صرور ی تيروئيرد ترشرم م هورمود  که از غده

ی تيروئيد هسيار داچيز است  اير  هورمرون د رش اصر   از غده T3 وجو ی که ميزان ترشم

هرای  ر هافت T3 هره T4 موجرو   ر ورون از تيردي  T3 اصر   کنرد  هشرشرا ايفا م 

 الي ررررررره  آيررررررردپديدم  هاوجفتمادندکيد ک يررررررره محيطررررررر 

داصر  وار   T3تيردي  کننرد  امرا  T3 را هره T4 توادندمادندمغزوهيپوفيزديزم  هاي هافت

  رصرد 80هره ورور ک ر    . گذار م  هاهرجایهافت شو  و اثر وو  را  ر همانوون دم 

T3 شو  رصد آن  ر تيروئيد ساو ه م  20و  موجو   ر وون  ر کيد.  

هورمودهای تيروئيدی شام  تيروکسي  و ترری يردو تيررودي  هورمودهراي  متر م شرده از 

 فرر  اصر   هاشند که توسط غده تيروئيد سراو ه و ترشرم ميترودد   م  تيروزي اسيد امينه 

 ميياشرد هره ووري ره دسريت ( T4 ) تيروکسري  هورمون تيروئيدی که  روون ترشم ميتو 

T4/T3=20/1 ميياشد ول  قسمت اعظم T4   ر وون ور  واکنترهای  يوديزاسريون تيردي 

ميياشرد   T3 ه فعاليرت اصر   هره عهردهميتو  و هناهراي  مي وان اظهرار دمرو  کر T3 هه

هورمون های تيروئيدی هعد از ساو ه شدن توسط غرده تيروئيرد هره ورون آزا  شرده کره 

پروتئينهای ترادسپور  م حرم ميترو  و تنهرا قسرمت کمر  از  هه قسمت عمده آدها  ر وون

ع اي  هورمودها هه صور  آزا  هاق  ميمادنرد  قسرمت فعراز از دظرر فيزيولوديرو  ر واقر

همي  قسمت اددک  است که هره صرور  آزا   ر ورون ميمادرد و قسرمت هادرد شرده هره 

ی داقر  پروتئينهرا پروتئينهای داق  از هيچ گودره فعاليرت و عم  رر ی هرورور ار ديسر ند 

  : عيارتنداز هورمودهای تيروئيدی  ر وون



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت ردمان

دااگشنه علوم زپشکی سبزوار اهی  داره امور آزمااگشیه   ا
 

 (TBG )ياTyroxin Binding Glubolin اير  هره تيروئيردی ازهورمودهرای٪70دو  درکه 

 .هاددميتودد پروتئي 

 ( TTR or TBPA) يراTransthyretin or Tyroxin Binding Pre Albumin :   دردو

15-10٪ 

 ٪15-20آليومي  : ددو  

هره صرور  هادرد  T4 از ٪97/97و دردو   T3 از٪7/97 ر دهايت مي وان گفت چيزی دردو  

همرادطور کره قريک  کرر هه صور  آزا  ميياشد و از آدجائي ره  T4 از٪03/0و  T3٪3و تنها 

 T3 گر يد عم  ر  اص   هه عهده فرر  آزا  ميياشرد هنراهراي  عم  رر  اصر   هره عهرده

 T4 ميياشرد ولر  T3 هراهرر هيتر ر از 20از غده تيروئيرد  T4 ميياشد )اگرچه ميزان ترشم

ميتو  (  ر جريران پروسره هرای مرهرو  هره  T3 تيدي  هه فر Deiodination ر اثر فرايند 

تغييراتر   ر  T3 هره T4 ورمودهای تيروئيدی  ر تغييرا  دهراي  عرکوه هرر تيردي ساوت ه

و  (T0a) ديررز هرره منظررور توليررد تيرودررامي Deiodinationجهررت  کرهوکسيکسرريون و

 .ديز صور  ميگير  (T1a )يدوتيرودامي 

 :های زيس   د ش    

هرا اسرت  اير  هورمونهرای تيروئيرد وساز پايه اثر اصر   هورمونافزايش ميزان سووت  

سراو   پرروتئي   افرزايش هرا هاعر  هند  آنها را افزايش م وساز قندها و چره سووت

هرای تيروئيرد هررای رشرد وييعر   رروری هسر ند  از شودد  هنراهراي  هورمونديز م 

  :توان هه موار  زير اشاره کر ها م های  يگر آند ش



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت ردمان

دااگشنه علوم زپشکی سبزوار اهی  داره امور آزمااگشیه   ا
 

هرراي  کرره  ر ها و افررزايش فعاليررت آدزيمریی مي وکنردافررزايش تعرردا  و ادرردازه •   

 .وساز  رگيرددسووت

  افزايش جذب گ وکز از  س گاه گوارش  •  

  تحريو رودد دوسازی گ وکز  •  

  ها و ادسولي  آمي ت ويت اثر کات وز •  

   ه ق ب و گاه  افزايش ديروی اد ياظ ماهيچه ق ب افزايش هرون •  

های عصري  و افرزايش  ار شردن رشر همي ري  ويژه مرکزی هه دمو وييع   س گاه عصي  •  

  های  هن  تواداي 

تنظريم  مر  هاشردوهاع  هيتر ری دسريت هره ادسران تيرودامي   ر ديوادا   ارای اثرا   •

 .الگوی وواب زمس اد  پس ادداران و همچني  الگوی پوست اددازی  ر پرددگان ميتو 

 

 :اد  از هورمودهای تيروئيدی  ر س وز وچگودگ  کارکر      

وهره  لير   هورمودهای تيروئيدی ع   رغم ماهيت امينواسيدی هه  لي  سرايز هسريار کوچرو

از غتای س وز و همچني  از غتای هسر ه هردون ديراز هره داقر  عيرور  چره   وست هو ن

 هايترانهرا هره گيرددهکر ه و هرا رسرپ ور ورو   ر هسر ه ترکيرب ميترو   اتصراز آن

الي ره  شرواهدی  ر  سرت  .گرذار ر د يجه ساو   پرروتئي  اثرر م هاو رودويس  ازدن هر

هرای داقر  غترا  ها و پروتئي های تيروئيرد هرر مي وکنردریاست که از اثر مس  يم هورمون

  .کنندد ايت م 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت ردمان

دااگشنه علوم زپشکی سبزوار اهی  داره امور آزمااگشیه   ا
 

شارد مثيت  اش ه و قرا ر هره عيرور از غترای سر وز  T1a و T0aالي ه الز  هه  کر است که  

 .ديس ند هناهراي  هه منظور عيور از غتا ها پروتئين  موجو   ر غتا هادد ميتودد

 :عوام  اثرگذار هر ترشم   

يرا  TSH ی تيروئيردکننردههرای تيروئيردی را هورمرون تحريوتوليد و ترشرم هورمون  

شرو  و ترشرم آن ی هيپروفيز ترشرم م کند  وو  اي  هورمون از غدهتيروتروفي  تنظيم م 

ياهرد کره  ر هيپوتراالموا سراو ه افزايش م  (TRH) ی تيروتروفي هورمون آزا کننده ها

را کرراهش  TSH هررای تيروئيرردی  اثرررا شررو   سوماتوسرر اتي  و هررازوور  هورمونم 

 TRH توادنرد ترشرمهای تيروئيد ديز ها اثرگذاش   هرر هيپوتراالموا م  هند  هورمونم 

  .را کاهش  هند

  :هادارساي    

کراری کنرد  کمکاری يرا پرکراری هرروز م عوارض داش  از او کال  تيروئيد هه صور  کم

  :کاری هه  الي  زير مم   است رخ  هد هد  کمتيروئيد هه کندی وو  را دتان م 

های تيروئيد؛ هره ع رت کميرو  يرد يرا ف ردان ی تيروئيد  ر ساو   هورمونداتواد  غده •  

 ی توليد هورمون های مور  دياز هراآدزيم

 ی هيپوفيز از غده TSH او کز  ر ترشم •  

 از هيپوتاالموا  TRH او کز  ر ترشم •  

ادجامرد و هره ی تيروئيرد م های غردهدوع  هيماری وو  ايمن  که هره تشريرب سر وز •  

 .هيماری هاشيموتو متهور است



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت ردمان

دااگشنه علوم زپشکی سبزوار اهی  داره امور آزمااگشیه   ا
 

های زا ی  ر گيردردههای تيروئيرد هره ع رت د رد مرا رم اومت هافت هدف هه هورمون •  

تري  ع ت پرکاری تيروئيد هيماری گريروز اسرت  اير  هيمراری معموز های تيروئيد هورمون

شرو   ايجرا  م  TSH دوع  هيماری وو ايمن  است که هه ع ت توليد پرا ت  ع يره گيردرده

ها و هنراهراي  ت ويرت توليرد و ترشرم ی اير  گيردردهاي  پا ت  هاع  تحريو هيش از اددازه

  :توان هه موار  زير اشاره کر شو   از عوام   يگر م های تيروئيد م هورمون

 ی هيپوفيز  ر غده TSH یهای سرواد  توليدکنندهس وز •    

  ر هيپوتاالموا  TRH کنندههای سرواد  ترشمس وز •    

 ی يد تجويز هيش از اددازه •    

   

 کم کاری    پرکاری   

 پوست وت    هدن  مای افزايش 

 مو ريزش  فتاروون افزايش 

 رشد کندی  وزن کاهش 

 هاماهيچه سف    اش ها افزايش 

 فراوان تعرق 
وررواب آلررو گ   ادسرراا 

 وس گ  

 ق ب  رهان کاهش  ودگراد  پريتاد  

 ييوست  قاعدگ  قطع 

 گواتر  گواتر 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت ردمان

دااگشنه علوم زپشکی سبزوار اهی  داره امور آزمااگشیه   ا
 

   

 : T3اهميت اددازه گيری    

 T3  ر ورون از T4 های محيط   هراز هرم م ردار ر هافت T3 هه T4 ها وجو  تيدي  شدن

هه ورور معمروز  رروری ديسرت  هره عنروان  T3 گيریتر است  هناهراي   اددازههسيار هيش

ياهرد ولر  چرون  ر کراهش م  T4تيروئيرد  فعاليت تيروئيدهاکاهش کاریآغازکم مثاز   ر

 T4 ياهرد  زيرراش دم کراه T3 شرو   م ردارتيردي  م  T3 هره T4 های محيط هافت

ی شرو   از اير  رو  هرا وجرو ی کره  ر اير  شررايط راهطرهتيردي  م  T3 تری هههيش

متراهده  T3 وجرو   ار   امرا تغييرر چنرداد   ر ميرزان TSH و T4 ميران مع وسر 

امرا   ر  و مرور  ادردازه  .کنردگيری آن هه تتشيد کم ر  دم شو   هناهراي   اددازهدم 

  .ت روری اس T3 گيری

کننرد   ر اير  مرور   تيردي  م  T3 را هه T4 های محيط  کهاش از  ر عم  ر  هافت -1

پايي  اسرت   ر اير  مواقرع  هره  T3 عا ی است  اما سطم T4 و TSH ها وجو ی که سطم

يردوتيروئي  مع روا سراو ه تری rT3   هورمون غيرفعرال  هره درا  T4 از T3جای توليد 

هسرنده  T3گيری شرو   هره ادردازهادجرا  دم  rT3 گيریاددازهشو   ها توجه هه اي  که م 

  .های محيط  استهيادگر او کز  ر هافت  T3 شو   کاهشم 

  هره  لير  TSH و T4  ر اي  دالت  ها وجو  عرا ی هرو ن سرطم .T3 تيروتوکسي وز-2  

 T3 زرو  و چرون هورمرون فعرا ر تيروئيد  م دار آن  ر وون هراال مر  T3 افزايش توليد

اير   .شرو متراهده م  TSH و T4 است  عوارض پرکراری تيروئيرد  ر غيراب افرزايش

 .اف د اتفاق م  ازمر ان٪2/0 اززدان و ٪2او کز  ر 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت ردمان

دااگشنه علوم زپشکی سبزوار اهی  داره امور آزمااگشیه   ا
 

افسر گ  ها ديز گاها همراه ها کاهش هورمودهرای تيروئيردی ميياشرد  مطالعرا  دتران -3

و تنظريم ميرزان فعاليرت و  ر ارتيا  ها سيناپس هرا هرو ه و هاعر  کن ررز  T3  ا ه ادد که

 . ر مغز ميتو  ( GABA)عم  ر  سروتودي   دوراپ  دفري  و گاما امينو هوتريو اسيد

 :اس فا ه پزش   از هورمودهای تيروئيدی

 ر موار  کم کاری تيروئيد) هيپوتيروئيديسرم( از متر  ا  سرن  يو هورمودهرای تيروئيردی 

هورمودها  ر هردن اسر فا ه ميترو   اير   اروهرا  ر جهت  رمان افرا  و جيران کميو  اي  

اغ ب جرذب گوارشر   اشر ه و هنراهراي  هره صرور  وروراک  مي روان مصررف دمرو   

لووتيروکسي  پر کارهر  تري   ارو  ر اير  مروار  ميياشرد  اير   ارو ايزومرری اسر ری از 

ان هره  تيروکسي  ميياشد که سرعت م اهوليسرم آن هسريار پرايي  هرو ه و هنراهراي  مصررف

قرص  ر روز کاف  ميياشرد  هورمودهرای تيروئيردی وييعر  وترو شرده تحرت  1صور  

 T3٪20 شرده کره دراوی از غده تيروئيد ووک اسر شرا  Armour thyroid عنوان تجاری

و ک سري ودي  ميياشرد و هره عنروان يرو  رمران وييعر   ر  T1   T2و م ا ی هسار کمر  

تيرودررامي  و مترر  ا  آن تنهررا  ر مرروار  کرراهش  رمرران هيپوتيروئيرردی کررارهر   ار   

فا ه  مای هدن وهمچني  ج روگيری ازآسريب مغز رجريران شروک ايسر ميو اسر  شديد

 .ميتو  و د ش  رماد   ر او کال  تيروئيد ددار 

 : ديروئيت غده

 5 ددو  که است دای قدا  و گر ن تح اد  قسمت  ر ش   ای پرواده عضو يو تيروئيد غده

 3 ووز  م ر ساد  

 ی وسي ه هه که است شده تت ي  جادي  لوب  و از غده اي  . ار  وزن گر  33 و پهنا م ر ساد  

 دا  هه ای هاري ه



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت ردمان

دااگشنه علوم زپشکی سبزوار اهی  داره امور آزمااگشیه   ا
 

 از گر  هر ازای هه تيروئيد هافت رساد  وون دجم .ادد شده وص  ي ديگر هه 2 ايسموا يا تنگه

 زيا  هسيار هافت 

 کيد رساد  وون هراهر 5 ددو  و ) قي ه  ر تيروئيد هافت گر  هر ازای هه لي ر مي   5 ددو (

 مو وع اي  .است

 توليد هورمون دوع سه تيروئيد غده .هاشد م  تيروئيد غده زيا  م اهولي   فعاليت  هنده دتان

 :کند م 

   يتود  ک س T3  3-  يروديدوتي یتر  T4 )2-  يروکسيت1-

 :ديروئيهورمون ت

کند که  ر مجموع    م ديرا تول  يروديدوتي یو تر  يروکسي و هورمون مش  ف ت د يروئيت غده

هه  دي یهس ند که مول وز ها یا نهيآم یدهايهورمون ها  اس  يشو   ا  م دهيدداميروئيهورمون ت

 دياتم  3 ی اراT3 و هر مول وز دياتم  4 ی اراT4مول وز  هرساو مان آدها ا افه شده است 

شودد تا  ر صور  لزو   هه   م رهيو  و ديد توليروئيغده ت یهورمون ها  ر س وز ها  ياست  ا

همراه ها  ديروئيت هورمون رصد 55وون ددو   انيوون آزا  شودد   ر جر اني او  جر

 و ديروئيت  اتصال  يم ص  هه پره آليوم هي) و ه  TBG(   يروکسيت  اتصال  يگ وهول

 کنند   درکت م  يآليوم

 :ديروئيهورمون ت يا يترک

 ر  ديمح  مصرف   يمهم تر  ت يالز  است   ر د  یديروئيت یهورمون ها ديتول یهرا دي وجو 

توسط غذا  ديکند    را مش   م ديروئيعنصر  عم  ر  غده ت  يو کميو  ا داستيروئيهدن  غده ت



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت ردمان

دااگشنه علوم زپشکی سبزوار اهی  داره امور آزمااگشیه   ا
 

هه  ديروئي  غده تاهدي  وون اد  از م انيهه  او  جر گوارش شو  و توسط  س گاه  وار  هدن م

 یهاال  ر س وز ها یکند و آن را ها غ ظت ها  م وون هر اشت انيرا از جر دي یموثر اريش   هس

 بيشودد و پس از ترک  م  يتيد دي یهه مول وز ها دي یها ونيساز    ر آن جا   م رهيوو   و

 ساز    را م ديروئيت ی)  هورمون هانهيآم دياس  (دوع 6  يروزيها ت

   يم اهول یها تيکن رز فعال  یديروئيت یهورمون ها  اص  فهيوظ:ديروئيهورمون ت عم  ر 

 ار     دگه م  ثاه  تيهدن را  ر و ع سميم اهول است تر فيکه دسي اً  ع T4هاشد    س وز ها م

T3   تر از  یمرتيه قو 5   ر ددوT4 هورمون ها ها   ي ار   ا یتر عيسر   يم اهولاست و عم  ر

 ر دوع واکنش  رييتغ زيد وهردد  را هاال م ژنيکه مصرف اکس  او صاص یها ميسطم آدز شيافزا

 یها هورمونکنند   م عيرا تسر   يم اهول یندهايادواع هورمون ها  فرآ ريهافت ها دسيت هه سا

کنند    فامي ر ت ام  مغز ا   هند و د ش مهم  وو  قرار م ريرا تحت تأث  س ول ريت ث  یديروئيت

تداو   ر  مياز ور یديروئيت یالز  است  هورمون ها  عيرشد وي یهورمون ها هرا  يدضور ا

  هند   وو  قرار م ريمهم هدن را تحت تاث یاعضا  تمام   سمس وليم اهول

 :او کال  او صاص  غده تيروئيد

 :)هيپوتيروئيدی(کم کاری تيروئيد

هورمون تيروئيد  ر جريان وون ايجا  کم کاری تيروئيد  ر د يجه سطوح پايي  تر از دد وييع  

م  شو   کميو هورمون تيروئيد م  توادد همه عم  ر های هدن را تحت تاثير وو  قرار  هد  

دوع پيترف ه ی هيماری تغيير وفيف و تحت هالين  تا ميگز    ظاهر هيماری مم   است از اش از

 يت وو  ايم  يا هيماری هاشيموتو دکند  شايع تري  ع ت کم کاری تيروئيد  ر افرا هالغ  تيروئي
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است   ر اي  هيماری  سيس م ايمن  هه غده تيروئيد دم ه مي ند  گاه  کم کاری تيروئيد و ميگز   

هه  دياز عکيم پرکاری تيروئيد ظاهر م  شو   عار ه ی کم کاری تيروئيد ر افرا  مي ک هه پرکاری 

ئيدی يا پرتو  رماد  قرار گرف ه اددهسيار شايع تيروئيد که تحت  رمان جراد    اروهای  د تيرو

تر است  دالت اوير هيت ر  ر زدان سالشور ه  يده م  شو   پرتو  رماد  سروان های سر و 

عنوان ي   از ع   کم کاری تيروئيد  ر مر ان سالمند مطرح م  هاشد  هناهراي  الز   گر ن هه

 رصد موار  کم  55ماران ادجا  شو   هيش از است آزمون های کارکر تيروئيدی هرای تما  اي  هي

م  هاشند  يعن  ع ت اص   هيماری هه او کز عم  ر   ر  کاری تيروئيد از دوع اوليه هيپوتيروئيدی

دارساي  هيپوفيز  هيپوتاالموا يا هر  و  غده تيروئيد ارتيا   ار   کم کاری تيروئيد که مرهو  هه

تيروئيد کامکً هه او کز  ه م  شودد  چنادچه عام  کم کاریم  هاشند  هيپوتيروئيدی مرکزی داميد

کاری  هيپوفير مرهو  هاشد  هه اي  دالت  هيپوتيروئيدی هيپوفيزی يا ثادويه گف ه م  شو   کم

م  هاشد که هه اي  دالت  TRHداش  از کاهش تحريو توسط  TSHتيروئيد هه ع ت ترشم داکاف  

تيروئيد از هدو تولد را لثيه گف ه م  شو   وجو  کم کاری  هيپوتيروئيدی هيپوتاالموس  يا ثا

م  دامند که  ر چني  موار ی مم   است ما ر ديز  چار کم کاری تيروئيد   کرتينيسم

هاشد اصطکح ميگز   هه تجمع موکوپ   ساکاريدها  ر هافت های زيرج دی و ساير هافت های 

ازمد  کم کاری تيروئيد م  هاشد ول  اي  هيناهين  گف ه م  شو  اگرچه ميگز   از عوارض  ر

 های مفر  کم کاری شديد غده تيروئيد هه کار م  رو   اصطکح تنها هرای توصيف عکيم و دتاده

 5 زدان  ر و کند م  هروز سالگ  53 تا 43 هي  غالياً تيروئيد کاری کم:ديروئيت یکار کم ميعک

 غده شديد کاری کم.شو  م  زيا  آن س  شيوع افزايش ها است  مر ان از تر شايع هراهر

 هه غذا  زيا  مصرف هيمارهدون .شو  م  ق ب  رهان سرعت و هدن  مای کاهش هاع  تيروئيد
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 0 کاش سها است مم   تيروئيد شديد کاری کم داز اي  ها کند  م  پيدا وزن ا افه تدريج

  شيم هيماران پوست زيرج دی  های هافت  ر ساکاريدها موکوپ   تجمع ع ت هه .هاشد همراه

 پيدا ادساا ه  و روح ه  ظاهری هيمار صور  و ريزدد م  و شودد م  دازک موها شو   م 

 ش ايت سرما از معموالً ديز گر  های محيط  ر د   هيماران اي  .شو  م  ماسو شييه و کند م 

 ها ول  کند  ش ايت وس گ  از و هاشد قرار ه  هيمار است مم   اوليه مراد   ر.کنند م 

  هن  فرآيندهای سرعت شو   م  کند هيمار هيجاد  و عاوف  های پاسخ هيماری پيترفت

 زهان  ی اددازه و کند هيمار کر ن صحيت کند  پيدام  تفاوت  ه  دالت هيمار و ياهد م  کاهش

 ديز هيماران از ای عده  ار   ش ايت ييوست از معموالً هيمار شو   م  هزرگ پاها و ها  ست

 تغييرا  هاع  است مم   تيروئيد کاری کم پيترف ه  موار  .شودد م  شنواي  کاهش  چار

 سطم ياف   افزايش ها تيروئيد شديد کاری کم .شو  11  مادس صور  هه شناو   و ششصي  

 اي  .است همراه چپ هط  دارساي  و کرودر عروق هيماری آترواس  روز  ک س روز  سرم 

 آرا  مشدر  موا  هه دسيت و شودد م  12  پوترميه  چار هيماری پيترف ه مراد   ر هيماران

 هايد  اروها اي  تجويز هناهراي  کنند  م  پيدا غيروييع  دساسيت هيهوش    اروهای و ها هشش

 کاری کم مرد ه تري  پيترف ه و شديدتري  هه گز  يم یاغما .گير  صور  اد يا  دهايت ها

 دالت اي  .است هوشياری فاقد و شده هيپوترم   چار هيمار آن  ر که شو  م  گف ه تيروئيد

 اغماپيترفت سپس و اس وپور ورف هه و شو  ايجا  فزآينده آلو گ  وواب  دياز هه است مم  

 :است زير شرح هه عکيم اوصاف اي  ها .کند

 افسر گ 

کسالت و آلو گ  وواب 

 زو را وس گ 

 تنه و ردگ پريدگ 

 زر  ردگ هه م ماي  صور  و ها اددا 

  پوست وت 
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موها ريزش 

صدا شدن  شيم 

قاعدگ   وران دد از هيش وودريزی 

 صور  و سر ور 

و  يگر م عد  عکيم و ييوست... 

 تتشيد کم کاری تيروئيد

روتي  از آدجاي  که کم کاری تيروئيد هيت ر  ر زدان مس  است توصيه م  شو  زدان مس  تست 

 هند و زداد  که قصد هار اری  اردد تست کم کاری تيروئيد ادجا   هند   ر موار   سالياده ادجا 

وس گ   پوست وتو  ييوست افزايش وزن و گواتر هايد تست تتشيص  تيروئيد ادجا  شو    

-TSH, T4م  شو  شام  Sternocleidomastoidآزمايش هاي  که هرای کم کاری تيروئيد ادجا  

T3,RU  است يو تيروکسي  پايي  وTSH  هه اي  معن   هاال دتان  هنده کم کاری تيروئيد است  اي

 هاال م  رو    اگر  ر ع ت کم TSHهيت ر ترشم م  شو  و لذا  TSHاست که هرای تحريو تيروئيد 

و مطالعا   يگر مم   است  روری  MRIکاری تيروئيد  هيپوفيز يا هيپوتاالموا  والت  ار  

مم   است کم وود  را دتان  هد   * آدزيم های کيدی م  توادد هاال هاشد   *  CBCد  * هاش

پروالک ي  م  توادد هاال هاشد   * ال  روليت سديم م  توادد پايي  هاشدگروه های زير  ر معرض 

وطر هيت ری هرای اه ک هه کم کاری تيروئيد هس ند  افرا  مي ک هه هيماری های وو  ايمن  يا 

هيماری وو  ايمن  مي ک هاشند   ساد  که پدر  ما ر  پدرهزرگ و ما ر هزرگ آدها هه يو دوعک

شده ادد يا قسم   از تيروئيد را هر اش ه ادد  افرا ی  )دذف تيروئيد  (افرا ی که تيروئيدک وم  

پرتو که ساه ه تتعتع هه گر ن و قسمت هاالی قفسه سينه  اردد افرا ی که از يد را يواک يو يا 
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 افرا ی که  رماد  اس فا ه کر ه ادد زدان هعد از زايمان شادس اه ک هه کم کاری تيروئيد  اردد

 ساز  اردد 50تحت  رمان ها  اروهای  د تيروئيد هس ند  زداد  که هاالی 

 : سميديروئيپرتيه اي ديروئيت یپرکار

 شيري   ياهت هيماری از پس اددوکرين  شايع او کز  ومي  )هيپرتيروئيديسم( تيروئيد پرکاری

 غيروييع  تحريو آن ع ت که است 8وزيگر یماريه تيروئيد پرکاری دوع شايع ري . هاشد م 

 دد از هيش  ه هرون د يجه  ر و وون گر ش  ر موجو  های ايمودوگ وهولي  توسط تيروئيد غده

 و است مر ان از تر شايع هراهر هتت زدان  ر هيماری اي  .هاشد م  تيروئيدی های هورمون

 اي  هورمون هاالی- ميزان .هاشد م  زددگ  ) 53 23 ( چهار  تا  و   هه  ر آن شيوع دداکثر

 :هاشد  اش ه زير شرح هه  عکئم و هشتيده سرعت را هدن ساز و سووت توادد م  غده

 هو ن مضطرب و عصي  1-

 )هنتيند جا يو  ر آرامش ها ديست قا ر هيمار( اددازه از هيش فعاليت 2-

 هيمار ارا ه و قصد هدون يا  لي  هدون وزن کاهش 3-

 موار  شد   اما )آور  م  وجو  هه گ و داديه  ر گواتر دا  هه ای تو ه که( تيروئيد غده تور  4-

 .است م فاو  مش  ف افرا   ر هروزعکئم  امنه و

 :ديروئيت یپرکار ع  

 م  افزايش تيروکسي   يعن  غده اي  هورمون ترشم و است فعاز هسيار تيروئيد هيماری اي   ر

 هروز مر ان از هيت ر زدان  ر عار ه اي  .ميگويند   وزيروتوکسيت آن هه  رصورتتد  که ياهد

 گرما  تحم  عد  اش ها  افزايش وزن  کاهش ق ب  تپش ا طراب  شام  آن های دتاده .مي ند

 .است قاعدگ  او کال  و اسهاز 

 هدن آن  ر که ايمن  وو  هيماری وي  تاس وزگري اریهيم تيروئيد  پرکاری ش   تري  شايع

 .کنند  م هيت ری تيروکسي  توليد هه وا ار را تيروئيد ها پا ت  اي  .مي ند توليد هاي  پا ت 
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 و ) 20 ملاگزوف ا ميزدند|) رونهي ا یغيرع ورو  هه ها چتم گريوز هيماری هه مي ک اششاص  ر

 - اگزوف الم  3 شماره تصوير .)3 شماره تصوير(مي ند ور  اپ اقس تپوس

گواتر يو يا تيروئيد  ر ووششيم تومور يو اثر هر مي وادد تيروئيد های پرکاری های ع ت 

 .هاشد موجو  ازقي  ددولر مول  

پرکار ميگويند تيروئيديت آن هه که ويروس  عفودت يو اثر هر مي وادد تيروئيد دا ر  موار   ر 

 .شو  م   ويره تيروکسي  شدن آزا  هاع  است تيروئيد ال هاب که هيماری اي  .شو 

تتديد عوام  از ايمن  او کال  ساير و زن جنس اس را  تيروئيد  پرکاری وادوا گ  ساه ه 

 .هس ند هيماری کننده

 :ديروئيت یپرکار ميعک

ر الي ه .غذا زيا  مصرف د   و اش ها افزايش رغم ع   سريع وزن کاهش : عموم عکئم  

 هه( لرزش عضکد    عف دد  از هيش تعريم .شو   يده وزن افزايش است مم   مس  افرا 

 و دساسيت افزايش  )ادگت ان و  س ان  ر وصوصاً غيرارا ی های وتنش ها  ست وصوص

 .گرف   گر يا گرما وادساا گرما هه دسيت پذيری تحريو

تنش و داال  ايجا  تمرکز  کاهش شديد  پذيری تحريو و دوص گ  ه  : و   و  عصي عکئم 

 وس گ   )وواه  ه  ( وواب او کز و توجه قاه  هي راری و دگراد  و ا طراب عصي   های

 . ائم 

هه ق ب تپش و ق ب  رهان افزايش و ق ب  رهان هو ن کوهنده و دامنظم تند  : ق ي عکئم 

 .وون فتار افزايش معموز  کارهای ادجا   دياز

يا چتم کره وييع  غير ز گ  هيرون و  يدن تا  و و هيناي  مت ک  : چتم عکئم 

 .اگزوف الم 

تيروئيد غده شدن هزرگ يا گواتر : ديروئيت  مو ع عکئم. 

ييوست گاه  و چرب اسهاز مدفوع هزرگ  رو ه وييع  درکا  تغيير : گوارش عکئم. 
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مو ريزش و پوست وارش : پوس  عکئم. 

 :شو   م دهي  ديروئيت یپرکار  ر زيد ريز یها دتاده

 گواتر( گر ن داديه تور( 

ق ب دامنظم يا سريع تپش 

پا و  ست لرزش 

مرووب و گر  پوست 

ست کف قرمزی  

 هس رشان از ها آن شدن جدا و ها داو  شدن ش 

پوست هرآمدگ  و وارش 

سر موی از هاي  هشش ريزش 

 ها اددا  و صور  عضک  گرف گ 

 یماريه ديتتش

هورمون   الز  است سطم وود یماريه یعکوه هر عکئم و دتاده ها د يروئيت یپرکار ديتتش یهرا

 ديروئيشو   هورمون محرک ت یرياددازه گ  يروديدوتي یو تر  يروکسي  ت TSH) (ديروئيمحرک ت

  يروديدوتي یو تر  يروکسيدظار  هر ترشم  و هورمون ت فهيوظساز  و   ر مغز م یرا غده ا

هه  زيد ديروئيهاشد  هورمون محرک ت  عيوي وون و هورمون  ر  يکه سطم ا  است   ر صورت

مادع ترشم  ديروئيغده ت یهااز اددازه هورمود شيه ديشو   اما تول  ترشم م  عياددازه وي

همان  اي ديروئيت سطم هورمون محرک یريرو  اددازه گ  يشو   از ا  م ديروئيهورمون محرک ت

TSH  شيه تيهر ن هه فعال    قد  هعد  پس از پر يصور  گ دياست که ها  تيآزما  يدشس 

 دي زوتوپيا وياز  ديمنظور ها  يساز آن است  هد نهيکر ن ع ت زم دايپ د يروئيغده ت اددازهاز
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م دار  ديروئيشو  اس فا ه دمو   اگر غده ت  جمع و ادياش ه م ديروئيت غده ر  عي(که هه وور وي

است  اما اگر  یديروئيت یددوز ها اي وزيگر یماريه  اد مال را هه وو  جذب کند  ع ت دي یا يز

  يهه  ل تيديروئيت ياديروئيال هاب تور  غده ت :ديتيادد ريهه موار  ز ديديو   ها ا يجذب ز زانيم

روزاده هه  یفراوان  ر غذا ديمصرف  زعفودتيگاه د ديروئيهدن هه هافت ت  منيا س ميدم ه اش ياه س

  ديروئيددر  سروان ت

تري  روش هرای تري  و مطمئ از وريم آزمايش وون  رايج T3 و TSH  T4 گيریاددازه

های اي  غده شام  پرکاری های غده تيروئيد و سپس هيماریتتشيد کاهش يا افزايش هورمون

 .هاشديد  کم کاری تيروئيد و گواتر م تيروئ

هاشد  اي  هورمون از آدجاي  که هيت ري  هورمون توليد شده توسط غده تيروئيد  تيروکسي  م 

ها هگذار  ه وادد اثر وو  را هر س وز T4 شو   هرای آد هديز داميده م  T4 اتم يد است   ۴شام  

های واص   ر هافت و کيد  ر عمده وور هه تيدي  اي  تيدي  هتو    T3 ها دذف يو اتم يد هايد هه

توليد غده تيروئيد  توسط هورمون  يگری هه دا   T4 م دار   هد از هدن از جم ه مغز رخ م 

شو   اي  هورمون از غده هيپوفيز که  ر قاعده مغز کن رز م  (TSH) هورمون محرک تيروئيد

جريان وون  T4 يدی توسط هيپوفيز هه ميزانتول  TSH م دار شو   واقع شده است  ترشم م 

توسط پروتئي   T3 و T4 .شو وون توسط غده هيپوفيز مدا  پايش م  T4 هس گ   ار   ميزان

توادد کاهش يا شودد   ر هرو  از شرايط سطم اي  پروتئي  م واص   ر جريان وون دم  م 

توادد  س شوش تغييرا  م  ديز آزمايش تيروئيد ر   T3و  T4افزايش  اش ه هاشد  هناهراي  سطم

 .شو 

 شو ؟هاي  ادجا  م هرای هررس  عم  ر  تيروئيد چه آزمايش

 

http://drgholampour.ir/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-tsh%D8%8C/
http://drgholampour.ir/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-tsh%D8%8C/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت ردمان

دااگشنه علوم زپشکی سبزوار اهی  داره امور آزمااگشیه   ا
 

کند که اي  عکئم را توادد هه شما کمو هو ه و م  عکئم تيروئيدپزشو قا ر هه تتشيد هر کدا  از 

از هي  هيريد  مم   است پزشو چندي  آزمايش وون را هرای هررس  عم  ر  تيروئيد  ر وواست 

 :موار  زير جم ه از  هد 

 آزمايش TSH 

 آزمايش T4 

 آزمايش T3 

 آزمايش ايمودوگ وهولي  تحريو کننده تيروئيد (TSI) 

   پراکسيدازها ی تيروئيد ها ی  د تيروئيد  يا آد  آزمايش آد (TPOab) 

شو  و هرای تجزيه و  ر و  آزمايش وون  دموده وون  ر مطب يا ک ينيو پزش   گرف ه م 

  سطم TSH شو    ر ووز ارزياه  آزمايش وون م دارتح ي  هه آزمايتگاه فرس ا ه م 

های وو  ايمن  تيروئيد دضور  اردد  هاي  که  ر هيماریها یهای تيروئيد و آد  هورمون

ها شودد  آناش ياه توليد م هاي  هس ند که توسط هدن ههها مول وزها یشو   آد  سنجيده م 

های آن کنند  عوام  پيچيده زيا ی هر سطم عم  ر  تيروئيد و هورمونهای هدن دم ه م هه هافت

وام  گذاردد  هنگا  تفسير آزمايش عم  ر  تيروئيد  پزش ان ساه ه پزش   هيمار و عتأثير م 

 . هندمش  ف را مد دظر قرار م 

 های آزمايش تيروئيدميزان وييع  شاود

 

 محدو ه وييع  شاود آزمايش

 مي رو وادد هر مي   لي ر TSH ۰٫۵-۶ تيروتروپي  سر 

 دادو گر  هر  س  لي ر FT4  ۰٫۷-۱٫۹ تيروکسي  آزا 

http://drmanshadi.ir/%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF/
http://drmanshadi.ir/%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت ردمان

دااگشنه علوم زپشکی سبزوار اهی  داره امور آزمااگشیه   ا
 

 پي و گر  هر  س  لي ر FT3  ۲۳۰-۶۱۹ يدوتيرودي  آزا تری

 مي روگر  هر  س  لي ر T4 ۴٫۶-۱۲ تيروکسي  سر 

 دادو گر  هر  س  لي ر T3 ۸۰-۱۸۰ يدوتيرودي  سر تری

 تتشيد کم کاری و پرکاری تيروئيد

 

 TSH سطم

TSH  گيردد  آزمايشاولي  شاوص  است که پزش ان هرای ارزياه  عم  ر  تيروئيد  ر دظر م 

TSH کندشو   اددازه گيری م که از هيپوفيز ترشم م های محرک تيروئيد را ميزان هورمون. 

TSH شو   اگر سطم آزمايش  قي   هرای تتشيد هم پرکاری و هم کم کاری تيروئيد محسوب م

TSH است  اگر سطم آن هاالتر از دد وييع   پرکاری تيروئيدزير دد وييع  هاشد  دتان  هنده

افرا ی که عم  ر  تيروئيدشان کم ر از دد  است  کم کاری تيروئيدای از هاشد  معموالً دتاده

کنند  زيرا هيت ری توليد م TSHهای تيروئيد  معموز است  هه  لي  پايي  هو ن سطم هورمون

 ها هيت ر تحريو دمايد  اگر د يجهوواهد غده تيروئيد را هرای توليد هورمونغده هيپوفيز م 

 TSH وصوص ع ت اي  او کز صور  هپذير های هيت ری  ر غيروييع  هاشد  هايد ارزياه. 

 T4 سطم

 .دمايدتوليد م  T3 کند و تنها م دار کم  هورمونتوليد م  T4 صور  عمده هورمونتيروئيد هه

  T4  هه  و ش    ر هدن ما وجو   ار: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت ردمان

دااگشنه علوم زپشکی سبزوار اهی  داره امور آزمااگشیه   ا
 

 T4 ای  ر داز گر ش صور  هورمون  ويرهکه هه پروتئي  دام  م ص  شده و  ر وون هه

 .گر  آزا  تيدي  م  T4 که دياز هاشد هههاشد  هر زمان م 

 T4 آزا  يا FT4. اي  ش   از T4  هاشد و هر زمان که دياز فر  فعاز هورمون تيروئيد م

 .شو ها م هاشد وار  س وز

  FT4و يا  T4است و سطم پايي  پرکاری تيروئيد  دتان  هنده  FT4و يا  T4سطم هاالي  از

های  د هار اری سطوح مصرف قرص هنده کم کاری تيروئيد  هنگا  هار اری و يا دتان

وادم  هاال هاشد  اي   T4 هناهراي  مم   است سطم .ياهدهای دام   ر وون افزايش م پروتئي 

ها و يا هنگا  اس فا ه از مو وع الزاماً هه معنای پرکاری تيروئيد ديست   ر هرو  از هيماری

های پوس   اس فا ه ص  و هيماریکورتي واس روئيدها ) اروهاي  که هرای  رمان آسم  ور  مفا

 T4 های تيروئيد کاهش ياهد   رد يجه سطمهای دام  هورمونشو ( مم   است سطم پروتئي م 

 .هاشدياهد   ر اي  موار  ديز الزاماً ششد هه کم کاری تيروئيد مي ک دم ک  کاهش م 

 T3 سطم

تيروئيد مت وک شو   آزمايش است  هه پرکاری  FT4 اگر پزشو  ر فر ی که  ارای سطم وييع 

توادد هرای متشد شدن و عيت مفيد هاشد   ر هرو  از موار  پرکاری تيروئيد م  T3 شاود

ياهد  هناهراي  اگر پزشو هه افزايش م  FT3 آزا  يا همان T3 وييع  است ول  سطم FT4 سطم

 آزمايش .مفيد هاشدتوادد م  T3 و T4 گيری هر  و شاودپرکاری تيروئيد مت وک هاشد  اددازه

T3 تنهاي   ر تتشيد کم کاری تيروئيد مفيد ديست  چرا که سطم آن تا زماد  که کم کاری هه

 .ياهدتيروئيد هه مراد  شديد وو  درسد  کاهش دم 

 TSI آزمايش

http://drgholampour.ir/%D9%BE%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/
http://drgholampour.ir/%D9%BE%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت ردمان

دااگشنه علوم زپشکی سبزوار اهی  داره امور آزمااگشیه   ا
 

ها ی وو  ايم  است که  ر هيماری گريوز کننده تيروئيد  يو دوع آد  ايمودوگ وهولي  تحريو

های تيروئيد  هاع  ترشم کند و ها تحريو س وزعم  م  TSHمتاهه  TSI  .شو يافت م 

 ر گر ش وون را اددازه گيری  TSI ميزان TSI شو   آزمايشهای ا اف  تيروئيد م هورمون

 :شو  کهکند  معموالً زماد   ر وواست م م 

 ر افرا  مي ک هه هيماری گريوز زماد  که تتشيد هيماری ميهم است . 

  وران هار اری ر  

 هرای متشد کر ن آد ه آيا يو فر   ر داز ههيو ی است يا ده 

 های  د تيروئيدها یآزمايش آد  

های  د تيروئيد دتادگرهاي   ر وون هس ند که  ر تتشيد هيماری هاشيموتو هسيار ها یآد  

 :ها ی  د تيروئيد وجو   ار هاشند   و دوع اص   آد  مفيد م 

   د هایها یآد  TG کنند  که هه يو پروتئي   ر تيروئيد هه دا  تيروگ وهولي  دم ه م. 

   ها ی تيروئيد پراکسيداز يا  دآد TPO  هاي  هس ند که هه آدزيم   ر ها ی  آد

 .کنندهای تيروئيد هه دا  "تيروئيد پراکسيداز" دم ه م س وز

 

 

 ال  روليت ها

 هي  س ول  و پکسماعوام  تنظيم کننده دجم آب  او  س ول   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت ردمان

دااگشنه علوم زپشکی سبزوار اهی  داره امور آزمااگشیه   ا
 

فضرا  فترار اسرمزی مر  هاشرد  فترار اسرمزی « سه»عام  اص   تنظيم دجم آب  ر اي  

 مايعا  هدن هه ترتيب داش  از عوام  زير است:

 تيون ها و آديون ها(کا) ال  رولي ها -1

 (پروتئينها) زيا  مول ول  هاوزن آل  ترکييا  -2

 (…اوره وگ وکز ) کم مول ول  هاوزن آل  ترکييا  -3

  2»ال  روليت ها چون هه م دار زيا   ر مايعرا  هردن وجرو   اردرد  مهرم ترر از »

 .گروه  يگر م  هاشند

  فتار اسمزی ک  پکسما هه فتار اسمزی تو تو ترکييا  هس گ   ار. 

 Na+ وCl-  هه ترتيب از مهم تري  کاتيون ها و آديون هرای ورار  سر ول  )آب ميران

 .هاشندهاف   و پکسما( م  

 +Kو پروتئي  ها) -(Pr و فسفا  هرا) -2
4/HPO-PO42(H  از مهرم ترري  کراتيون هرا و

 .آديون های  او  س ول  م  هاشند

هه وور ک    ر پکسما  مجموع غ ظت آديون ها هراهر مجموع غ ظت کراتيون هرا مر  هاشرد 

ايع  اور  مي   اک  واالن  ر لي ر  اسرت  ترکيرب شريميياي  مر 155و اي  م دار  ر ددو  

 س و ل  ها مايع وار  س ول  م فاو  است 

پروتئي  های وون هيت ر از غ ظت پروتئي  های مايع هي  سر ول  مر  هاشرد  اير  اور کف 

( است  چنران چره غ ظرت پرروتئي  هرای ورون mmHgمي يم ر جيوه ) 24فتار  ر ددو  

 کاهش ياهد  ا   ايجا  م  شو  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت ردمان

دااگشنه علوم زپشکی سبزوار اهی  داره امور آزمااگشیه   ا
 

  راثرپروتئينهرای فتارايجا شرده هره( يافترارک وييدی فتار اد وتيو) فتار اسمزی مروثر

  ميتو  پکسماگف ه

 فتار هيدرواس اتيو 

 هه فتار ايجا  شده  ر اثر  ريان ق ب گف ه م  شو  

  تيا ال  ترکييا  مش  ف هي  پکسما و فضای هري  سر ول  هره فترار اد وتيرو  فترار

 .هيدرواس اتيو و پديده اد تار  ر اي  فضاها هس گ    ار 

  ثاهت دگه  اش   فتار اسمزی هررای سرکم   هردن  رروری اسرت  چرون  ر اثرر

 .تغييرا  آن عار ه ا   هه وجو  م  آيد

  فع آب از هدن 

 لي ر آب از راه های گوداگون از هدن رفع م  گر  : 5/2روزاده ددو  

 (ا رار) ها ک يه -1

 (مدفوع) ها رو ه -2

 (هاز  ) شتها -3

 (تيشيرغيرمحسوا -تعريف ب -الف) پوست -4

  اسهاز  اس فراغ و وودريزی منجر هه از  ست رف   آب هدن م  شو. 

 اد يا  روزاده هدن هه آب 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت ردمان

دااگشنه علوم زپشکی سبزوار اهی  داره امور آزمااگشیه   ا
 

م دار آب مصرف  روزاده  هراهر ها م دار آب  فع  توسرط هردن مر  هاشرد  هردن  ر هرر 

لي ر آب دياز  ار  کره از وريرم تغذيره و واکرنش هرای م اهوليرو  5/2تا  5/1شياده روز هه 

  ر هدن تامي  م  شو  

 کن رز تعا ز آب و ال  روليت ها  ر هدن 

ک يه ها هه وور عمده د ش مهم   ر ايجا  تعا ز آب و ال  روليرت هرای هردن  اردرد؛ هره 

آه  که وار  آن ها م  شو    وهاره هاز جرذب مر  گرر     ر لولره هرای  %99ووری که 

و  +Naب آب همرراه يرون هرای آب هاز جذب م  گر    هازجرذ %85وميده دز يو ددو  

Cl-   توسط سيس م فعاز پمپ سديم صور  م  گير    ر لولره هرای وميرده  ور کره محر

آب هازجرذب مر  شرو    %14عمده کن رز م اديسم  فع موا  از راه ک يه م  هاشد  دردو  

آدژيوتادسري  صرور  مر  گيرر    -هازجذب  ر لوله های وميرده توسرط سيسر م ردري 

)وازوپرسي = آد ر   يورتيرو( د رش مروثری  ر اير   ADHس رون و هورمون های آلدو

را هره عهرده  ار   ترشرم  +Naسيس م  اردد  آلدوس رون  ر لوله های  ور  هاز جذب يرون 

 آدژيوتادسي  کن رز م  شو   -اي  هورمون توسط سيس م ردي 

هورمرون   هازجذب آب را  ر لوله هرای  ور ک يروی هره عهرده  ار   اير  ADHهورمون 

قاه يت دفو پذيری لوله های وميده  ور را دسريت هره آب افرزايش مر   هرد و  ر د يجره  

 هازجذب آب هراساا فتار اسمزی صور  م  گير  

کاهش فتار وون موجب ترشرم آدرزيم ردري  مر  شرو  کره اير  آدرزيم هاعر  تيردي  

پپ يرداز هره  توسرط آدرزيم Iمر  گرر    آدژيوتادسري   Iآدژيوتادسينودن هه آدژيوتادسري  

موجرب ترشرم هورمرون آلدوسرر رون و  IIآدژيوتادسري   فعال يدي ميترو  IIآدژيوتادسريت 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت ردمان

دااگشنه علوم زپشکی سبزوار اهی  داره امور آزمااگشیه   ا
 

اد ياض عروق وود  م  گر    ترشم آلدوس رون هرم چنري  توسرط هيپرکرالم  )افرزايش 

 پ اسيم وون( و هيپوداترم  )کاهش سديم وون( ديز کن رز م  شو  

 

 وليت هااو کال  داش  از م اهوليسم آب و ال  ر 

او کز  ر  فع آب و ال  روليت ها هه صرور  اور کز هورمرود  و يرا غيرهورمرود  مر  

 واور کال …هاشد  او کال  غيرهورمود   ر وودريزی هرای شرديد  اسرهاز  اسر فراغ و

  رهيپوفيزوهيپوتراالموا ويرااو کز ک يروی غرد فوق کراری وياکم  رپرکاری هورمود 

  شو  م   يده

 آ يسون هيماری -1

داش  از کم کاری قسمت قتری غد  فروق ک يروی مر  هاشرد کره موجرب کراهش ترشرم 

 آلدس ورن م  گر   

 آلدس رون هاع  هازجذب+Na و  فع+K  م  شو. 

 ر ک يره هرا  +Kهازجرذب و آب و  +Naهازجرذب کم کاری قتر آ رداز غ ظت آلدوس رون 

 از وريم ا رار  +K فع و آب و  +Na فع 

 کوشينگ -2 

سندر  کوشينگ داش  از پرکاری قسمت قترری غرد  فروق ک يروی اسرت  ولر  هيمراری 

 م  هاشد  ACTHکوشينگ داش  از افزايش ترشم 
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دااگشنه علوم زپشکی سبزوار اهی  داره امور آزمااگشیه   ا
 

ACTH    ها آ ردوکورتي وتروپيو هورمون کره توسرط هيپروفيز قردام  ترشرم مر  شرو

 مت قتری غد  فوق ک يه است سمحرک ق

 ر ک يره هرا  +Kهازجرذب و آب و  +Naهازجرذب آلدوسر رون غ ظت پرکاری قتر آ رداز 

 از وريم ا رار  +K فع و آب و  +Na فع 

 مزه ه   ياهت -3

از هيپوفيز و ف  م  هاشرد کره  ر  رايعا  هيپوتراالموا يرا  ADHداش  از کاهش ترشم 

 هيپوفيز  يده م  شو  

 تنظيم غ ظت يون پ اسيم 

 ر ک يره  +Kپ اسيم  ر تنظيم فتار اسمزی و اد يا ا  عضرکد  د رش  ار   کن ررز غ ظرت 

 ر لوله های  ور ک يروی و  ر سرطم هافرت هرا هرا ورو  و وررو   +Kها ها  فع و هازجذب 

K+   از س وز هه مايع ميان هاف    صور  م  گير 

 هيپرکالم  

کره  ر دارسراي  ک يروی و هرور  از  + را  ر وون هيپرکالم  گويندKهاال هو ن غ ظت يون 

 هيماری های ق ي   يده م  شو  

  رمان هيپرکالم  

 (NaHCO3تزريم ه  کرهنا  سديم )



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت ردمان

دااگشنه علوم زپشکی سبزوار اهی  داره امور آزمااگشیه   ا
 

از سر وز و ورو  هره  +Hوررو  ايجا آل رالوزهرايجيران  ر وون  +Hغ ظت HCO3تزريم 

 +Kغ ظرت از ورون و ورو ی هره سر وز  +Kوررو  وون جهت دفظ تعا ز يود   ر س وز 

  ر وون 

  pHوون و م اديسم های  فاع  هدن  ر م اه  تغييرا   pHتنظيم  

pH  وون و مايعا  هدن  ر اثر عوام  مش  ف تغيير م  کند  هردن هره کمرو عوامر  تنظريم

ک يره هرا(  ر هراهرر اير  گودره  -ريه ها    -سيس م هافری وون  ب -کننده  قي   )الف

 تغييرا   م اومت م  کند 

 هافری وونسيس م  -الف

 م غيير م  هاشد  5/7تا  3/7وون هي   pHهه وور وييع  

 را گويند  5/7هه هيش از  pHآل الوز: افزايش 

 را گويند  3/7هه کم ر از  pHاسيدوز: کاهش 

هرسد  وطرر مررگ هره  ديراز  ار   سيسر م  8/7و يا هيت ر از  8/6وون هه کم ر از  pHاگر 

 م  شودد  pHهای هافری که  ر وون وجو   اردد  مادع تغييرا  

 سيس م هافری  ر وون وجو   ار : 4هه وور عمده 

 هافرهي رهنا  -1

  هرقراراست مهم تري  هافر وون م  هاشد   ر دالت وييع   ر وون ديست 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت ردمان

دااگشنه علوم زپشکی سبزوار اهی  داره امور آزمااگشیه   ا
 

 ر صور  ورو  ترکييا  اسيدی و يا هازی اي  هافر هه صور  زير عم  م  کند: 

 اسيدی ورو ترکييا : ريوی  فع 

 ق يائ  ورو ترکييا : ک يوی   فع 

 هموگ وهي  اکس  -هموگ وهي  سيس م -2

  ومي  سيس م تامپود  وون م  هاشد که  ر گ يوز های قرمز وجو   ار  

 :دز يو دياب های ريوی

 هافت ها :دز يو

 پروتئينها -3

 pHايزوال  ريرو آن هرا کم رر از  pHپروتئي  های پکسما  هافر  يگر وون هسر ند و چرون 

پکسما است   ر وون  ارای هار منف  م  هاشند  اي  سيسر م هره  لير  غ ظرت کرم  هرافر 

مهم   ر وون محسوب دم  شو   ول  هه  لي  غ ظرت هراالی آن  ر  اور  سر وز  مهرم 

 م هافری س وز م  هاشد تري  سيس 

HPO2) هازيو  ی های فسفا  -4
4

 (H2PO4( و مودوهازيو )-

د ش مهم   ر  فع ترکييا  اسيدی توسط ا رار  اردد  هنراهراي  عمر  آن هرا  ر ک يره هرا 

 مهم تر از فعاليت آن ها  ر پکسما م  هاشد 

 اسيدیر   ی هازيو: ورو  ترکييا  ف ) فع از وريم ا رار( فر  مودوهازيو 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت ردمان

دااگشنه علوم زپشکی سبزوار اهی  داره امور آزمااگشیه   ا
 

 ق ياي  ورو ترکييا : هازيوومود فر  ) فع از وريم ا رار( فر   ی هازيو 

فيزيولوديرو( اسرت  اير  سيسر م قروي ري   pH)دز يو هه  7  ريته فسفا  هراهر pKچون 

وون محسوب م  گر  ؛ ول  هه ع رت غ ظرت کرم آن  ر پکسرما عمرک د رش  pHهافر  ر 

H2PO4مهم  را هه عهده ددار   هافر فسرفا  )
-/HPO2

4
( قروي ري  هرافر  اور  سر ول  -

 م  هاشد 

 توسط ريه ها pHتنظيم  -ب

داصر  از کاتاهوليسرم سر ول   CO2وون را تنظيم مر  کننرد   pH, CO2ريه ها توسط  فع 

 CO2از هافت محيط  هه رگ ها من    شده  وار  گ يوز قرمز مر  گرر     ر گ يروز قرمرز 

( مر  کنرد گ اير  واکرنش توسرط H2CO3ديرو )ترکيب شده  توليد اسريد کرهو H2Oها 

آدزيم اديدرازکرهوديو کاتاليز م  شو   اسيد کرهوديو داص  وو  هره ورو  هره يرون هرای 

H+  وHCO3
تف يو م  گر    هي رهنا  داصر  از تف يرو اسريد کرهوديرو  وار  پکسرما  -

مر  شرو    ( از چکسرما وار  گ يروز قرمرز-Clگت ه  هرای ايجا  تعا ز يود   يون ک رر )

 ديز م  دامند « شيفت ک رايد»جاهجاي  يون ک ر را 

 ر مويرگ های مجاور هافت های محيط  هه ع رت کميرو  فترار اکسريژن قاه يرت تف يرو 

HbO2   فسفوگ يسريريو اسريد - ی-3  2زيا  م  شو   از ورف  يگر هراال هرو ن غ ظرت

(DPG ر دز يو هافت ها منجر هه رها شدن  )O2   گرر    هموگ روهي   ر هه هافرت هرا مر

ترکيب م  شو   هي رهنا  پکسما توسط ورون وريردی هره ريره هرا من  ر   +Hاي  دالت ها 

م  گر    هرا ورو  هي رهنرا  هره  اور   RBCم  شو  و  ر دز يو دياب های ريوی وار  

RBC  يونCl-  ازRBC   وار  م  گر   و شيفت ک رايد ديز هررع س مرور  هراال  يرده مر

 شو  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت ردمان

دااگشنه علوم زپشکی سبزوار اهی  داره امور آزمااگشیه   ا
 

-3،2 ر گ يوز های قرمز دز يو دياب های ريوی  فتار اکسريژن هروا هراال و ديرز م ردار 

افرزايش مر  ياهرد   Hbهرا  O2 ی فسفوگ سيريو اسيد پايي  اسرت؛ لرذا مير  ترکيير  

را آزا  مر  کنرد و مرادر  ع رس  +Hترکيب مر  شرو  و  O2هموگ وهي   ر اي  دالت ها 

 های محيط (  صور  م  گير   مور  هاال )گ يوز های قرمز دز يو هافت

H+  آزا  شده هاHCO3
 ترکيب شده و اسيد کرهوديو توليد م  شو   -

 CO2تف يرو مر  گرر   و « آدرزيم اديردراز کرهوديرو»اسيد کرهوديو توليد شده  توسرط 

ديز هه ع ت کاهش فتار اسرمزی )هره  لير  شريفت  H2Oتوسط هاز    فع م  شو   م داری 

ز( از گ يوز های قرمز موجو   ر ريه هرا ورار  و وار  پکسرما مر  ک رايد هه وار  از س و

 گر   

 کوفاک ورآدزيم اديدراز کرهوديو عنصر روی (Zn)  اسرت  اير  آدرزيم توسرط سرياديد

 .و اس ازوالميد مهار م  گر  

 2CO فر  اد  از م  ياهد« سه» ر وون هه: 

HCO3ههصور  70%          -1
- 

 مح وز CO2صور  هه 7%          -2

 ها هموگ وهي ( CO2ترکيب) کارهامينوهموگ وهي  صور  هه 23%          -3

  2 (افزايش عوام  زير  هاع  تجزيه اکسر  هموگ روهي(HbO  و آزا  شردن اکسريژن

 و کترريده شرردن منحنرر  تجزيرره اکسرر  هموگ رروهي  هرره سررمت راسررت

 :م  گر دد



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت ردمان

دااگشنه علوم زپشکی سبزوار اهی  داره امور آزمااگشیه   ا
 

 )اثر هوهر( +Hيون -1

2- CO2 

 (DPG-3, 2) اسيد  يفسفوگ يسيريو 3 3  -3

  ما -4

 توسط ک يه ها pHتنظيم  - 

pH, HCO3و هازجذب  +Hک يه ها ها  فع يون 
وون را تنظيم مر  کننرد  هرم چنري  ک يره  -

 م  هاشند  +Naا اف  هدن و هازجذب يون های  +Kها مسئوز  فع 

 +H فع يون  

CO2  از وريرم جريرران وررون  وار  ک يرره هررا گتر ه   ر توهرروز هررای ک يرروی  آدررزيم

ايجرا  شرده  +Hاديدرازکرهوديو  واکنش تت ي  اسيد کرهوديو را کاتاليز مر  کنرد  يرون 

NH4توسط کرهوديو هه صور  
 ريم ا رار  فع م  گر   واز  NaH2PO4يا  +

 گ وترامي  هره ک يره هرا  دمر  آمودياک داص  از کاتاهوليسم س ول  سم  هو ه  هه صور 

 م  گر   و آن جا  ر دضور آب و آدزيم گ وتاميناز تيدي  هره اسريد گ وتاميرو و آمودياترو

NH4م  شو   چون محيط ک يه ها م داری اسريدی اسرت  لرذا آموديراک هره صرور  )
+ )

  فررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع

 م  گر   

 تت ي  يون  ی هيدرودن فسفا  -2



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت ردمان

دااگشنه علوم زپشکی سبزوار اهی  داره امور آزمااگشیه   ا
 

H+  ر ک يه ها م  توادد جادتري  يرون Na+  ر ترکيرب مودوهيردرودن فسرفا   ی سرديم 

 گر   

هره صرور   ی هيردرودن فسرفا  سرديم از وريرم ا رار و  +Hاي  عم   منجر هره يرون 

توسط ک يه ها م  شو  )هنراهراي  ا رار هيتر ر دراوی فرر  مودوهازيرو  +Naهازجذب يون 

 فسفا  است( 

 وهاز رهدن اسيد تعا ز ازعد  داش  او کال  

ها د ش مهم   ر تعا ز اسيد و هاز هردن  اردرد   ر اور کال  تنفسر    فرع ريه ها و ک يه 

CO2  توسط ريه ها مش   م  شرو  و  ر اور کال  م اهوليرو غ ظرتHCO3
ورون تغييرر  -

  ميياشد م  کند  دسيت غ ظت اي   و ترکيب  ر وون هه وور وييع  

                وون کاهش م  ياهد pH ر اسيدوز 

      وون افزايش م  ياهد pH ر آل الوز 

 ورون تغييرر pHوون تغيير م  کند؛ ول   ر مروار  جيرادر    pH ر او کال  غيرجيراد  

دم  کند و او کال  ايجا  شده  جيران م  گر     ر مروار  درا  و شرديد  اور کال  هره 

 صور  غيرجيراد  و  ر موار  مزم   او کال  هه صور  جيراد  م  هاشد 

 س اسيدوز تنف 

   غ ظت آن  ر وون افزايش م  ياهد CO2هه ع ت کاهش  فع ريوی 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت ردمان

دااگشنه علوم زپشکی سبزوار اهی  داره امور آزمااگشیه   ا
 

 ر تهويه کم و داقد  هيماری  ا  الريه  مسموميت ها مرفي  و اد  ان ريره هرا  يرده  

 .م  شو 

 اسيدوز تنفس  جيران دتده

HCO3هرای جيران هازجذب 
  هرقرارشو  توسط ک يه ها افزايش ياف ه تا دسيت  -

 آل الوز تنفس  

 غ ظت آن  ر وون کاهش م  ياهد  CO2هه ع ت افزايش  فع ريوی 

   ر تهويه زيا    ر هيجادا  عصي   ورزش هرای سرنگي  و مسرموميت هرا ساليسريک 

 . يده م  شو 

 pH  غ ظت   وونCO2  فع وون CO2 

 دتده جيران آل الوزتنفس  

HCO3هرای جيران  هازجذب 
توسط ک يه ها کاهش م  ياهرد ترا دسريت هرقررار شرو  ) ر  -

HCO3و  CO2اسرريدوز م اهوليررو جيررران شررده غ ظررت 
 وررون کم ررر از دررد وييعرر  -

 م  هاشد( 

  هه ع ت تتر ي  کمرپ  س پايردار« مودوکسيدکره » ر مسموميت هاHbCO ظرفيرت  

ه سر ول  هر زدم  اکسيژن توسط هموگ وهي  کاهش مر  ياهرد   ر د يجره گ ي رولي

 .سمت تت ي  اسيد الک يو کتيده م  شو  و اسيدوز م اهوليو ايجا  م  گر  

HCO3آل الوز م اهوليو: غ ظت 
 وون هاالتر از دد وييع  م  هاشد  -



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت ردمان

دااگشنه علوم زپشکی سبزوار اهی  داره امور آزمااگشیه   ا
 

  ر اس فراغ  مصرف  اروها و غذاهای ق ياي  مادند هي رهنا   يده م  شو . 

 pH  غ ظت   وونCO2  فع وون CO2 

  رآل الوزم اهوليرو) هرقرارشرو  کراهش ياف ره ترا دسريت  CO2هرای جيران   فع ريوی 

HCO3و  CO2ن شده  غ ظت جيرا
 وون هيت ر از دد وييع  است  -

 مسموميت ها ساليسيک  

افرزايش ياف ره  آل رالوز  CO2 ر اثر مسموميت ها ساليسيک   ر مراد  اوليه   فرع ريروی 

HCO3تنفس  ايجا  م  شو ؛ هرای جيران  هازجرذب 
ک يروی کراهش مر  ياهرد   ر اثرر  -

HCO3کاهش هيش از 
 اسيدوز م اهوليو ايجا  م  گر    -

  

 

 موفم وپيروز هاشيد 

 

  

  

 


