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 تیواریْای تیرٍئید

 

 تیرٍئیدزادی هادر کن کاری یاّیپَتیرٍئیدی  ث :حایي هث

 درصد جوعیت عوَهی تِ یکی از هَارد اختالل تیرٍئید 10تا7اختالالت تیرٍئید درهجوَع ضیَعی تراترتا دیاتت دارًد یعٌی حدٍد 

دست اخر  ٍ کِ هی تَاًٌد خَش خین ٍیا تدخین تاضٌدًدٍلْا یا تَدُ ّای تیرٍئید کاری تیرٍئید،پر ،تیرٍئید کِ ضاهل کن کاری

 التْاتات ٍعفًَتْای تیرٍئید هثتال ّستٌد.

ؿشٍع ثِ هَلغ دسهبى  دسثیي ثیوبسیْبی تیشٍئیذ کن کبسی هبدس صادی اى اص اّویت ٍیظُ ای ثشخَسداس ّؼت چشا کِ تـخیق دیشٌّگبم ٍػذم

 هیتَاًذ ثبػث اػیت خذی هغضی ثِ كَست کبّؾ ضشیت َّؿی ؿَد.

 درکن کاری هادرزادی تیرٍئید ارتثاط هعکَس سي ضرٍع درهاى ٍ ضریة َّضی

 

 

 

 

 

 

ثیبى کشدُ اًذ .  4000تب یک دس  3000سا یک دس  )هبدسصادی(ثشًبهِ ّبی غشثبلگشی ؿیَع ّیپَتیشٍئیذیؼن کًَظًیتبل

ًفش ثَدُ  1300تفبٍت ؿیَع دس خوؼتْبی هختلف گضاسؽ ؿذُ اػت . دسایشاى اسصیبثی ّبی اٍلیِ ثیبًگش ؿیَع یک دس 

دسكذی ثیـتش اص ػلل ّیپَتیشٍئیذی تیشٍئیذ  دستَلیذ َّسهَى( )اختاللاػت . خبلت آًکِ دس ایشاى دیغ َّسهًََطًض

 کًَظًیتبل سا ثخَد اختلبف دادُ اػت . کِ هی تَاًذ ثؼلت سٍاج ثیـتش اصدٍاخْبی فبهیلی دس ایشاى ثبؿذ . 

 کوجَد یذ ثؼٌَاى ػبهل ؿبیغ ػمت هبًذگی رٌّی دسػطح خْبى اهشٍص اص ایشاى سیـِ کي ؿذُ اػت . 

 ری : رٍش ّای غرتالگ

ٍ دس كَست ًیبص  TSH. اًذاصُ گیشی اٍلیِ گشفتِ ؿذُ اًذ دًٍَع ثشًبهِ غشثبلگشی ثشای ّیپَتیشٍئیذیؼن کًَظًیتبل دسًظش

T4  ِاًذاصُ گیشی اٍلی ٍT4  دسكَست ًیبص ٍTSH  ثؼالٍُ ثشًبهِ اًذاصُ گیشی ّوضهبى ,TSH  ,T4    ًیض دس حبل گؼتشؽ

 اػت .   

 T4  (Primary TSH with Bakup T4  ) صَرت ًیاز ٍدر TSHاًدازُ گیری اٍلیِ

 IQهحدٍدُ   IQهتَػط  ػي ؿشٍع دسهبى ثِ هبُ

 هاّگی 3 -0

 هاّگی 6تا  3

 هاّگی 6تیص از 

89 

71 

54 

 107- 64 

96-35 

80- 25 
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 T4ٍ ثذًجبل آى  TSHاغلت ثشًبهِ ّبی غشثبلگشی دس اسٍپب , طاپي , کبًبدا , هکضیک ٍ ایبالت هتحذُ ثش هجٌبی اًذاصُ گیشی 

, تیشٍگلَثَلیيهجتالیبى ثِ کوجَد  ,TSHاػتَاسًذ . ثب ایي ًحَُ ثشسػی افضایؾ تبخیشی  TSHدسكَست ثبال ثَدى 

ثخلَف دس ًَصاداى ثب ٍصى کن  TSHّیپَتیشٍئیذیؼن هشکضی ٍ ّیپَتیشٍکؼیٌوی کـف ًخَاٌّذ ؿذ . افضایؾ تبخیشی 

ثیوبس  2گشم ( ؿبیغ  اػت . دسکَثک کبًبدا  1500گشم ( ٍ کَدکبى خیلی کن ٍصى ) کوتش اص  2500ٌّگبم تَلذ )کوتشاص 

کـف ًـذُ ثَدًذ ,کِ ثب  TSHًَصاد غشثبل ؿذُ  ثب اًذاصُ گیشی اٍلیِ  93000 هجتال ثِ ّیپَتیشٍئیذیؼن دائوی اص ثیي

دسكذ  05/0تـخیق دادُ ؿذًذ . هیضاى فشاخَاى ٍالذیي ثشای  اًدبم آصهبیؾ خَى ثب ایي ثشًبهِ تمشیجبً  T4اًذاصُ گیشی 

 ظًیتبل اػت . اػت . کِ تمشیجبً هیضاى آى دٍ هَسد فشاخَاى ثشای کـف ّشهَسد ّیپَتیشٍئیذیؼن کًَ

)الیضا , ؿیوی لَهیٌبع ,فلَسٍایوٌَآػی ( کِ ثذٍى اػتفبدُ اص هَاد سادیَاکتیَ ٍ ثب  TSHسٍؿْبی خذیذ ػٌدؾ   

سا هـخق ًوبیٌذ . اص ایٌشٍ خیلی اص ثشًبهِ  TSHحؼبػیت ثبال ػول هی کٌٌذ هی تَاًٌذ همبدیش طجیؼی اص غیش طجیؼی 

دس ػبػتْبی اٍلیِ صایوبى  TSHػَق پیذا کشدُ اًذ اهب کوبکبى افضایؾ   TSHّبی غشثبلگشی ثِ ػوت ػٌدؾ اٍلیِ 

ثؼٌَاى یک هؼئلِ للوذاد هی ؿًَذ . ثب تَخِ ثِ ایٌکِ دسحبل حبضش ًَصاداى صٍد اص ثیوبسػتبى تشخیق هی ؿًَذ  ٍ 

هیکشٍیًَیت دسلیتش  25تب  20دس ثشًبهِ ّبی غشثبلگشی   TSHػبػت اٍل گشفتِ هی ؿَد . ًمطِ لطغ  48هؼوَالً ًوًَِ دس 

 .بدیش طجیؼی ثِ ایي همذاس ًوی سػذػبػت اٍل هم 24حتی دس  TSH(. ثب سٍؿْبی خذیذ ػٌدؾ  cut offاػت ) 

ثِ یک افضایؾ یبفتِ اػت ثب ایي سٍؽ   5ثِ یک ثِ   3ثب ثشًبهِ تشخیق صٍدسع ًَصاداى هَاسد هثجت کبرة ثب ایي سٍؽ اص 

ظًیتبل کـف ًوی ؿًَذ ایي هَاسد هوکي اػت ّیپَتیشٍئیذیؼن هشکضی , هَاسد تحت دسكذ هَاسد ّیپَتیشٍئیذیؼن کًَ  5

 ثبلیٌی ٍ یب ًمق دسًوًَِ گیشی داؿتِ ثبؿٌذ . 

تب  20,  دس حبلیکِ همبدیش ثیي داسًذ 50ثیؾ اص  TSHهدذداً تبکیذ هی ؿَد اکثش هَاسد دائوی ّیپَتیشٍئیذیؼن کًَظًیتبل 

 .ع گزسای ّیپَتیشٍئیذیؼن ثَدُ اػتاًَاثیـتش هثجت کبرة ٍ یب ثؼلت  49

 ًوًَِ گیری :

سٍصگی هَسد ًوًَِ گیشی لشاس گیشد ّوبًطَس کِ لجالً یبد آٍسی  4تب  2اص ثیوبسػتبى تشخیحبً دس ّش ًَصاد لجل اص تشخیق  

یشی لجل اص ػبػت اٍل هیضاى هَاسد هثجت کبرة سا افضایؾ خَاّذ داد . ثِ ّش حبل ًوًَِ گ 24-48ؿذ  ًوًَِ گیشی دس 

 تشخیق اص ثیوبسػتبى ٍ تشاًؼفَصیَى ثشای خلَگیشی اص دػت دادى ثیوبساى ضشٍست داسد . 

صایوبى دس هٌضل  دیذُ هی ؿَد . دس هَاسدیکِ )تضسیك خَى( هَاسد هٌفی کبرة دسًَصاداى خیلی ثیوبس ٍ ثؼذ اص تشاًؼفَصیَى

شفتِ هی ؿَد . دسثؼضی اص کـَسّب یک ثشًبهِ غشثبلگشی هدذد ثَدُ اػت ٍیب ًَصاداى ؿذیذاً ثذ حبل ًوًَِ دس سٍص ّفتن گ

تب چْبس ّفتگی گشفتِ هی ؿَد . کِ اًدبم آى هوکي اػت اص ًظش التلبدی ثِ كشفِ ًجبؿذ ٍلی تَكیِ هی ؿَد   2دس 

بخیش هوکي اػت ثب ت TSHثشای ًَصاداى کن ٍصى ٍ خیلی کن ٍصى ایي ثشًبهِ هی تَاًذ هفیذ ثبؿذ صیشا دسایي گشٍّْب 

 افضایؾ پیذا کٌذ . 
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دلت دس ًوًَِ گیشی ضبهي غشثبلگشی هَفك اػت . ًوًَِ ثبیذ دس داخل دایشُ سیختِ ٍ آى سا ثِ كَست کبهل پش ًوبیذ . 

چکبًذى هدذد خَى ثش سٍی لطشُ لجلی كحیح ًیؼت. فشاخَاى خبًَادُ  ثشای ًوًَِ گیشی هدذد ثشای هَاسد ًبلق 

ذ کشد . ًوًَِ ّبئیکِ خَة تْیِ ًـذُ ٍ یب ًبکبفی ّؼتٌذ ًجبیذ هَسد ػٌدؾ لشاس گیشد . تـخیق سا ثب تبخیش هَاخِ خَاّ

 ًوًَِ ّب ًجبیذ آغـتِ ثِ ؿیش , لَُْ ٍ چبی ثبؿٌذ ٍ ًجبیذ ٌّگبم خبثدبئی ثب ػطح هشطَة هَاخِ ؿًَذ . 

 ًتایج آزهایطات :  

لذاهبت الصم ؿبهل تؼت ّبی تـخیلی لطؼی ٍ دس كَستیکِ تؼت غشثبلگشی هثجت ثبؿذ ثبیذ ثالفبكلِ پضؿک هؼبلح ا

ثشًبهِ دسهبى سا طشاحی ًوبیذ . ًتیدِ تؼت ثبیذ ٍاسد پشًٍذُ پضؿکی ثیوبس ؿَد . ثشای تـخیق لطؼی دس هَاسد هثجت 

 ًیض اًذاصُ گیشی هی ؿَد . TSH ٍT4 Fػطح

 TSHٍ افسایص   T4کاّص  -1

لیتش ( ثؼٌَاى ّیپَتیشٍئیذیؼن  هیلیهیکشٍٍاحذ دس 40از  تیص)  TSHٍ افضایؾ ػطح  T4ّش ؿیش خَاس ثب کبّؾ ػطح 

کًَظًیتبل دسًظش گشفتِ هی ؿَد . هؼبیٌِ فیضیکی کبهل اًدبم ٍ تؼتْبی تـخیلی لطؼی سٍی ثیوبس اًدبم هی ؿَد . ) 

دستؼت  TSH( ٍ ثالفبكلِ دسهبى ؿشٍع هی ؿَد . هَاسدیکِ ػطح  Free T4ٍ تشخیحبً   TSH , T4تؼت تـخیق 

دسكذ هَاسد  10ثَدُ اػت ًوًَِ ثشای غشثبلگشی هدذد اخز ؿَد ٍ هدذداً ثشسػی هی ؿَد . فمط  40گشی کوتش اص غشثبل

ثشای ػي هذًظش  TSHداسًذ . دسػٌیي ثبالتش ثشای لضبٍت همبدیش طجیؼی  40تب  20ثیي  TSHّیپَتیشٍئیذیؼن کًَظًیتبل 

 ( .  تاضد هی 1/9- 7/1ّفتگی هیساى آى  6تا  2تیي لشاس گیشد . ) 

2- T4  ٍ ًرهالTSH  ِافسایص یافت 

طجیؼی اتالق هی ؿَد . ػلت آى هتفبٍت ٍ هی تَاًذ ثؼلت  T4   ٍFT4ػلیشغن TSHّیپشتیشٍتشٍپیٌوی ثِ افضایؾ ػطح 

. ؿیَع اًَاع گزسا ٍ داین ّیپَفیض ثبؿذ –, داین , تبخیش تکبهل هحَس ّیپَتبالهَع  ساّیپَتیشٍئیذیؼن گز

 ّیپشتیشٍتشٍپٌیوی ثلَست ٍاضحی دسهجتالیبى ثِ ػٌذسم داٍى ثیـتش اػت . 

دس هَسد دسهبى هجتالیبى ثِ ایي حبلت اختالف ًظش ٍخَد داسد . اطالػبت صیبدی دس هَسد پی گیشی دساص هذت ٍ تکبهل 

تعد از دٍ ّفتگی را غیر طثیعی تلقی هی  10 تیطتر از TSHاغلة پسضکاى هقادیر ؿؼَسی هجتالیبى ٍخَد ًذاسد . 

ّر دٍ ّفتِ  FT4 ٍTSHدرصَرتیکِ درهاى ضرٍع ًطَد . ٍ دس كَست تذاٍم دسهبى سا ؿشٍع هی ًوبیٌذ .  کٌٌد

 چک هی ضَد ٍ در صَرتیکِ هیساى آًْا ًرهال ًطَد  درهاى تاید ضرٍع ضَد . 

 TSHختالف صیبد اػت . اؿبسُ گشدیذ کِ دسایي ػٌیي همذاس ثبؿذ ًیض ا 6-10ثؼذ اص یک هبّگی ثیي   TSHدسهَاسدیکِ 

هتغییش اػت . دسًظش گشفتي همبدیش طجیؼی ثبلغیي ثشای ایي همطغ ػٌی ػجت ؿشٍع دسهبى دسثؼضی  1/9تب  7/1ثیي 

 هَاسد ؿذُ اػت . 
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3-T4  ٍ پائیيTSH  طثیعی 

ثشای ػي ؿیش خَاس تؼشیف هی ؿَد   T4پبییي ) کِ دٍ اًحشاف هؼیبس کوتش اص هتَػط  T4ًشهبل ٍ   TSHؿیشخَاساى ثب  

دسكذ   5تب   3( هوکي اػت کن کبسی تیشٍئیذ داؿتِ ثبؿٌذ . ایي حبلت دس  هیکرٍگرم  در  دسی لیتر 10هعوَالً زیر 

ثخلَف دس ًَصاداى پشُ تشم کِ ًَصاداى دیذُ هی ؿَد . ایي الگَ هی تَاًذ دساثش ػذم تکبهل ّیپَتبالهَع ثبؿذ .)

( کن کبسی ثبًَیِ  5000دس  1) ثب ؿیَع   TBGدسكذ کل ًَصاداى سا تـکیل هیذٌّذ(. ایي حبلت ّوچٌیي دسکوجَد 12

دس كذ ّضاس TSH (1( ٍ یب کن کبسی اٍلیِ تیشٍئیذ ثب افضایؾ تبخیشی  50000تب  25000تیشٍئیذ   ) ثب ؿیَع یک دس 

 هی ؿَد .  TSHًفَصیَى دساص هذت دٍپبهیي ٍ گلَکَکَستیکَسئیذ ثب دٍص ثبال ػجت هْبس ( دیذُ هی ؿَد . اًَصاد

دس ًَصاداى ًبسع پبییي تشاص ًَصاداى تشم    T4   ٍFT4ّیپَتیشٍکؼیٌوی گزسا  دس ًَصاداى پشُ تشم دیذُ هی ؿَد . ػطح 

 ثشاثش هیضاى ًَصاداى تشم اػت  TSHٍلی هیضاى 

ٍخَد ًمق دسخط ٍػط , ّیپَگلیؼوی , هیکشٍفبلَع ٍ هـکالت ثیٌبیی هوکي اػت ثیبًگش ٍخَد ًمق دسّیپَفیض ٍ 

 هوکي اػت ثلَست ایضٍلِ ثبؿذ .  TSHّیپَتبالهَع ثبؿذ . کوجَد 

4- T4  پاییي ٍ افسایص تاخیریTSH 

افضایؾ   TSHًشهبل اػت ٍلی ثؼذاً  TSHبییي ٍ پ T4 دس ًَصاداى کن ٍصى ٍ خیلی کن ٍصى ٍ ًَصاداى ؿذیذاً ثیوبس دساثتذا 

هی یبثذ . خَاة ایي پبػخ کِ آیب ایي حبلت ثؼلت ًمق دس فیذثک تیشٍکؼیي اػت یب ّیپَتیشٍئیذیؼن گزسا ٍ یب یک فشم 

خفیف اص ّیپَتیشٍئیذیؼن دائن اػت,ؿشح دادُ ًـذُ اػت ٍ پی گیشی دساص هذت اص ایي گشٍُ گضاسؽ ًـذُ اػت . 

  2ِ لجالً اؿبسُ ؿذ ثشای کـف هَاسد ّیپَتیشٍئیذیؼن دسایي گشٍُ ثؼضی اص كبحت ًظشاى غشثبلگشی ثبًَیِ دس ّوبًطَس ک

 3ّفتگی تاال تواًد درهاى تاید ضرٍع ضَد . ٍ در   6اگر تعد از    TSHدر ّر حال ّفتگی پیـٌْبدکشدُ اًذ .  6تب 

 .  ارزیاتی هجدد اًجام هی ضَد سالگی

 

 TSHافسایص هَقت  -5

تؼذادی اص ؿیشخَاساى هوکي اػت دس آصهًَْبی غشثبلگشی ًتیدِ غیش طجیؼی داؿتِ ثبؿٌذ . ٍلی دس آصهبیـبتی کِ ثشای 

تـخیق لطؼی اًدبم هی ؿَد . ًتیدِ تؼت طجیؼی داسًذ . ایي حبلت هوکي اػت دس ًَصاداى پشُ تشم,هٌبطك ثب کوجَد 

ؿَد . اػتفبدُ هبدس اص داسٍّبی ضذتیشٍئیذی  ٍ هَاخِْ ثب یذ اضبفی آًذهیک یذ ٍ یبحتی دس ؿیشخَاساى ػبلن تشم دیذُ 

 لجل ٍ حیي تَلذ ) ثتبدیٌَ هَاد خبخت حبٍی یذ ( اص ػلل ایدبد کٌٌذُ ایي حبلت ّؼتٌذ . 
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هوکي اػت دسهبى ثشای یک دٍسُ کَتبُ هذت ضشٍست داؿتِ ثبؿذ . دسًَصاداًی کِ ثؼلت هلشف داسٍ تَػط هبدس هـکل 

 ّفتِ ثؼذ اص تَلذ اًدبم هی ؿَد .  3تب  1اًذ . دسهبى ثشای پیذا کشدُ 

 پبئیي  TSH   ٍT4اسصیبثی ثبلیٌی ًَصاداى ثب افضایؾ 

 ایي ًَصاداى ّیپَتیشٍئیذ تلمی هی ؿًَذ تب خالف آى ثبثت ؿَد . 

 هشالجت ایي گشٍُ ثِ ؿشح صیش اػت : 

یٌِ ؿَد . هـبٍسُ ثب یک هتخلق غذد دسٍى سیض کَدکبى ؿیشخَاس ثبیذتَػط پضؿک هؼبلح ثالفبكلِ ٍ ثذٍى دسًگ هؼب -1

 ثِ تؼْیل دسالذاهبت تـخیلی ٍ دسهبى هٌبػت کوک خَاّذ کشد . 

یک ؿشح حبل کبهل ؿبهل اػتفبدُ احتوبلی هبدس اص داسٍّبی ضذ تیشٍئیذی ٍ یب ّش ًَع هبدُ دیگش, ػبثمِ خبًَادگی ٍ -2

 هؼبیٌِ فیضیکی کبهل ثؼول آیذ . 

ثِ تـخیق هَاسد دیغ َّهًََطًض کوک    Tgگشفتِ ؿَد . اًذاصُ ثبالی  FT4تشخیحبً   T4 TSH ,خیلیتؼتْبی تـ -3

خَاّذ کشد . دسكَستیکِ هبدسػبثمِ ثیوبسی اتَایویَى تیشٍئیذ داؿتِ ثبؿذ . اًذاصُ گیشی آًتی ثبدیْبی هْبس کٌٌذُ 

 سػپتَسّبی تیشٍتشٍپیي هفیذ خَاّذ ثَد . 

فبدُ اص سٍؿْبی ػوؼی ٍ ثلشی ٍ کتبثچِ ّب خیلی هفیذ اػت . اّویت دسهبى صٍدسع دستکبهل آهَصؽ ٍالذیي ثب اػت -4

 هغض , پبػخ دادى ثِ ػَاالت آًْب دسهَسد ػبهل ثیوبسی , ًحَُ هلشف داسٍ ثب اّویت اػت . 

  123کشد . یذ ٍ یب تکٌتیَم ثِ تـخیق ػبهل ایدبد کٌٌذُ کوک خَاّذ   123اػتفبدُ اص اکَی داپلش , اػکي ثب یذ  -5

تلَیش ٍ اطالػبت دلیك تشی اص تیشٍئیذ ثِ دػت هی دّذ ٍلی دسّوِ هشاکض ٍخَد ًذاسد.تکٌتیَم اسصاًتشیي هبدُ سادیَاکتیَ 

 ثشای تلَیش ثشداسی اػت . 

ثطَس کلی دس هَسد اػکي دس دٍسُ ًَصادی ثیي كبحت ًظشاى هٌبلـِ ٍخَد داسد . ثحث خطش فبیذُ دس هَسد ایي الذام 

 یلی پبیبى یبفتِ اػت . طشفذاساى اًدبم ایي الذام فَایذ آى سا ثِ ؿشح صیش تَضیح دادُ اًذ : تـخ

 : اگش ًتیدِ یک ثبفت اکتَپیک سا ًـبى دّذ . ّیپَتیشٍئیذیؼن دائوی هـخق هی ؿَد . الف 

ًمق دس  TSHپتَس : اگش ًتیدِ اػکي ّیچ ّیچگًَِ ثشداؿتی ًـبى ًذّذ آپالصی یب ّیپَپالصی تیشٍئیذ , ًمق دسسػب

تشاًؼپَست یذ ٍ یب ػجَس آًتی ثبدیْبی هبدسی هْبس کٌٌذُ تیشٍتشٍپیي هطشح هی ؿَد . ػذم سٍیت تیشٍئیذ دس ػًََگشافی 

 تـخیق اٍل یؼٌی آپالصی سا تبییذ خَاّذ کشد . 

اّذ کشد . اًذاصُ ج: اػکي طجیؼی یب ٍخَد گَاتش ثِ ًفغ تـخیق دیغ َّسهًََطًض اػت کِ ثیوبسیْبی اسثی سا هطشح خَ

 اختالل دس ػبختِ ؿذى تیشٍگلَثَلیي سا اص ػبیش ػلل خذا خَاّذ کشد .  Tgگیشی 
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توبع ثب داسٍّبی ضذ تیشٍئیذی )ثِ غیش اص یذ(ًیض ًوبی هـبثِ ایدبد خَاّذ کشد . دسثؼضی اص ؿیشخَاساى ثب آًتی ثبدیْبی 

دسكَست ٍخَد دیغ َّهًََطًضخطشتکشاس دسفشصًذاى ثؼذی  هبدسصادی ضذ سػپتَسّبی تیشٍ تشٍپیي ًیض ًوبی هـبثِ داسًذ.

 خبًَادُ ؿشح دادُ ٍ هـبٍسُ طًتیک ثؼول آیذ . 

گشٍّی اص ثیوبساى دسّیچکذام اص دػتِ ّبی فَق لشاس ًوی گیشًذ . هوکي اػت ّیپَتیشٍئیذیؼن گزسا داؿتِ ثبؿٌذ . دس د:

ػبلگی تَكیِ هی ؿَد , صیشا دس ایي ػي لطغ داسٍ هؼئلِ ای ایدبد  3ایي گشٍُ پی گیشی دلیك ٍ ثشسػی هدذد دس 

 ًخَاّذ کشد. 

بى ثخبطش اًدبم الذاهبت تـخیلی ًجبیذ ثتبخیش اًذاختِ ؿَد . ٍ دسكَست دسّش حبل تبکیذ هی ؿَد ثِ ّیچ ٍخِ دسه 

ػبلگی اسصیبثی دائوی یب گزسا ثَدى ّیپَتیشٍئیذیؼن اًدبم خَاّذ ؿذ .  3ًجَدى اهکبًبت دسهبى ؿشٍع هی ؿَد.  ٍ دس ػي 

ّیپَتیشٍئیذیؼن کًَظًیتبل  ثشای اختٌبة اص توبع ًَصاد ثب اؿؼِ دسػبلْبی اخیشاکَی داپلش ثؼٌَاى اًتخبة اٍل ثشسػی

 . کِ هؼلوبً ثبیذ تَػط یک فشد هتجحش اًدبم ؿَد .  ( 4)هطشح ؿذُ اػت 

  :درهاى

ثشًبهِ ّبی غشثبلگشی ػجت دسهبى صٍدتش ثیوبساى هجتال ؿذُ ٍ تکبهل ػلجی ثیوبساى ػبلی خَاّذ ثَد . هطبلؼبت کٌتشل 

ثب گشٍُ کٌتشل ثَدُ اػت . ّذف کلی دسهبى فشاّن کشدى  ًوشُ دس ضشیت َّؿی دسهمبیؼِ 10تب  5ؿذُ ثیبًگش کبّؾ 

ؿشایط ثشای سؿذ ٍ ًوَ طجیؼی اػت . دس گزؿتِ کِ ثشًبهِ غشثبلگشی ًجَد  ٍ دسهبى ثب تبخیش اًدبم هی ؿذ تکبهل ثیوبساى 

حبلت توبم ؿیش خَاساى هجتال ثِ ّیپَتیشٍئیذیؼن ثبیذ ّش چِ ػشیؼتش تحت دسهبى لشاس گیشًذ تب  هختل هی ؿذ .

در طی یک هاُ تاید تِ هیساى طثیعی رساًدُ  TSHدر طی دٍ ّفتِ ٍ   T4تا درهاى خَب یَتیشٍئیذ پیذا ًوبیٌذ . 

 .ضًَد

دس غشثبلگشی داسًذ ثبیذ ثِ هتخلق غذد  10ثبالی TSHخالكِ :کن کبسی هبدسصادی تیشٍئیذ لبثل دسهبى ٍپیـگیشی ّؼت .توبم هَاسدی کِ

 ؿشٍع دسهبى تؼییي تکلیف ؿًَذ .پی گیشی ّب دسػبل اٍل ّش هبِّ ٍػپغ ّش ػِ هبُ تب ػِ ػبلگی خَاّذ ثَدکَدکبى اسخبع ؿًَذ تب خْت 
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