
 غذه تیزوئیذ

ػولکشد اغلی تیشٍئیذ .  قشاسداسدگشدىقسوت ػشضی حٌجشُ دس جلَ  پشٍاًِ ای ضکل بَدُ ٍ دسیک غذُ کَچک  غذه تیزوئیذ

 َّسهًَْای تیشٍئیذ ٍظیفِ هػشف هَادغزایی ٍاکسیژى خَى ٍ دسًتیجِ تَلیذ .هیباضذجذب یذ و ساخت هورمونهای تیزوئیذ 

 .گشها ٍ تسْیل سضذ دس بذى سا بشػْذُ داسًذ

  :ضایؼتشیي هطکالت تیشٍئیذ ضاهل ایي هَاسد ّستٌذ

  (ّایپشتیشٍئیذی  )پشکاسی تیشٍئیذ 

  (ّایپَتیشٍئیذی  )کن کاسی تیشٍئیذ 

  (گَاتش )بضسگی غذُ ی تیشٍئیذ 

 

 :عالئم پزکاری تیزوئیذ

 افضایص اضتْا 

 ػػبی ضذى 

 بی قشاسی 

 ًذاضتي توشکض 

 ضؼف ػضالًی 

 ضشباى ًاهٌظن قلب 

 بی خَابی 

 َضکٌٌذگی ٍ ًاصکی ه 

 خاسش پَست 

 َسیضش ه 

  تَْع ٍ استفشاؽ

کن کاسی غذُ تیشٍئیذ .  تَلیذ کٌذَّسهَىاًذاصُ ًیاص بذى  ًتَاًذ بِ غذُ تیشٍئیذ ٌّگاهی ایجاد هی ضَد کِ کم کاری غذه تیزوئیذ

 .دس صًاى ضایغ تش اص هشداى است

 باػث بشٍص ػَاسضی اص قبیل خستگی صٍدسس، ضؼف ٍبی حالی، سیضش هَ، یبَست، عالئم کم کاری تیزوئیذ در بشرگسالی

 .  خطکی پَست، احساس سشها، اختالالت قاػذگی، افضایص ٍصى ٍ ّوچٌیي باػث بشٍص افسشدگی هی ضَد
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پس اص . ، جٌیي کاهأل ٍابستِ بِ َّسهًَْای تیشٍئیذ هادس است کِ اص جفت ػبَس ًوَدُ ٍ بِ جٌیي هی سسٌذّن بارداری دٍساىدس 

 بِ بؼذ،اص ایي صهاى . پایاى سِ هاُ اٍل باسداسی غذُ تیشٍئیذ جٌیي فؼالیت خَد سا ضشٍع ًوَدُ ٍ َّسهَى تیشٍئیذ تَلیذ هی کٌذ

 .  کِ بایذ اص طشیق هادس بِ اٍ بشسذداسد یذجٌیي بشای تَلیذ َّسهَى تیشٍئیذ ًیاص بِ 

بشٍص با خطر  دس خاًن ّای باسداسی کِ دچاس بیواسی کن کاسی تیشٍئیذ بَدُ ٍ یا هقادیش کافی یذ دسیافت ًوی کٌٌذ، جٌیي آًْا 

 .بیواسی کن کاسی هادسصادی تیشٍئیذ ٍ اختالل دس سضذ هغض ٍ دستگاُ ػػبی سٍبشٍ ّستٌذ

دس غَستی کِ ایي ػقب هاًذگی ایجاد ضَد، .  هی تَاًذ باػث ایجاد ػقب هاًذگی ّای رٌّی ٍجسوی ضَدنوسادیکم کاری تیزوئیذ 

 کن کاسی هادسصادی تشخیص سودرساهشٍصُ دس بیطتش کطَسّا ی پیطشفتِ، ٍ ّوچٌیي دسکطَس ها بشای . دیگش قابل دسهاى ًخَاّذ بَد

ایي کاس اص طشیق گشفتي چٌذ قطشُ خَى اص پاضٌِ پای توام ًَصاداى، دس فاغلِ .  بشای ًَصاداى اجشا هی ضَد غشبالگشی، بشًاهِتیشٍئیذ

 .سٍصّای سَم تا پٌجن بؼذ اص تَلذ دسکلیِ هشاکض بْذاضتی دسهاًی  غَست هی گیشد

فقط با خَسدى قشظ               ( سٍصگی28قبل اص ) خَضبختاًِ دسغَستیکِ کن کاسی تیشٍئیذ ًَصادی بِ هَقغ تطخیع دادُ ضَد

 . لٍَتشٍکسیي دسهاى هی ضَد ٍ دس اغلب هَاسد تا سِ سالگی بْبَدی کاهل حاغل هیطَد

 

 


