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 توجه خوانندگان: قابل

کتاب حاضر ترجمه خودآموز فرآیند پرستاری کتاب 

برونر و ستتتودیر   جریح   –مرجع پرستتتتاری دیخ   

 دد درون ریزغبخش فرآیند پرستاری یختالالت سیستم 

ج د کتاب تشتتلیش هتتد   15یین مجموعه کتاب یز یستت   

یس ، توسط گرو  ترجمه متون پرستاری ترجمک آماد  

صورت رییگ شجویان و به  ستارین و دین ان در یختیار پر

پرستتتاری اریر گرفته یستت   در یین کتاب به دالیش فن  

نک وجود  جدیو  و کی لان درج تصتتتاویر، نمودیر ا،  یم

 http://parastar.infoندیهتتت   بنابریین یگر مایش به معاککه کامش مع س  ستتتتید، به وبستتتای  

نمایید  مع س درج هد  در وبسای  مرتس به روز رسان  هد  و کینک  ای زیادی به مریجکه 
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 ساختار کتاب

که ینسان به درد و ناریحت  غیراابش تحمش مبتال م  هود م  دیند که باید به دنبا  زمان  

خدمات درمان  باهد، یما یریئه کنندگان خدمات درمان  چگونه متوجه م  هوند که مشلش یز 

شلش ری رفع کنند،  س  و چعور م سالم  بیمار ری برگردینند، یا یز درد و ناریحت  چکجا عور 

سخ ص   وی کم کنند  پا شخی س   ای ت شانه  ای بیمار و نتایج ت سئویالت به عالئم و ن یین 

هوند، نتایج  شانه  ا مکرف   هود که یین عالئم و ن سای  تالش م   ستگ  دیرد  در یین وب  ب

تس   ای تشخیص  تفسیر هود، مدیخالت پرستاری طریح  هد  و به رفع مشلش یا تسلین 

 درد و آالم بیمار کمک هود 

بخش یریئه م  هتتتود و  ر بخش یل  یز  15)فرآیند پرستتتتاریر در  ستتتم امعاکس یین 

هش م  د د  در  ر بخش بیماری  ا و یختالالت  ر بخش یز  ص   بدن ری پو ستم  ای ی سی

 بدن بررس  م  هود  هرح  ر بیماری یا یختال  به صورت زیر تقسیم بندی م  هود 

 مشلش چیس ؟ 

  پیش آگه 

   عالئم و نشانه  ای یص 

 ر تس   ای تشخیص تفسی 

 درمان 

 تشخیص  ای پرستاری 

 مدیخالت پرستاری 

  تس   ای تشخیص  حیات 

در بخش مشتتلش چیستت ، هتترح مختصتتری یز طریقه یبتالی بدن به آن بیماری یا یختال  

خاص آمد  یستتت   بخش پیش آگه  یحتما  درمان بیماری و یحتما  واوس آستتتیس دیئم  به 

ایماند  بخش  ا نیز یطالعات  به صورت کیس  عالئم سیستم مورد نظر بررس  م  هود  با
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و نشانه  ا، تشخیص  ا و غیر  یریئه م  کنند  یین تقسیم بندی به هیو  یی ینجام هد  یس  

ستارین  سترس پر سریع در د هد  و  مچنین به عنوین یک منبع  ساد  تر  که یادگیری آنها 

 باهد 

و مفیدی در مورد ک یه مهارت  ای  وبگا  پرستتتار اصتتد دیرد که بتدریج معاکس مختصتتر

سپس به با گذر زمان معاکس مجدد مورد  بسط و تخصص  و عموم  پرستاری یریئه نماید  

بررس  اریر گرفته و  ر مع ب  به رهد کامش رساند  م  هود  بنابریین الزم یس  که بریی 

دیگر عضوی  معاککه یک مع س مرتس سای  ری چک نمود و یز تغییریت جدید آگا  هد  روش 

 اکس جدید یضافه هد  به سای  یس  در خبرنامه سای  پرستار و مع ع هدن یز مع
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 تقسیم بندی مطالب

معاکس بخش فرآیند پرستاری به صورت زیر تقسیم بندی هد  یس ، تا پرستارین بتوینند 

 بریساس تخصص و حوز  فکاکی  خود سریکتر به معاکس مورد نظر دسترس  پیدی کنند 

 سیستم قلب و عروق - 1فصل 

 سیستم تنفسی - 2فصل 

 سیستم ایمنی - 3فصل 

 سیستم هماتولوژیک - 4فصل 

 سیستم عصبی - 5فصل 

 اسکلتی -سیستم عضالنی  - 6فصل 
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 سیستم غدد درونریز - 8فصل 
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 مقدمه

 سیستم قلب و عروق – 1فصل 

ر به زبان م  آید، یفلار مخت ف  به CARDIOVASCULAR SYSTEM مین که نام ا س و عروق )

بیمارین م  تویند متفاوت باهتتتد  نگا  ذ ن م  رستتتد،  رچند یین یفلار با توجه به تجربه 

ستم ا س و عروق  سی س ، زیری  ستم متنوس ی سی شانه  ای یین  هت  به عالئم و ن مریابین بهدی

به عنوین هتتا ری  توزیع موید غذیی  و یکستتیژن در ستتریستتر بدن و جمع آوری و دفع دی 

ستتته م  هتتود  یکستتید کربن و فرآورد   ای جنب  متابوکیک یز یرگان  ای مخت ف بدن نگری

نارسای  سیستم ا س و عروق دیریی تاثیر مرکب  بر بدن یس، زیری با سایر سیستم  ای بدن 

در تکامش مستقیم یس  و زنجیر  یی یز ویکنش  ا ری بوجود م  آورد  مریاب  د ند  بایست  

شلش بیمار ری تکیین کند   هد، تا بتویند ع   م هته با ستم ا س و عروق دی سی درک جامک  یز 

در یین فصتتتش یز فرآیند پرستتتتاری هتتتناستتتای  یختالالت ا س و عروق و یجریی مدیخالت 

پرستتتتاری متنابر با مشتتتلالت که به برگردین عم لرد نرما  آن کمک کندش آموزش دید  م  

 هود 

 سیستم تنفسی – 2فصل 

س  ) ستم تنف سیژن و RESPIRATORY SYSTEMسی س و   ای بدن بریی تباد  یک ر با تمام  

س و   ای موجود در بدن ری ینجام دی یک س ، یکسیژن رسان  تمام   سید کربن در تکامش ی

م  د د  در یین فصتتش بیماری  ا و یختالالت ستتیستتتم تنفستت  مکرف  م  هتتوند، مشتتلالت 

ستم تنفس   سی سای  یین مشلالت و مریحش رفع مشلش و کمک به بهبود  هنا تنفس ، طریقه 

  بحث م  هوند 

 سیستم ایمنی – 3فصل 

آخرین باری که دستتت  خود ری برید  یید، یا زخم  بردیهتتتته یید ری بخاطر بیاورید  محش 

ستم  سی ساس گرم  کنید  یین بخاطر تالش  س  یح هود و مملن ی زخم متورم و ارمز م  
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سم  ای  که یحتماال IMMUNE SYSTEMییمن  ) ر بریی بهبود زخم یز طریق حم ه به میلرویرگانی

رخ م  د د   رچند توینای  نبرد با بیماری  ا و ترمیم زخم در نقص  به بدن حم ه کرد  یندش

عم لرد ستتیستتتم ییمن  به مخاطر  م  یفتد  در یین فصتتش یختالالت ستتیستتتم ییمن ، عالئم و 

  نشانه  ای آنها و یادیمات پرستاری در کمک به بهبودی بیمار بحث م  هوند 

 سیستم خونی – 4فصل 

ستم  ماتوکوژیک ) سر HEMATOLOGIC SYSTEMسی سری س و   ای خون  ری توکید و در  ر 

بدن به گردش در م  آورد   ر گونه یختال  یین ستیستتم م  تویند عم لرد تمام  یرگان  ای 

هایع  ستم  ماتوکوژیک و یختالالت  سی س   صش به برر بدن ری به مخاطر  بیاندیزد  در یین ف

  اتوکوژیک مورد بحث اریر م  گیرد آن پردیخته، مریاب  یز بیمارین مبتال به مشلالت  م

 سیستم عصبی – 5فصل 

ر مرکز فرمان بدن یس  و تلانه  ای عصب  ری دریاف  NERVOUS SYSTEMسیستم عصب  )

ستم عصب  که موجس نقص  سی صش یختالالت  صحیح بر م  گردیند  در یین ف سخ  کرد  و پا

ستاری الزم هد  و مدیخالت پر هوند، بحث  ستم م   سی سلین و تخفیف  عم لرد یین  بریی ت

  مشلالت عصب  بیمارین مکرف  م  هوند 

 سیستم عضالنی اسکلتی – 6فصل 

ر یک فری ساختار در بدن یس  که ادرت musculoskeletal systemسیستم عضالن  یسل ت  )

سل ت  و  ضالن  ی ستم ع سی صش یختالالت  سان فری م م  کند  در یین ف و حرک  ری بریی ین

  م لرد آنها ری بحث م  کنیم درمان و بازیاف  ع

 سیستم گوارشی - 7فصل 

ر یس    ر گونه gastrointestinal systemتغذیه و دفع فضوالت بدن وبیفه سیستم گویره  )

یختال  عم لرد یین ستتتیستتتتم م  تویند توینای  بدن در ذخیر  کربو یدریت  ا، چرب   ا و 
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دن به بدن الزم  ستتتند  در یین فصتتش پروتئین  ا ری مختش کند، که  مگ  بریی ینرژی بخشتتی

  یختالالت و ری لار ای مبارز  با آنها ری بحث م  کنیم 

 سیستم آندوکرین – 8فصل 

ر پیغام رسان بدن  ستند  یین سیستم endocrine systemسیستم آندوکرین یا غدد درونریز )

ند  یختال  غدد پیام  ای  ری خاموش و روهتتن م  کند که یعما  یحشتتای بدن ری کنتر  م  کن

درونریز با  رج و مرج بدن  مری  یستت ، پیام  ا در مستتیر غ ط یرستتا  و اعع و وصتتش م  

  هوند  در یین فصش یختالالت سیستم غدد درونریز بحث و بررس  م  هوند 

 سیستم ادراری تناسلی – 9فصل 

ح  یرگان  ای تناستت   و ستتیستتتم یدریری یز یک منشتتا جنین   ستتتند، به  مین خاطر ت

ر معرح م  هوند  یختال  سیستم یدریری genitourinary systemعنوین سیستم یدریری تناس   )

تناستت   منجر به یختالالت زیادی م  هتتود که بکضتت  در یک جنس دید  م  هتتوند  در یین 

  فصش یین یختالالت و درمان و فرآیند پرستاری آنها بحث م  هود 

 سیستم پوششی – 10فصل 

هش  )بیماری  ا و ی ستم پو سی هود که INTEGUMENTARY SYSTEMختالالت  ر موجس م  

بدن در مکرض  جوم ویروس  ا، باکتری  ا و ستتتایر میلرویرگانیستتتم  ا اریر گیرد، زیری 

یوکین سد دفاع  بدن )پوس ر دچار گسستگ  م  هود  در یین فصش نگا   به بیماری  ا و 

  آنها م  یندیزیم یختالالت سیستم پوهش  و ری   ای رفع و تسلین 

 مایعات و الکترولیت ها – 11فصل 

س   عدم تکاد   ضروری ی صحیح بدن  حفظ تکاد  مایکات و یکلتروکی   ا بریی عم لرد 

آنها موجس م  هتتود که بدن نیاز خود ری یز جا ای دیگر جبرین کند، که یثر ریپ   در ستتایر 
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صش مای ه   در یین ف ستم  ای بدن خوی د دی سی کات و یکلتروکی   ا، یختال  و یرگان  ا و 

  عدم تکاد  آنها، ری   ای بازیاف  تکاد  مایکات و یکلتروکی   ای بدن بحث م  هود 

 بهداشت روانی – 12فصل 

هته و منجر  یختالالت  که روی ذ ن و روین تاثیر دیرند، بر فکاکی   ای روزمر  تاثیر گذی

تالالت بهدیه  روین بحث، سازماند   به رفتار ای خود تخریب  م  هوند  در یین فصش یخ

  و ری   ای کمینه سازی تاثیر آنها بر بدن بیمار بحث م  هوند 

 مراقبت حین عمل – 13فصل 

درمان جریح  مکموال یک درمان ریدیلا  یما ضتتروری بریی وضتتکی   ا و بیماری  ای 

  د د که در خاص یستت    رچند جریح  بیمار ری در مکرض مجموعه یی یز یختالالت اریر م

صتتورت عدم جریح  رخ نم  د ند، یما ضتترورت جریح  بیشتتتر یستت   در یین بخش یین 

  یختالالت و ری   ای مقاب ه با آنها ری بحث م  کنیم 

 بهداشت زنان – 14فصل 

شخیص،  صش دیمنه یی یز بیماری  ا ری بحث م  کنیم که زنان ری مبتال م  کند  ت در یین ف

  پرستاری و ری   ای رفع و تسلین یین مشلالت بحث خوی د هد درمان دیروی ، مدیخالت 

 درمان درد – 15فصل 

درد در بسیاری یز یختالالت دید  م  هود و بریی ج وگیری یز یثریت سوء آن بر سالم  

و به زیست  بیمارین، بایست  درد کنتر  هود  در یین فصش تلنیک  ای درمان درد بحث م  

  هوند 
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 ریز )آندوکرین( مقدمه ای بر سیستم غدد درون

(How the Endocrine System Works) 

یین سیستم آندوکرین یز چندین غد  تشلیش هد  یس  که در سریسر بدن پریکند   ستند  

م  کنند که پیام رستتان  ای هتتیمیای   ستتتند، مویدی که فکاکی   غدد  ورمون  ا ری ترهتتح

ستتت و   ا و یحشتتتاء و یرگان  ای  در خود ری کنتر  و تنظیم م  کنند  یین  ورمون  ا در 

مجموس روی رهتتد، تلامش،  ضتتم، تنظیم متابوکیستتم و توکید میش تاثیر دیرند  یین غدد عموما 

 ورمون دیگر یا یک آستتتتانه خاص در جریان  ورمون  ای خود ری در یثر یک تحریک، یک 

خون آزید م  کنند  ستتیگنا  تواف توکید  ورمون توستتط فرآیندی به نام بازخورد مستتتقیم 

(direct feedback   ر تنظیم م  هود  بازخورد مستقیم جه  حفظ  موستاز بدن ضروری یس

یرگان  ا یا سیستم  بدن بازخورد مربوط به تغییریت سعح  ورمون  ا ری دریاف  کرد  و بر

 ای بدن که مسئو  توکید  ورمون  ستند تاثیر گذیهته و بدن ری به  موستاز مکمو  بر م  

ستانه مشخص برسد، غدد و توکید محصو  آن متواف  گردیند  وات  غ ظ  ماد  یی به یک آ

مه یین یا خاموش م  هود  غدد،  ورمون  ای  که توکید م  کنند و تاثیر  ر یک یز آنها در یدی

 بخش بحث خوی ند هد 

سه  ورمون توکید  س   تیروئید  هد  ی هه ویاع  غد  تیروئید در ادیم گردن و بر روی تری

ر و ک س  تونین triiodothyronine (T3)ر، تری یدوتیرونین )thyroxine (T4)م  کند  تیروکسین )

(calcitoninستخوین  ا تاث سفات یز ی هدن ف سیم خون و آزید  یر دیرند   ورمون رش که روی ک 

ستم  ای زیادی یز بدن تاثیر  سی ضالت، ا س و یرگان  ا و  سم، ع  ای تیروئید روی متابوکی

دیرند  یین  ورمون  ا به تنظیم متابوکیستتم کربو یدریت  ا، چرب   ا، پروتئین  ا و رهتتد و 

ید هتتتتد  یز  تاثیر  ورمون  ای توک ح   ادیم  ت غدد  یپوفیز  ند   مک م  کن بدن ک مش  لا ت

هوند  غدد آدرنا  یا فوق ک یوی   ستقیم کنتر  م   یپوتیروئید  ستند و یز طریق بازخورد م

غدد دو طرفه یی  ستند که در باالی  ر یک یز ک یه  ا ویاع هد  یند  یین غدد در پش  صفاق 

ویاع هتتد  یند  آدرنا  یز دو بخش تشتتلیش هتتد  یستت   کورتلس یا اشتتر آدرنا  و مدوالی 

ر آکدسترون  مسئو  بازجذب ک یوی سدیم و دفع پتاسیمش 1 ورمون  ای )آدرنا   کورتلس 
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ر کورتیزو   مستتتئو  حفظ کنتر  گ وکز، یفزییش گ وکونئوژنز کبدی )ستتتاخ  ک وگزر و 2)

ر آندروژن  ا   ورمون  ای جنستت ش ری ترهتتح م  کند  3مدیری  پاستتخ بدن به یستتترسش و )

ری توکید، ذخیر  و آزید م  کند،  ورمون  ای  که مدوالی آدرنا  یپ  نفرین و نور یپ  نفرین 

هوند، ری  ا ب  و تنفس   هوند  زمان  که یین  ورمون  ا آزید م   کاته کوالمین نامید  م  

هوند، و ری  متابوکیسم  یفزییش م  یابد، فشار خون باال م  رود، ری   ای  ویی  گشاد م  

 یفزییش م  یابد 

هد  یند و غدد پاریتیروئید مکموال یز چها شلیش  شتر ت هش غد  کوچک یا بی ر و گا   یز 

ر PTHدر بخش تحتان  غد  تیروئید ویاع هتتتد  یند  عم لرد آنها توکید  ورمون پاریتیروئید )

که پاریتورمون نیز نامید  م  هتتود، مستتئو  حفظ ستتعح ک ستتیم خون یستت    PTHیستت   

سی سعح ک  سفر بدن ری نیز تنظیم م  کند  یگر  سعح ف سرم کا ش یابد،  مچنین  آزید  PTHم 

م  هتتود، که موجس تجزیه یستتتخوین و آزید هتتدن ک ستتیم به دیخش گردش خون م  هتتود  

 مچنین ک یه  ا ری ویدیر م  کنند که دفع یدریری ک ستتتیم ری کا ش دید  و دفع فستتتفات ری 

 یفزییش د ند 
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 (Hypothyroidismکم کاری تیروئید )

 مشکل چیست؟

ر نیز نامید  م  هود و کمبود یا Myxedemaکاری تیروئید میلزودم ) یپوتیروئیدیسم یا کم 

ر Hashimoto’s thyroiditisفقدین  ورمون تیروئید یس  که عمدتا در یثر تیروئیدی   اهیموتو )

رخ م  د د  تیروئیدی   اهتتیموتو یک یختال  مزمن یستت  که در یثر فکاکی  غیر طبیک  آنت  

تیروئید حم ه م  کنند   یپوتیروئیدیستتم مملن یستت   مچنین بادی  ا رخ م  د د که به غد  

یز غد   یپوفیز ییجاد هتتود، که م  تویند عارضتته جریح ،  TSHدر یثر کا ش توکید  ورمون 

 یکتهاب غد  تیروئید یا درمان  یپرتیروئیدیسیم یا پرکاری تیروئید باهد 

 پیش آگهی

 ای تیروئید عاک  یس  پیش آگه  یین بیماری با درمان جایگزین   ورمون  

 عالئم و نشانه ها

 خستگ  ناه  یز کند بودن متابوکیسم 

 ( کا ش دمای بدنHypothermiaر در یثر کند بودن متابوکیسم 

  هد و نمو بدن سعح  ورمون تیروئید، که به ر هلنندگ  ناخن  ا در یثر کا ش 

 کمک م  کند

 نازک و خشک هدن مو ا در یثر کمبود  ورمون تیروئید 

  پوس  در یثر کا ش سعح  ورمون تیروئید خشل 

 تغییریت ااعدگ  در یثر کا ش سعح  ورمون تیروئید 

 عم لرد هناخت  و درک  کند در یثر کندی متابوکیسم بدن 

   یفزییش وزن، کا ش ستتتعح  ورمون  ای تیروئید موجس خستتتتگ  و تنب   م

 هود
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 تفسیر نتایج تست ها

 ( سعح  ورمون محرک تیروئید هح TSHباال رفتن  ر مگر یینله ع   آن کا ش تر

TSH  توسط غد   یپوفیز باهد 

  کا ش سعحT3  وT4 

 ( وجود تیروگ وبینthyroglobulin ر کتته نشتتتتانگر تیروئیتتدیتت   تتاهتتتیموتو

(Hashimoto’s thyroiditis  ر یس 

  وجود آنت  بادی  ای پریکسیدیز در سرم، نشانگر تیروئیدی   اهیموتو یس 

 درمان

  کووتیروکسین )جایگزین   ورمونشlevothyroxine  ر درمان ینتخاب  یس 

   یندیز  گیری ستتعح ستترمT3  وT4  فته یلبار ینجام  8تا  6الزم یستت  که  ر 

 بریی تکیین صح  یا سقم دوز مصرف  دیرو توسط بیمار –هود 

  بیمار بایستتت  آگا  هتتود که یین درمان جایگزین   ورمون بایستتت  تا آخر عمر

 یدیمه یابد

 ای پرستاریتشخیص ه

 ریسک عدم تکاد  تغذیه  بیشتر یز نیاز بدن 

 کا ش دمای بدن ) یپوترم ر در ریبعه با کا ش ری  متابوکیک 

  ریسک یبوس  در ریبعه با کا ش حرک  مجاری گویره 

 مداخالت پرستاری

  پایش عالئم حیات 

 فری م کردن محیع  گرم 

 رژیم غذیی  کم کاکری 

 ریی پیشگیری یز یبوس یفزییش مایکات و فیبر دریافت  ب 
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   مصتترر دیروی جایگزین   ورمون تیروئید در صتتبح  ا بریی پیشتتگیری یز ب

 خویب 

 ( پایش عالئم و نشانه  ای سمی  تیروئیدیthyrotoxicosis ر که یفزییش سعحT3 

 یس   تهوس، یستفریغ، یسها ، تکریق، تاکیلاردی

 آموزش مویرد زیر به بیمار 

o ورمون تیروئیدعویرض جانب  درمان جایگزین    

o بازنگری عالئم و نشانه  ای پرکاری و کم کاری تیروئید 

o تماس با درمانگر در صورت مشا د   ر گونه تغییر عالئم و نشانه  ا 
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 (Hyperthyroidismپرکاری تیروئید )

 مشکل چیست؟

ید ) کاری تیروئ ماری گریوز )Hyperthyroidismپر یا بی ید مفGraves’ Diseaseر  رط ر در یثر توک

توستتط غد  تیروئید ییجاد م  هتتود که م  تویند در یثر بیماری  ای  T4و  T3 ورمون  ای 

یتوییمون ییجاد هد  باهد، که در آن سیستم ییمن  فرد به غد  تیروئید خودش حم ه م  کند  

ستتتایر ع ش آن م  تویند تومور خوش خیم )آدنومار ناهتتت  یز بزرگ  غد  تیروئید )گویترر یا 

 توسط غد   یپوفیز در یثر تومور  یپوفیز باهد  TSHیز حد  ورمون توکید بیش 

 پیش آگهی

هود،  سم برطرر  س  یگر که ع   زمینه یی ییجاد کنند   یپرتیروئیدی پیش آگه  خوب ی

شانه  ای  یز ابیش بیرون زدگ  چشم  ا یا  س   ن  رچند پرکاری تیروئید یک بیماری مزمن ی

شexophthalmosیگزوفتاکم  ) س  ر برگ ستند  عالو  بر یین، جریح  تیروئید مملن ی   پذیر نی

 موجس بروز عویرض  هود 

 عالئم و نشانه ها

 بزرگ  غد  تیروئید )گویترر در یثر تومور 

   بیرون زدگ  چشتتم  ا )یگزوفتاکم ر بخاطر ینفی تریستتیون کمفوستتیتیک که کر

 چشم ری به بیرون م  ریند

 ( تکریق یا دیافروزdiaphoresisبودن سعح  ورمون تیروئید موجس یفزییش ر، باال 

 نرخ متابوکیسم بدن م  هود

 یفزییش یهتها در یثر یفزییش متابوکیسم 

 عصب  بودن بخاطر سعوح باالی  ورمون تیروئید 

 کا ش وزن در یثر یفزییش متابوکیسم 

 تغییریت ااعدگ  در یثر باال رفتن سعح  ورمون تیروئید 
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 تفسیر نتایج تست ها

 عح باال رفتن سT3 سرم 

  باال رفتن سعحT4 سرم 

  باال رفتن ستتعحTRH  وTSH   در صتتورت  که ع   ییجاد پرکاری تیروئید یز غد

  یپوفیز باهد

 وجود آنت  بادی  ا یگر ع   بیماری گریوز باهد 

  یسلن تیروئید نشانگر بزرگ  تیروئید یس 

 درمان

 ریی ب وکه کردن در مویرد خفیف و بیمارین جوین  تجویز دیرو ای ضد تیروئید ب

 یز جم ه  T4و  T3سنتز  ورمون  ای 

o ( پروپیش تیویوریسیشpropylthiouracilر 

o (  مت  مازوmethimazoleر 

  ساکه  درمان با ید ریدیویکتیو جه  کا ش  50در بیماری گریوز و بیمارین باالی

 توکید  ورمون  ای تیروئید 

o (  مح و  کوگوLugol’s solutionر 

o SSKI 

o (  پتاسیم یدpotassium iodideر 

   سایز تیروئید با ب ع یا تنفس تدیخش دیرد، غد هدید بیماری که در آن  در مویرد 

 تیروئید به طور نسب  )کا ش سایزر یا کامش درآورد  م  هود 

  بریی کا ش فکاکی  یعصتتتاب ستتتمپاتیک و کنتر  تاکیلاردی، کرزش دستتتتان

(tremorsبیش پروپرینوکو  )ر و یضعریب بیمار، دیرو ای بتاب وکر یز اpropranolol ر

 تا تخفیف پرکاری تیروئید تجویز م  هود 



 19صفحه   

 

 تشخیص های پرستاری

  عدم تکاد  تغذیه  کمتر یز نیاز بدن در ریبعه با مصرر ناکاف  نسب  به نیاز ای

 متابوکیک بدن

 خستگ  در ریبعه با کمبود خویب 

 ( یفزییش حریرت بدنHyperthermiaمتابوکیسم بدن ر در ریبعه با یفزییش نرخ 

 مداخالت پرستاری

  پایش عالئم حیات 

 فری م کردن محیط خنک 

   محافظ  یز چشتتمان بیمار توستتط عینک  ای تیر  و آفتاب  و یهتتک مصتتنوع

(artificial tears(  ر در صورت واوس یگزوفتاکمexophthalmosر 

  ا و فری م کردن رژیم غذیی  سرهار یز کربو یدریت، پروتئین، کاکری، ویتامین 

 موید مکدن 

  پایش بیمار یز نظر یدم حنجر  پس یز جریح  )خشون  صدی یا ناتوین  در ملاکمه

 ویضحر

 (  س  تریکئوتوم شن و  ساک سیژن،  ر در باکین بیمار tracheotomyمهیا کردن یک

 بریی مویرد یحتماک  تورم گردن و به مخاطر  یفتادن وضکی  تنفس  بیمار

 ( نگهدیری ک ستتتیم گ وکوناتcalcium gluconate   ر در باکین بیمار پس یز جریح

یین دیرو درمان ینتخاب  گرفتگ  عضتتالن  )کزیزر یستت  و بریی نگهدیری ستتعح 

 ک سیم در محدود  نرما  یستفاد  م  هود 

 ( اریر دیدن بیمار در وضتتکی  نیمه فاوکرزsemi-Fowler’s position ر بریی کا ش

  تنش و فشار ویرد  بر گردن پس یز جریح

 حمای  یز سر و گردن بیمار توسط اریر دیدن باکش 
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   پایش بیمار یز نظر یستتتپاستتتم عضتتتالن  و کرزش )تتان- tetany ر ناهتتت  یز

 دستلاری غد  پاریتیروئید در حین جریح  تیروئید

  بررستتت  ترهتتتحات و خونریزی یز موضتتتع برش جریح ، یز جم ه ترهتتتحات

 دبو و چرک مشخص ارمز ناه  یز خونریزی یا ترهحات غ یظ، ب

  سیم خونر یز جم ه سعح ک  سم  )کا ش  شانه  ای  یپوک  پایش بیمار یز نظر ن

 سوزن سوزن هدن دستان و ینگشتان دس 

 ( بررس  بیمار یز نظر نشانه ترسوTrousseau’s sign با باد کردن کار دستگا   –ر

 فشار خون بر روی بازوی بیمار، عضالت دس  منقبض م  هوند 

 ظر نشانه چوستک )بررس  بیمار یز نChvostek’s sign با ضربه زدن بر روی  –ر

 ر عضالت صورت دچار گرفتگ  سعح  م  هوند  facial nerveعصس صورت  )

هوند که غد  پاریتیروئید در ط   ستک زمان  میب  م   سو و چو شانه  ای تر  ر دوی ن

اریتیروئید جریح  تیروئید دستتتلاری هتتد  باهتتد، که در یین حاک  ترهتتح زیاد  ورمون پ

ضالت  س   یز آنجای  که ع سیم کاف  نی هح ک  هود یما تر سفر م   هح ف موجس یفزییش تر

میش عضالت ا س بریی ینقباض و کارکرد خود به ک سیم نیاز دیرند، پایین بودن سعح ک سیم 

سو و  شانه  ای تر سط ن هد  که به ریحت  تو ضالن   سم  ای ع سپا س  موجس ی مملن ی

   درمان یین وضکی  تزریق وریدی ک سیم یس  چوستک اابش تشخیص یس 
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 (Simple Goiterگواتر ساده )

 مشکل چیست؟

کمبود ید در رژیم غذیی  بیمار موجس بزرگ هتتتدن غد  تیروئید یا گویتر ستتتاد  آندمیک 

(endemic simple goiter  ر موجس م  هود  یمروز  یین عارضه کمتر دید  م  هود، یز آنجای

نویر ید یفزود  م  هتتتود  غد  تیروئید مملن یستتت  در یثر مصتتترر که به نمک خوریک  خا

غذی ای گویتر زی ) یا  باالی دیرو ا  قادیر  ید goitrogenicم کا ش توک جس  که مو ر رخ د د 

سفناج  thyroxineتیروکسین ) هوند یز ابیش توت فرنگ ، کا و، بادیم زمین ، نخود،   و، ی ر م  

ر م  نامند  گویتر ساد  در یثر sporadic simple goiterیین وضکی  ری گویتر ساد  یسپوریدیک )

 یکتهاب یا نئوپالسم ییجاد نم  هود 

 پیش آگهی

یگر یین عارضتته درمان هتتود پیش آگه  خوب بود  و بیمار به زندگ  طبیک  خود یدیمه 

 م  د د 

 عالئم و نشانه ها

 ( مشلش ب عdysphagiaر ناه  یز فشار تیروئید بزرگ هد  بر مری 

 گ  غد  تیروئیدبزر 

   شار ویرد م هه ف ه  یز بزرگ  غد  تیروئید، که روی تری س  نا سترس تنف دی

 کند

  یحساس تنگ  و گرفتگ  گ و به خاطر بزرگ  غد 

  سرفه 

 تفسیر نتایج تست ها

  کا ش یا نرما  بودن سعحT4 سرم که در یثر کم فکاکیت  تیروئید رخ م  د د 
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  یفزییش ستتتعحTSH ید توستتتط غد   یپوفیز، تال یا تواف توک ش بریی تحریک 

  ورمون توسط تیروئید

 ( ید ریدیویکتیو بد RAIUجذب  یا یا یفزییش م   ما  بود   یک ییزوتوپ  –ر نر

سلن تیروئید ینجام م   سپس ی هود   صورت وریدی تجویز م   ریدیویکتیو به 

 هود تا تیروئید به طور کامش بصری هود

 گونه ندو  آن ری نشان د د سونوگریف  م  تویند سایز غد  تیروئید و  ر 

 درمان

  یگر ستتتعحTSH  با کووتیروکستتتین جایگزین   ورمون  مان  باهتتتتد، در باال 

(levothyroxine یا ید )T4ر  ندن تیروئ لا یا کیوتیرونین desiccated thyroid، خشتتت ر 

(liothyronine ر یاT3  تجویز م  هود 

 گو  )یگر غد  تیروئید بیش فکا  باهتتتد، دوز ای کوچل  یز مح و  کوLugol’s 

solution(  ر یا پتاسیم یدpotassium iodide ر تجویز م  هود 

   با یستتتتفاد  یز دیرو درمان  کوچک نشتتتود، تیروئیدکتوم یگر گویتر ستتتاد  

(thyroidectomy ر ینجام م  هتتتود  در تیروئیدکتوم  بخشتتت  یا کش غد  تیروئید

 خارج م  هود 

 تشخیص های پرستاری

 ه  یز نیاز ای  عدم تکاد  تغذیه  کمتر یز نیاز بدن در ریبعه با ورودی ناکاف  نا

 متابوکیک

 خستگ  ناه  یز کمبود خویب 

 ( یفزییش دمای بدنHyperthermiaر در ریبعه با یفزییش نرخ متابوکیسم 



 23صفحه   

 

 مداخالت پرستاری

 ( یا دیرو ای گویتر زی غذی ا  یک، یز goitrogenicپر یز یز  ر در گویتر یستتتپورید

 س  توکید  ورمون تیروئید ری یفزییش د ندآنجای  که مملن ی

  یستتتتفاد  یز نمک ید دیر بریی پیشتتتگیری و درمان گویتر آندمیک، یز آنجای  که

 تیروئید بریی ساختن  ورمون به ید نیاز دیرد 

  آموزش مویرد زیر به بیمار 

  ید یدکتوم  و  ید پس یز تیروئ جایگزین   ورمون تیروئ به درمان  نه  یاز عمری ن

 وریدیویکتی

 نیاز به بررس  آزمایشگا   متناوب و منظم سعح  ورمون  ای تیروئید 

 مریجکه منظم به پزهک بریی پایش سایز غد  تیروئید 
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 (Hypopituitarismکم کاری هیپوفیز )

 مشکل چیست؟

هح مقادیر نرما   کم کاری  یپوفیز زمان  رخ م  د د که غد   یپوفیز اادر به توکید و تر

نباهتتد  ع ش یوکیه یین یختال  هتتامش تومور ای  یپوفیز، خونرستتان   ورمون  ای  یپوفیز 

ناکاف  به غد   یپوفیز، عفون ، یهتتکه درمان  یا بردیهتتتن بخشتت  یز غد   یپوفیز توستتط 

س  که روی  یپوتاالموس تاثیر م  گذریند، زیری  هامش یختالالت  ی س   ع ش ثانویه  جریح  ی

 د  یپوفیز توسط  یپوتاالموس کنتر  م  هو

 پیش آگهی

 بیمار به درمان عمرینه نیاز دیهته و م  تویند ینتظار طو  عمر طبیک  دیهته باهد 

 عالئم و نشانه ها

  خستگ  ناه  یز کا ش توکیدACTH 

 (  خویب آکودگ  مرضتتLethargy ر و کا ش توینای  هتتناخت  و درک  ناهتت  یز

 TSHکا ش توکید 

  حساسی  به سرما در یثر کا ش سعحTSH  ورمون محرک تیروئید یس ، که 

  کا ش یهتها در یثر کمبودTSH 

  نازیی  ناه  یز کا ش توکید  ورمون  ای محرک جسم زرد یاLH (luteinizing 

hormone ر و  ورمون محرک فوکیلو  یاFSH (follicle-stimulating hormoneر 

 کوتا   اام  در یثر کا ش ترهح  ورمون رهد 

 توکید  ورمون  ای  نازیی ، آمنور  ناه  یز کا شFSH  وLH 

 تفسیر نتایج تست ها

  کا ش سعحACTH  که مکموال ناه  یز ضایکات غد   یپوفیز یس 
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  کمبودTSH در یثر تود ، تروما، جریح  یا ییدیوپاتیک )منشاء ناهناختهر 

 ( کا ش ترهتتتح پروالکتینprolactin یا کمبود کا ش  جس  که مو ر در یثر تود  

 یز ادیم  م  هودپروالکتین یز غد   یپوف

  وجود تومور  یپوفیز درMRI 

 درمان

  ،درمان جایگزین   ورمون  )یستتتروژن، تستتتوستتترون، کورتیلویستتتروئید ا

  ورمون رهد،  ورمون تیروئیدر

  درآوردن تومور  یپوفیز یز طریق جریح 

 تشخیص های پرستاری

 یختال  تصویر یز بدن در ریبعه با بیماری 

  بیمارینقص عم لرد جنس  ناه  یز 

 مداخالت پرستاری

 ( تتتوزیتتن روزینتته زیتتری  تتورمتتون ضتتتتتد یدریریADH ر و  تتورمتتون

ر غد   یپوفیز یحتباس و دفع مایکات بدن ری کنتر  ACTHآدرنوکورتیلوتروپیک )

 م  کنند 

  پایش جذب و دفع بریی یطمینان یز تکاد  مساوی آنها در یثر تنظیم  ورمون 

 مصرر دیرو آموزش بیمار در مورد نیاز عمرینه به 

   نیاز به ینجام ملرر و منظم آزمایشات آزمایشگا 
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Hyperpituitarپرکاری هیپوفیز ) ism) 

 مشکل چیست؟

در یین عارضتتته غد   یپوفیز مقادیر فریوین   ورمون رهتتتد توکید م  کند  یگر پرکاری 

وزید  یپوفیز ابش یز بسته هدن یپ  فیز یستخوین  ا )صفحه رهد یستخوینر رخ د د، بیمار )ن

سم ) سای  یا ژیگانتی Gigantو بچه  ار دچار غو  آ ism هوند که به صورت رهد بیش یز ر م  

حد و مفرط تمام  باف   ای بدن با ر م  هود  یگر پرکاری  یپوفیز بکد یز بسته هدن یپ  

گاک  epiphyseal closureفیز ) چار آکروم مار د نادر یستتتت ، بی عارضتتتته یی  که  ر رخ د د 

(Acromegaly هتتود که نتیجه ک فت  یستتتخوین  ا و رهتتد عرضتت  یستت  و بزرگ هتتدن  ر م

 ر رخ م  د د visceromegalyیحشای دیخ   )

 پیش آگهی

درمان موفق یین عارضه م  تویند پیشرف  بیماری ری متواف کند،  رچند تغییریت فیزیل  

 و جسم  که ابش یز هروس درمان رخ دید  یس ، برگش  پذیر نیستند 

 ه هاعالئم و نشان

 یفزییش سایز بدن ناه  یز توکید مفرط  ورمون رهد 

 تفسیر نتایج تست ها

 یفزییش سعح  ورمون رهد در نتیجه توکید مفرط  ورمون توسط  یپوفیز 

  یفزییش ستتتعح پروالکتین، بیشتتتتر تومور ای  یپوفیز موجس توکید مفرط یک یا

 چند  ورمون  یپوفیز م  هوند

 ک  هایع یس  یفزییش گ وکزش دیاب  در آکرومگا 
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 درمان

  تجویز آگونیس   ای دوپامین بریی کا ش سایز تومور یز ابیش 

o ( بروموکریپتینbromocriptineر 

o ( کابرگوکینcabergoline  ر 

  درآوردن غد   یپوفیز توسط جریح 

 تشخیص های پرستاری

 یختال  تصویر یز بدن در ریبعه با بیماری یا درمان بیماری 

 مداخالت پرستاری

  تمرینات دیمنه حرکت  بریی یطمینان یز تحرک مفاصشینجام 

  حمای  عاطف 

  آموزش بیمار در مورد عدم اعع درمان جایگزین   ورمون 
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 (Hyperprolactinemiaهیپر پروالکتینمی )

 مشکل چیست؟

 یپرپروالکتینم  توکید مفرط  ورمون پروالکتین یستتت  که موجس یفزییش هتتتیرد   و 

ش یز حد مکموال در یثر تومور  یپوفیز بنام پروالکتیوما توکید هتتتیر م  هتتتود  ترهتتتح بی

(prolactioma ر رخ م  د د یما مملن یستت   مچنین ناهتت  یز کم کاری تیروئید، بیماری مزمن

 ک یوی و دیرو ای  باهد که روی غد   یپوفیز موثر  ستند 

 پیش آگهی

هد  و شخیص دید   س  یگر بیماری ت ع   زمینه یی  پیش آگه  یین بیماری خی   خوب ی

 درمان هود 

 عالئم و نشانه ها

  عالم  یص   یین عارضه کا ش زییای  یس 

   در زنان عالئم مملن یس  هامش کا ش یا فقدین ااعدگ ، سردرد، تغییریت خ ق

 ر در یثر عدم تکاد   ورمون  باهد galactorrheaو ترهح هیر یا گاالکتور  )

 جنستتت ، ژنیلومتتاستتتت   مردین مملن یستتتت  یختال  نکوب ، کتتا ش میتتش

(gynecomastia سانات خ ق  ری در یثر باال بودن سردرد و نو ستان،  ر یا بزرگ  پ

 سعح  ورمون تجربه کنند 

 تفسیر نتایج تست ها

  یفزییش ستتتعحTSH  با یار  مش  م عا ند  ید م  توی کاری تیروئ ستتترم، زیری کم 

  یپرپروالکتینم  باهد

  سعح س BUNیفزییش  سرم زیری نار ای  ک یوی یل  یز عویمش  میار و کریتینین 

 یس 
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 ( سان سعح گونادوتروپین  ای جنین  ین س   ر human chorionic gonadotropinت

 ر زیری حام گ  م  تویند موجس  یپرپروالکتینم  هودbeta hGCیز نظر حام گ  )

  سعحAST ،ALT  شخص سیروز م سرم یفزییش خوی د یاف ، زیری  و بی یروبین 

 کتینم  م  هودهد  که موجس  یپرپروال

  ،ستتعح تستتتوستتترونFSH ،LH(  پروالکتین، یستتتریدیو ،estradiol ر ستترم مملن

 یس  در  یپوگونادیسم )ر کا ش یابد 

  در تصویرMRI تومور  یپوفیز دید  م  هود 

 درمان

  ندیز  تومور  یپوفیز و کا ش ی پامین بریی  تجویز دیرو ای آگونیستتتت  دو

 رما  برگردیندن سعح پروالکتین به حدود ن

o ( بروموکریپتینbromocriptineر 

o ( کابرگوکینcabergolineر 

   اعع دیرو ای  که موجس یفزییش مفرط توکید پروالکتین توستتط غد   یپوفیز م

 هوند 

o ( آمفتامین  اamphetaminesر 

o ( یستروژن  اestrogensر 

o ( متیش دوپاmethyldopaر 

o ( نارکوتیک  اnarcoticsر 

o ( مهار کنند   ای پروتئازprotease inhibitorsر 

o ( ریسپریدونrisperidoneر 

o ( مهار کنند   ای ینتخاب  سروتونینselective serotonin inhibitorsر 

o ( مهار کنند   ای سه ح قه ییtricyclic inhibitorsر 

o ( وریپامیشverapamilر 

 یهکه درمان  بریی کا ش سایز تومور  یپوفیز 
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  درآوردن تومور  یپوفیز یز طریق جریح 

 تشخیص های پرستاری

 یختال  تصویر یز بدن در ریبعه با بیماری یا درمان بیماری 

  ، نقص عم لرد جنس  در ریبعه با بیماری )در ریبعه با کا ش میش جنس ، نازیی

 ناتوین  جنس ر

 مداخالت پرستاری

   ضکی سرم بریی یطمینان یز تاثیر دیرو ا و بهبود و سعح  ورمون  ای  پایش 

 بیمار
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 (Diabetes Insipidusمزه )دیابت بی 

 مشکل چیست؟

ر توستتتط  یپوتاالموس و یا یفزییش توکید ADHچه کا ش توکید  ورمون آنت  دیورتیک )

یین  ورمون توستتط  یپوفیز غ یظ هتتدن یدریر توستتط ک یه  ا ری به مخاطر  م  یندیزد  یین 

دیر زیادی مایع م  مستتئ ه موجس دفع مقادیر زیادی یدریر رایق م  هتتود  بنابریین بیمار مقا

 نوهد تا یفزییش بروند  یدریری ری جبرین کند  یین یختال  ری دیاب  ب  مز  م  نامند 

 پیش آگهی

ند یک طو  عمر  مار م  توی ماری موجس رفع عالئم دیاب  ب  مز  هتتتد  و بی درمان بی

 طبیک  ری ینتظار دیهته باهد 

 عالئم و نشانه ها

  ناتوین  ک یه  ا در تغ یظ یدریریفزییش یافتن یدریر دفک  در یثر 

  یفزییش تشنگ  در یثر تالش بدن بریی جایگزین کردن مایع دفک 

 تفسیر نتایج تست ها

  طبیک  بودن ستتعح گ وکز خون نشتتانگر یین یستت  که دیاب  ب  مز  )هتتیرینر

 عارضه دیاب  م یتوس نیس 

  پایین بودن وزن مخصوص یدریر در یثر یفزییش مایکات یدریر 

  سعح سعح موید  BUNیفزییش  سیون بیمار در یثر باال رفتن  شانگر د یدری که ن

 مح و  در مایکات بدن یس 

   یکلتروکی   ا نشانگر د یدریسیون یس   سدیم و ک ر با یفزییش غ ظ  یکلتروکی

  ای سرم باال م  رود
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 ( تستت  چاکش ویزوپرستتینVasopressin challenge test  ر  بیمارین متبال به دیاب

 ب  مز  در یین تس  کا ش خروج  یدریر و تشنگ  ری تجربه خوی ند کرد  

  یگر خروج  یدریر کا ش یافته و وزن مخصوص یدریر یفزییش دیهته باهد، پس

 مشلش یز غد   یپوفیز یس  و ک یه  ا طبیک  و ساکم  ستند 

   غد ند، پس  ما پایین ب ند و وزن مخصتتتوص یدریر  ند  یدریر تغییر نل یگر برو

 فیز نرما  یس  و مشلش یز ک یه  ا یس   یپو

  وجود تومور  یپوفیز یا تومور  یپوتاالموس درMRI تایید م  هود 

 درمان

   تجویز درمان جایگزین  ورمونADH ( یز ابیش دستتتموپرستتتینdesmopressin ر

 بریی برگردیندن دفع یدریر به حاک  طبیک 

 ( تجویز دیورتیک  ا یز ابیش  یدروک روتیازیدhyrdrochlorothiazide ر بریی کا ش

 دفع یدریر

 اریر دیدن بیمار در رژیم غذیی  کم نمک بریی کا ش توکید یدریر ک یه  ا 

  یفزییش مایکات دریافت  تا زمان برگشتن یدریر به حاک  طبیک 

 تشخیص های پرستاری

 ریسک یختال  دفع یدریر 

 یختال  غشای مخاط  د ان در ریبعه با ترهحات ناکاف  بزیق 

 ود حجم مایکات در ریبعه با دفع مفرط مایع یا جذب ناکاف  مایکاتکمب 

 مداخالت پرستاری

 حفظ تکاد  مایکات و یکلتروکی   ا 

 پایش جذب و دفع 
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  توزین روزینه بیمار با یستتتتفاد  یز یک تریزوی ثاب ، در یک ستتتاع  روز و با

 کباس یلسان

 آموزش هیو  مصرر روزینه دیرو ا 

 پالک طب  بریی یطالس د   به پرسنش و مریابین بهدیهت   یستفاد  یز گردن بند یا

 در مورد دیاب  ب  مز 
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Syndrome of Inapproprسندرم ترشح نامناسب هورمون ضد ادراری ) iate Ant i- diuret ic 

Hormone Secret ion) 

 مشکل چیست؟

ضد یدریری ) سس  ورمون  س  که در ین مقادیر SIADHسندرم ترهح نامنا ر وضکیت  ی

توسط غد   یپوفیز خ ف  ترهح م  هود  یین  ورمون مسئو  کنتر  مقدیر آب  ADHی زیاد

بازجذب هد  توسط ک یه م  باهد و یز دفع مقادیر زیاد مایکات بدن توسط ک یه  ا ج وگیری 

م  کند  زمان  که مقدیر آب بدن زیاد باهد، توکید  ورمون زیاد م  هود یا برعلس اعع م  

در یثر آستتیس  یپوتاالموس یا  یپوفیز، یکتهاب مغزی، مصتترر  مملن یستت  SIADHهتتود  

ر، کاربامازپین SSRIsبکضتتت  یز دیرو ا یز ابیش مهار کنند   ای ینتخاب  گیرند  ستتتروتونین )

(carbamazapine( ر، ستیل وفستفامیدcyclophosphamides( ر و ک رپروپامیدchlorpropamide ر ییجاد

 توکید کند  ADHطان ریه م  تویند م  هود  سرطان  ای خاص  بخصوص سر

 پیش آگهی

 ر در محدود  نرما  بماند، پیش آگه  بیماری عاک  یس  Naیگر سعح سدیم )

 عالئم و نشانه ها

 ( سردرد در یثر کمبود سدیمhyponatremiaر 

 تهوس و یستفریغ ناه  یز کا ش سعح سدیم ) یپوناترم ر 

  گیج  و کانفیوژن ناه  یز  یپوناترم 

 هخصی  ناه  یز  یپوناترم  تغییریت 

 تفسیر نتایج تست ها

 یپوناترم  )پایین بودن سعح سدیم خونر در یثر را  یدریر  
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 درمان

 تجویز وریدی ساکین بریی جبرین سدیم 

 درمان ع   زمینه یی 

 تشخیص های پرستاری

 ریسک عدم تکاد  حجم مایکات 

 یفزییش مفرط حجم مایکات 

 مداخالت پرستاری

 کی   ا بریی تکیین سعح سدیمپایش سعح یکلترو 

  سدیم سعح  صرف ، زیری یفزییش حجم مایکات موجس را   محدودی  مایکات م

 م  هود

 توزین روزینه بیمار با یک تریزو، در یک زمان و با یک کباس مشخص 

 پایش جذب و دفع 
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 (Addison’s Diseaseبیماری آدیسون )

 مشکل چیست؟

ئید ا یز اشر آدرنا  یس  که در یثر آسیس بیماری آدیسون ترهح ناکاف  کورتیلویسترو

سش دو ع    هود  تخریس یتوییمون آدرنا  و  شر غد  فوق ک یوی )آدرنا ر ییجاد م   دیدن ا

سترس زیی دیگر م   ستند  بیمار در زمان عفون ، جریح ، واایع ی سون   هایع بیماری آدی

ش ترهتتح کورتیزو  تویند ینتظار واوس بحرین آدیستتون  ری دیهتتته باهتتد زیری موجس کا 

(cortisol( ر و آکدستتترونaldosterone( ر م  هتتوند  بحرین آدیستتونAddisonian crisis ر یک

 یورژینس پزهل  یس  

 پیش آگهی

 با درمان مدیوم، بیمار م  تویند طو  عمر طبیک  دیهته باهد

 عالئم و نشانه ها

  ضکف در یثر کمبود سعح کورتیزو 

 عح کورتیزو کا ش وزن در یثر پایین بودن س 

  یپوتانستتیون یرتویستتتاتیک )یف  فشتتار خون وضتتکیت ر در یثر نارستتای  حجم 

 مایکات ناه  یز کمبود آکدسترون

 ( برونز  هدن پوس  در یثر پیگمانته هدن مفرطhyperpigmentation ر پوس  در

 یثر بیماری یتوییمون

 تفسیر نتایج تست ها

  یفزییش سعحBUN در یثر د یدریسیون 

 عح پتاسیم سرم در یثر تغییریت ترهح آکدسترونیفزییش س 

 کا ش کورتیزو  سرم در یثر کا ش توکید آن در اشر غد  فوق ک یوی 
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 کا ش سعح گ وکز سرم در یثر کا ش ترهح کورتیلویستروئید ا 

  ساعته در یثر ترهح کم آکدسترون 24میب  بودن سعح آکدسترون یدریر 

  میب  هتتدن تستت  تحریکACTH شATCH آدرنا  تاثیر گذیهتتته و  روی اشتتر

ینجام  ACTHترهتتتح  ورمون محرک آدرنا  ری تحریک م  کند  تزریق وریدی 

 هد  و یگر سعح کورتیزو  باال نرود، نتیجه تس  میب  یس  

  غیرطبیک  بودن با ر آدرنا  در تصویرCT یسلن 

 درمان

 ( یزون ت کور یز  جو یزون )cortisoneت ت بریی hydrocortisoneر یتتا  یتتدروکور ر 

 جایگزین  کورتیزو 

 ( تجویز ف ودروکورتیزونfludrocortisone ر بریی تنظیم تکاد  ستتتدیم و پتاستتتیم

 سرم

 حفظ تکاد  مایکات بدن 

 تشخیص های پرستاری

 خستگ  در ریبعه با وضکی  بیماری 

 ریسک نارسای  حجم مایکات 

 یختال  تصویر یز بدن در ریبعه با وضکی  بیماری 

 مداخالت پرستاری

 ات و یکلتروکی   اپایش مایک 

 توزین روزینه بیمار 

  ه  یز کا ش ستئوپروز نا شگیری یز ی ستخوین  بریی پی س  تریکم ی شنهاد ت پی

 رmineralocorticoidsمینریکوکورتیلوئید ا )

  آموزش مویرد زیر به بیمار 
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o دیرو ای خود ری باید  ر روز مصرر کند 

o یک گردنبند یا پالک طب  دیهته باهد 

o نوین یدک یورژینس مهیا دیهته باهدمقدیری دیرو به ع 
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 (Cushing’s Syndromeسندرم کوشینگ )

 مشکل چیست؟

در بیماری کوهتتینگ اشتتر آدرنا  مقادیر زیادی گ وکوکورتیلوئید ترهتتح م  کند یا غد  

ترهتتتح م  کند که م  تویند حاصتتتش تومور  یپوفیز، تومور  ACTH یپوفیز مقادیر زیادی 

 کوکورتیلوئید ا باهد آدرنا ، یا درمان مدیوم گ و

 پیش آگهی

بیمار م  تویند پس یز خارج ستتازی تومور ینتظار طو  عمر نرما  دیهتتته باهتتد،  رچند 

 تومور مملن یس  عود کند 

 عالئم و نشانه ها

  چهر  ارص ما  در زمان ترهح مفرط کورتیزو 

 ط کو ان بوفاکو )بستر چرب  تجمع یافته در بخش باالی  کمرر در یثر ترهح مفر

 کورتیلویستروئید ا

  پوک  یستتتخوین در یثر یفزییش مفرط کورتیلویستتتروئید ا، که موجس تضتتکیف

 یستخوین م  هود  

 غیاب ااعدگ  )آمنور ر ناه  یز یثریت یفزییش مفرط یستروئید ا 

 تغییر وضکی  روین  در یثر یفزییش یستروئید ا 

 تفسیر نتایج تست ها

 ( تس  سرکوب دکسامتازونDexamethasone suppression test ر  در یین تس  یک

س  محور  یپوتاالموس  آدرنا  دید  م   – پوفیز  –دوز گ وکورتیلوئید بریی ت

شاء زیاد  س  که من شانگر یین ی هد، ن هته با سرکوب دوز وجود دی هود  یگر 
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بودن کورتیزو  یز  یپوفیز یستت   یگر ستترکوب  رخ ند د، یتیوکوژی مشتتلش در 

 مور یکتوپیک یس  غد  آدرنا  یا یک تو

  ساعته در یثر یفزییش توکید آن 24یفزییش یافتن کورتیزو  یدریر 

  وجود تومور  یپوفیز یا تومور آدرنا  در تصتتتویرCT  یستتتلنش تومور درCT 

 مشخص م  هود

 یفزییش اند خون در یثر توکید مفرط یستروئید ا 

  یفزییش سدیم ثانویه به یفزییش حجم مایکات دفک 

 کا ش پتاسیم 

 رماند

  بردیهتن تومور  یپوفیز یا آدرنا  توسط جریح 

 تشخیص های پرستاری

  یختال  تصویر یز بدن در ریبعه با ناخوه 

 یفزییش مفرط حجم مایکات در ریبعه با یفزییش مفرط بازجذب آب و سدیم 

  ریسک عفون  در ریبعه با سرکوب ییمن  و دفاس یوکیه ناکاف 

 مداخالت پرستاری

  پایش وضکی  مایکات بدن توزین روزینه جه 

 پایش جذب و دفع بریی یطمینان یز  یدریسیون کاف  بیمار 

   ستروئید ا م سعح کورتیلوی ستون یدریر، زیری یفزییش  سعح گ وکز و ی پایش 

 تویند موجس  یپرگالیسم  هود

 فری م کردن یستریح  کاف  بریی کمک به تیبی  بدن 

 رتیلویستتتروئید ا موجس تاخیر یجتناب یز تروما به پوستت  زیری ستتعح باالی کو

 در ترمیم زخم  ا م  هود
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 ( ستتتنجش تریکم یستتتتخوین  اBone densitometry  ر بریی بررستتت  وضتتتکی

یستتتتئوپروز، زیری یفزییش ستتتعح کورتیلویستتتتروئید ا م  تویند موجس بیرون 

 کشیدن ک سیم یز یستخوین هود 

  مریاب   ای پرستاری بکد یز عمش 

 سهیش تخ یه خ ط و کمک به زود ری  یفتادن ب سرفه بریی ت س ،  یمار، تمرینات تنف

 کا ش ریسک آمبوک 

  پایش موضع برش جریح  یز نظر ترهح، یریتما، نشانه  ای عفون 

   جایگزین به ترمیم زخم و  کاکری، پر ک ستتتیم بریی کمک  غذیی  پر حفظ رژیم 

 ک سیم

 تجویز دیرو ای مسلن در صورت نیاز 
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 (Primary Aldosteronismآلدسترونیسم اولیه )

 مشکل چیست؟

ر یستت   در یین بیماری Conn’s Syndromeنام دیگر آکدستتترونیستتم یوکیه ستتندرم کان )

صش  هح م  کند که حا سترون تر شر غد  فوق ک یویر مقادیر زیادی آکد کورتلس آدرنا  )ا

فکاکی  تومور، نقص عم لرد اشتتر آدرنا  یا منابع خارج یز آدرنا  توکید آکدستتترون یستت   

ضتت  یز دیرو ا میش ب وک کنند   ای کانا  ک ستتیم م  توینند ستتعح آکدستتترون ری کا ش بک

 د ند که موجس ینحریر تشخیص بیماری م  هوند 

 پیش آگهی

بیمار م  تویند ینتظار عمر نرما  دیهتتته باهتتد یگر که بیماری ستتریع تشتتخیص و درمان 

 هود 

 عالئم و نشانه ها

 ن سعح آکدسترونیفزییش فشار خون ناه  یز باال بود 

 سردرد ناه  یز یفزییش فشار خون 

 ضکف عضالن  ناه  یز کا ش پتاسیم سرم 

 (  یفزییش تشنگpolydispsiaرناه  یز سعح باالی آکدسترون سرم 

 ( پر یدریریpoluriaر ناه  یز باال بودن سعح آکدسترون سرم 

 تفسیر نتایج تست ها

 کا ش سعح پتاسیم سرم 

 ساعته 24ریتینین، کورتیزو  یدریر باال رفتن سعح آکدسترون، ک 

 یفزییش آکدسترون یدریر 

 وجود تومور آدرنا  در س  ت  یسلن 
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 درمان

  تجویز دیورتیک  ا بریی کنتر  فشار خون باال و باال بردن سعح پتاسیم 

o ( یسپرینوالکتونspironolactoneر 

  تجویز دیرو ای ب وک کنند  یثریت آکدسترون 

o ( یپ رنونeplerenoneر 

 ردن تومور آدرنا  توسط جریح درآو 

 تشخیص های پرستاری

 ریسک عدم تکاد  حجم مایکات 

  ریسک عدم تحمش فکاکی 

  یختال  فکاکی  جسم 

 مداخالت پرستاری

 محدودی  مصرر سدیم 

 پایش جذب و دفع 

 توزین روزینه بیمار 

  آموزش بیمار در مورد یینله تشنگ ، خشل  د ان و مخاط ناه  یز پایین بودن

 م یس   بنابریین جرعه  ای آب یا تله  ای یخ یستفاد  کند سعح سدی
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 (Pheochromocytomaفئوکروموسیتوم )

 مشکل چیست؟

در یین بیماری توموری در مدوالی آدرنا  هتتتروس به ترهتتتح مقادیر زیادی یپ  نفرین 

(epinephrine( ر و نوریپ  نفرینnorepinephrine ر م  کند 

 پیش آگهی

سریع تشخ هند، بیمارین  که  هته با هوند م  توینند ینتظار عمری نرما  دی یص و درمان 

یکبته تح  پیگیری مستتتمر، یگر تومور خوش خیم باهتتد  در تومور بدخیم پیش آگه  بیماری 

محدود یس   متاستاز مملن یس   ر زمان  رخ د د  بیمارین مبتال به  ایپرتانسیون بود  که 

 ا مملن یس  بکدی مجددی عود کند بکد یز در آوردن تومور برطرر م  هود یم

 عالئم و نشانه ها

 ایپرتانسیون غیر اابش کنتر  در نتیجه یفزییش سعح یپ  نفرین و نوریپ  ینفرین  

 سردرد ناه  یز فشارخون باال 

 طپش ا س و تاکیلاردی ناه  یز یفزییش توکید کاته کوالمین  ا 

 نفرینگشادی مردمک در یثر یفزییش توکید یپ  نفرین و نور یپ   

 تفسیر نتایج تست ها

 وجود کاته کوالمین در سرم 

 ( ته کوالمین  ا کا تانفرین  ا )catecholaminesیفزییش  ر و metanephrinesر، م

 ساعته 24ر در نمونه یدریر vanillylmandelic acid (VMA)وینی یش ماندکیک )

  وجود تومور آدرنا  در تصویرCT یسلن 



 45صفحه   

 

 درمان

  توسط جریح  خارج کردن تومور آدرنا 

 تجویز دیرو ای ضد فشار خون بریی کا ش فشار خون 

  تجویز بتاب وکر ا بریی کا ش یثریت یپ  نفرین و نور یپ  نفرین 

 ( نیفیدیپینnifedipineر 

 ( نیلاردیپینnicardipineر 

 (  پروپرینوکوpropranololر 

 تشخیص های پرستاری

  ریسک تاخیر بهبودی یز جریح 

 ا ب رگردش خون ناموثر بافت(   

 یضعریب 

 مداخالت پرستاری

 پایش فشار خون 

 تجویز دیرو ای کنتر  فشار خون 

 پایش یدریر یز نظر وجود کاته کوالمین  ا 

 کا ش یسترس 

 آموزش ترک سیگار بریی کا ش فشار خون 

 آموزش بیمار در مورد کا ش مصرر کافئین بریی کمک به کا ش فشار خون 
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 (Hypoparathyroidismکم کاری پاراتیروئید )

 مشکل چیست؟

 PTH یپوپاریتیروئیدی کا ش عم لرد غد  پاریتیروئید یستتت  که موجس کا ش ستتتعح 

)پاریتورمونر م  هود که حاصش آن کا ش ک سیم خون یا  یپوک سم  یس   ع   یص   کم 

کاری پاریتیروئید تخریس غد  توستتتط عویمش یتوییمون یستتت   پاریتیروئیدکتوم  دیگر ع   

آنجای  که جریح  یمروز  فقط غد  یی ری خارج م  کند که نقص عم لرد  یصتتت   نیستتت ، یز

دیرد  گا   یواات مملن یستتت  در ط  تیروئیدکتوم  به طور تصتتتادف  غد  پاریتیروئید نیز 

 خارج هود 

 پیش آگهی

 پیش آگه  یین بیماری به سرع  تشخیص ع   و رفع آن بستگ  دیرد 

 عالئم و نشانه ها

 عضالن ر در یثر سعح غیر طبیک  ک سیم سرم تتان  )تحریک پذیری 

 یحساس گزگز دور چشم، دس   ا و پا ا در یثر غیر طبیک  بودن ک سیم خون 

 کتارژی ناه  یز پایین بودن سعح  ورمون پاریتیروئید 

  یبتالی به کاتاریک 

 تشنج ناه  یز پایین بودن حاد سعح ک سیم 

 تفسیر نتایج تست ها

 پایین بودن سعح  کا ش سعح ک سیم سرم در یثرPTH 

  یفزییش سعح فسفر سرم در یثر پایین بودن سعحPTH 

  کا ش سعحPTH سرم در یثر یف  ترهح آن یز غدد پاریتیروئید 

  کا ش ک سیم یدریر در یثر کا شPTH 
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 نشانه چوستک میب  بک   کا ش ک سیم سرم 

 نشانه ترسو میب  بک   کا ش سعح ک سیم سرم 

 درمان

  هروس یحتیاطات تشنج 

 ( تجویز گ وکونات ک سیمcalcium gluconate ر توسط ینفوزیون آ سته وریدی در

  یپوک سم  حاد

   ک سیم گوکونات، الکتات، کربنات ) –ک سیم خوریکOs-Calر 

  دوز ای بزرگ ویتامینD (  یا ک سیفروcalciferolر بریی کمک به جذب ک سیم 

 ( ید یدروکستتتا یا آکومAmphogelتجویز ژ  آکومینیوم   یه ر  پا نات  ینیوم گ وکو

(Basaljelر بریی کا ش سعح فسفر سرم 

 (  هتن س  تریکئوستوم سیم گ وکونات تزریق  tracheostomyآماد  نگهدی ر و ک 

خاطر  تنفستتت  در یثر تورم و  مچنین تجویز  مار بریی مویاع م باکین بی در 

 یورژینس  ک سیم 

 تشخیص های پرستاری

 بدن خعر عدم تکاد  تغذیه  کمتر یز نیاز 

  حفظ ناموثر سالمت 

 یختال  دفع یدریری 

 مداخالت پرستاری

  تکیین یحتما  آسیس پاریتیروئید در ط  جریح  تیروئید 

  تجویز ک سیم بریی حفظ سعوح سرم  ک سیم در دیمنه طبیک 

  ما  یلبار تلریر هوند  3آزمایشات بایست   ر 
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 (Hyperparathyroidismپرکاری پاراتیروئید )

 مشکل چیست؟

م  هتتود که  PTHیش فکاک  غد  پاریتیروئید در یثر تومور موجس یفزییش ترهتتح مفرط ب

نتیجه آن باال رفتن ستتعح ک ستتیم خون ) یپرک ستتم ر و کا ش فستتفر خون ) یپوفستتفاتم ر 

هود  سنگ  ای یدریری م   شلیش  هد  و موجس ت ضاف  در ک یه  ا بازجذب  سیم ی س   ک  ی

یز تشخیص سعح باالی ک سیم خون پیشگیری م    رچند نقص عم لرد ملانیسم بازخوردی

هتتلستت  م  خورد  تومور ای پاریتیروئید مکموال  PTHکند و بدینوستتی ه در تنظیم ترهتتح 

 خوش خیم  ستند 

 پیش آگهی

 بیمار م  تویند ینتظار عمری نرما  دیهته باهد یگر تومور پاریتیروئید خارج هود 

 عالئم و نشانه ها

  بدون عالم 

  ک سیم سرمیفزییش سعح 

 درد یستخوین  یا هلستگ  در نتیجه بردیه  بیش یز حد ک سیم یز یستخوین 

 سنگ ک یه 

 ( تلرر یدریر در نتیجه یفزییش ک سیم در یدریرhypercalciuriaر 

 تفسیر نتایج تست ها

 یفزییش ک سیم سرم 

  یفزییشPTH سرم 

 کا ش فسفر سرم 

 یفزییش ک سیم یدریر 



 49صفحه   

 

 نوگریف وجود تومور پاریتیروئید در سو 

  بیوپس  نید  ریز پاریتیروئید نشانگر وجود تومور پاریتیروئید یس 

 درمان

  درآوردن تومور پاریتیروئید توسط جریح 

  تجویز بیوفستتفانات  ا بریی کا ش ستتعح ک ستتیم ستترم توستتط یفزییش جذب

 ک سیم توسط یستخوین  ا

 تجویز وریدی نرما  ساکین بریی رایق کردن ک سیم سرم 

 ک  ای  میش فورزماید )تجویز دیورتیfurosemideر بریی دفع ک سیم یضاف  یز یدریر 

 تشخیص های پرستاری

 یختال  دفع ک یوی 

  عدم تحمش فکاکی 

 خستگ  در ریبعه با یختال  خویب 

 مداخالت پرستاری

 پایش جذب و دفع 

 پایش یز نظر یورکود مایکات 

 پایش تکاد  یکلتروکی   ا 

 یجبار به مصرر مایکات 

 دن   ای یسیدی میش آب ار  ااطتجویز نوهی 

 تس  یدریر یز نظر سنگ یدریری 

 تجویز رژیم غذیی  کم ک سیم و سرهار یز فسفر 

 یجتناب یز مصرر ملمش  ای ک سیم بدون نسخه 

 حفظ فکاکی  روزینه بیمار 
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 (Diabetes Mellitusدیابت ملیتوس )

 مشکل چیست؟

ه منبع یصتت   تامین ینرژی بدن بدن ینستتان غذی ای خاصتت  ری به گ وکز تبدیش م  کند، ک

یس   ینسوکین س و   ای بتای پانلریس بریی ینتقا  گ وکز به دیخش س و  بریی مصرر در 

متابوکیسم س وک  الزم یس   دیاب  م یتوس زمان  رخ م  د د که س و   ای بتای پانلریس 

ستتوکین توکید نلنند ر یا به یندیز  کاف  ینIاار به توکید ینستتوکین نباهتتند )دیاب  م یتوس نوس 

هود و در جریان خون باا  II)دیاب  م یتوس نوس  س و   ر  در نتیجه، گ وکز نم  تویند ویرد 

م  ماند  یفزییش سعح گ وکز خون به بیمار سیگنا  م  د د که مایکات بیشتری مصرر کند 

یدریری ری تا گ وکز یضافه ری به بیرون یز بدن توسط یدریر  دیی  کند  پس بیمار تشنگ  و پر 

سیگنا  به بیمار م  د ند که  هد  و  سنه  هتن ینرژی گر س و   ا بخاطر ندی تجربه م  کند  

غذی بخورد که موجس م  هتتود بیمار یفزییش گرستتنگ  ری تجربه کند  ستته نوس دیاب  وجود 

سوکین ) Iدیرد  دیاب  نوس  سته به ین س و   ای بتای پانلریس IDDMیا دیاب  ویب ر که در آن 

سط ف هد  یندش دیاب  نوس تو سوکین ) IIرآیند یتوییمون تخریس  سته به ین ر NIDDMیا غیر ویب

که ستت و   ای بتای پانلریس ینستتوکین توکید م  کنند یما کاف  نیستت  و نوس ستتوم دیاب  

 م یتوس حام گ  یس  )که در ط  حام گ  در زنان رخ م  د در 

 پیش آگهی

دو در ریستتتک عویرضتتت  چون کا ش بینای  بیمارین مبتال به دیاب  م یتوس نوس یک و 

)رتینوپات  دیابتیکر، آستتیس به عروق خون  و یعصتتاب )نوروپات  دیابتیکر و آستتیس ک یوی 

)نفروپات  دیابت ر  ستتتتند   رچند با حفظ ستتتعح نرما  اند خون م  توین یین عویرض ری 

ملانپذیر یستت   تخفیف دید که یز طریق پایش دایق، تجویز ینستتوکین، رژیم غذیی  و ورزش ی

بیمارین مبتال به دیاب  م یتوس حام گ  پس یز حام گ  بهبود م  یابند  رچند در خعر یبتال 

 به دیاب  م یتوس نوس دو در یدیمه حیات خود  ستند 
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 عالئم و نشانه ها

 :Iدیابت ملیتوس نوع 

 بروز سریع بخاطر عدم توکید ینسوکین 

 ( یفزییش یهتتتهاpolyphagiaیثر گرستتنگ  ستت وک  بریی ینرژی،  ر یا پر خوری در

 سیگنا   ای س وک  بریی نیاز به غذیی بیشتر

 (  شنگ هدن polydipsiaیفزییش ت ه  یز تالش بدن بریی خالص  ر یا پر نوه  نا

 یز گ وکز یضاف  خون

 ( یفزییش دفع یدریرpolyuria ر یا پر یدریری ناهتتت  یز تالش بدن بریی دفع گ وکز

 یضافه خون

  ناتوین  گ وکز در ورود به س و   اکا ش وزن بخاطر 

  عفون  ملرر در یثر وجود گ وکز به عنوین منبع غذیی  یضافه بریی تغذیه باکتری

  ا

  تاخیر در بهبود زخم  ا بخاطر باال بودن ستتتعح گ وکز خون که فرآیند ترمیم ری

 بمخاطر  م  یندیزد

 :IIدیابت ملیتوس نوع 

 بروز تدریج  بخاطر توکید جزئ  ینسوکین 

 (  شنگ هدن polydipsiaیفزییش ت ه  یز تالش بدن بریی خالص  ر یا پر نوه  نا

 یز گ وکز یضاف  خون

 ( یفزییش دفع یدریرpolyuria ر یا پر یدریری ناهتتت  یز تالش بدن بریی دفع گ وکز

 یضافه خون

 یحتما  باالتر عفون  کاندیدیای  بخاطر وجود گ وکز یضافه بریی تغذیه یرگانیسم 

 ود زخم  ا بخاطر باال بودن ستتتعح گ وکز خون که فرآیند ترمیم ری تاخیر در بهب

 بمخاطر  م  یندیزد
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 دیابت ملیتوس حاملگی

  بدون عالم 

  بکض  یز بیمارین مملن یس  تشنگ  و پرنوه  ری تجربه کنند 

 تفسیر نتایج تست ها

 ( یفزییش گ وکز در یدریر یا گ وکوزوریglucosuriaر 

 126ستتعح باالتر یز  باال رفتن اند خون ناهتتتا به mg/dL (7.0 mmol/l)  در ستته

 تس  متفاوت

 (  تستتت  تحمش گ وکز خوریکOGTT مای با گ وکز پالستتت  mg/dL (11.1 200ر 

mmol/l)  گرم گ وکز خوریک  75در ط  دو ساع  پس یز خوردن 

  200گ وکز تصادف  پالسمای باالتر یز mg/dL (11.1 mmol/l) 

  ستتعح  موگ وبین گ یلوزی هA1C (Glycosylated hemoglobin A1C یا  %6ر حدود

 باالتر

 درمان

 :Iدیابت نوع 

 پایش منظم سعح گ وکز خون 

 تجویز ینسوکین بریی حفظ گ وکز خون در سعح نرما  )جدو  زیرر 

  حفظ رژیم غذیی  دیابت 

  ینسوکین سریع یالثر 

o ( آسپارتaspartر 

o ( کیسپروlisproر 

o ( گ وکیزینglulisineر 

o   ینسوکین سریع یالثر بریی کنتر  اند ابش یز غذی –ینسوکین ینسان 

o  ینسوکین یستنشاا 
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  ینسوکین کوتا  یالثر 

o ( ینسوکین ریگوالرregular insulinر 

  ینسوکین با تاثیر متوسط 

o   ینسوکین ینسان– NPH 

o   کنته ) –روی  –ینسوکین ینسانzinc—lenteر 

  ینسوکین طویش یالثر 

o   یوکتریکن  -روی –ینسوکین ینسان (zinc—ultralenteر 

o ( ینسوکین دتمیرinsulin detemirر 

o ( ینسوکین گالرژینinsulin glargineر 

  ترکیس یین ینسوکین  ا نیز در دسترس یس 

 انسولین. راهنمای 1جدول 

Drug Synonym Appearance Onset Peak Duration Compatibility 

Rapid- acting Regular Clear <.25 hr 2 to 4 hrs 3 to 6 hrs 
All insulin 

except lente. 

Aspart is not 

compatible. 
Intermediate- 

acting 
NPH Cloudy 1 to 1.5 hrs 8 to 12 hrs 6 to 24 hrs Regular insulin 

Long- acting Ultralente Cloudy 4 to 6 hrs 16 to 20 hrs 30 to 36 hrs Regular 
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 هیپوگلیسمیک )پایین آورنده قند خون( خوراکی . داروهای2دول ج

Drug Onset Peak Duration Comments 

Oral sulfonylureas 

chlorproamide 

glyburide glipizide 

glimepiride 

tolbutamide 

tolazamide 

1 hr 

1 hr 

15 min–1 hr 

4 to 6 hrs 

4 to 6 hrs 

2 to 8 hrs 

12 to 24 hrs 

40 to 60 hrs 

10 to 24 hrs 

chlorpropamide—use 

caution with renal or 

hepatic patients 

Oral biguanides 

metformin 
2 to 2.5 hrs  10 to 16 hrs 

Decreases glucose pro- 

duction in liver; decrease 

intestinal absorption of 

glucose and improves 

insulin sensitivity Oral alpha- 

glucosidose inhibitor 

acarbose miglitol 

Rapid 
1 hr 

2 to 3 hrs 
 

Delays glucose 

absorption and digestion 

of carbs; lowers blood 

sugar; reduces plasma 

glucose and insulin DPP4 inhibitors 

meglitinide analogs 
   Stimulate secretion of 

insulin from pancreas 

D-phenylalanine 

derivative 

incretin mimetics 

   

Stimulates insulin 

production 

Assists pancreatic insulin 

production; regulates 

liver production of glu- 

cose; decreases appetite; 

slows glucose transit 

from stomach to intestine 
 :IIدیابت ملیتوس نوع 

 و رژیم غذیی  حفظ وزن یید  آ  بدن یز طریق ورزش 

 پایش منظم اند خون 

 ( سوکفونیش یور  آز سوکین sulfonylureasتجویز  ر خوریک  بریی تحریک ترهح ین

 یز پانلریس )جدو  زیرر

 ( تجویز بیگوینید ایbiguanides ر خوریک  بریی کا ش توکید اند توسط کبد 

o ( متفورمینmetforminر 
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 ( تجویز تیازوکیدیندیون  اthiazolidinediones ر بریی حستتتاس کردن باف   ای

 محیع  به ینسوکین 

o ( روسیگ یتازونrosiglitazoneر 

o ( پیوگ یتازونpioglitazoneر 

 ( تجویز آناکوگ  ای مگ یتینایدmeglitinide analogs ر بریی تحریک ترهح ینسوکین

 یز پانلریس 

o ( رپاگ ینیدrepaglinideر 

 فنیش آالنین )-تجویز مشتقات دیD-phenylalanine بریی تحریک توکید ینسوکین ر 

o ( ناتگ ینیدnateglinideر 

  گ وکوزیدیز ) –تجویز مهار کنند   ای آکفاalpha-glucosidase inhibitors ر بریی به

 تاخیر یندیختن بازجذب کربو یدریت  ا در رود  

o ( آکاربوزacarboseر 

o (  میژکیتوmiglitolر 

  تجویز مهتتار کننتتد   تتایDPP4- 4دی پپتیتتدیتتش پپتیتتدیز (DPP4—dipeptidyl 

peptidase 4 inhibitors سرتین هدن  ورمون  ای یین ر جه  کند کردن غیر فکا  

(incretin ،رGLP-I  بریی کمک به توکید ینسوکین در پانلریس 

o ( سیتاگ یپتینsitagliptinر 

  تجویز مق د ای یینستترتین جه  کمک به توکید ینستتوکین در پانلریس و کمک به

در کبد   مچنین یهتتتها ری کا ش دید  و زمان یبقای گ وکز در  تنظیم توکید گ وکز

 مکد  ابش یز ورود به رود  کوچک بریی بازجذب ری یفزییش م  د د 

 ( تجویز آناکوگ آمی ینamylin analog ر که موجس م  هتتتود گ وکز به آریم  و

 تدریج  ویرد جریان خون هود، که م  تویند موجس کا ش وزن هود 

 (:pramlintide Gestationalاملگی )پراملینتاید ح

 حفظ وزن بیمار یز طریق رژیم غذیی  و ورزش 
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  دیروی دیاب  خوریک  وجود ندیرد  بیشتتتتر یین دیرو ا در دورین حام گ  منع

 مصرر دیرند 

  تجویز ینستتوکین در صتتورت هتتلستت  رژیم غذیی  و ورزش در کنتر  و حفظ

 سعح گ وکز خون

 تشخیص های پرستاری

 اد  تغذیه  کمتر یز نیاز بدنریسک عدم تک 

  ریسک صدمه در ریبعه با تغییریت حس 

  ریسک تاخیر در بهبودی پس یز جریح 

 کمبود دینش در ریبعه با فرآیند بیماری 

 یختال  تصویر یز بدن 

 نارسای  خود مریابت  تغذیه یی 

 مداخالت پرستاری

  مویرد زیر به بیمار آموزش دید  هود 

o رما  گ وکزبیماری و ی می  حفظ سعح ن 

o طریقه پایش سعح گ وکز خون 

o  رژیم غذیی  و گزینه  ای غذیی ، یز جم ه سایز  ر وعد 

o تشویق به ورزش 

o بحث در مورد مهارت  ای سازگاری جه  کا ش یسترس 

o آموزش خود تزریق  ینسوکین در مبتالیان نوس یک 

o ترک سیگار 

o  خود مریابت 

o درمان حاد 

o و  یپوگ یسم پیشگیری یز عویرض یز ابیش  یپرگ یسم   
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o ی می  دیرو ای مصرف  روزینه 

o  عالئم و نشتتتانه  ای  یپوگ یستتتم  و مدیخالت الزم در زمان یف  اند

 خون 

o  تکریق، خویب آکودگ  مرضتت ، گیج ، گرستتنگ ، ستترگیجه، ضتتکف

 ر1)دیاب  نوس 

o  سم   ارص  ای گ وکز، یا یونس آب میو ، چندین آب  4درمان  یپوگ ی

 یدریتنبات، مقدیر یندک  کربو 

o  آموزش عالئم و نشانه  ای  یپرگ یسم  یا باال رفتن سعح اند خون 

o خستگ ، سردرد، تاری دید، پوس  خشک و خارش دیر 

o  آموزش درمان باال رفتن اند خون یا  یپرگ یستتتم   تغییر دیرو یا دوز

دیرو، یفزییش تمرینات منظم، دا  بیشتتتتر در غذیی مصتتترف  و برنامه 

 فزییش دفکات چک اند یز نوک ینگش ریزی وعد   ای غذیی ، ی

o  آموزش تزریق گ وکاگون بریی مویاع  یپوگ یسم 
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 (Metabolic Syndromeسندرم متابولیک )

 مشکل چیست؟

ر نیز خویند  Dysmetabolic Syndromeر یا ستتندرم نقص متابوکیک )Syndrome Xستتندرم ییلس )

که هتتامش باال بودن اند خون،  م  هتتود  در یین یختال  بیمار دیریی مجموعه یی عالئم یستت 

چاا ، فشار خون باال، تری گ یسیرید باال و سابقه خانویدگ   س و   ای بتای پانلریس اادر 

به توکید ینستتوکین کاف  نیستتتند در حاک  که کبد مقادیر بیشتتتری گ وکز توکید م  کند  بیمار 

 روا  م  هود  مچنین به ینسوکین مقاوم یس   یین سندرم منجر به بیماری ا ب  ع

 پیش آگهی

تشخیص سندرم متابوکیک هخص ری در مکرض خعر باالی یبتال به دیاب  و بیماری ا ب  

اریر م  د د  تغییر هتتتیو  زندگ  بریی کا ش هتتتانس یبتالی به بیماری  ای العالج در یین 

 بیمارین الزم یس  

 عالئم و نشانه ها

 فشار خون باال 

   چاا  هلم 

 تفسیر نتایج تست ها

  کا ش سعحHDL 

  یفزییش سعحLDL 

 یفزییش تریگ یسیرید 

 باال رفتن گ وکز ناهتا 
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 درمان

 ( تجویز یستاتینstatin ر بریی کا ش سعحLDL 

 ( تجویز نیاسینniacin ر بریی یفزییش سعحHDL 

 ( تجویز فیبریت  اfibratesر بریی کا ش تریگ یسیرید ا 

  تجویز مهار کنند   ایACE بریی کا ش فشار خون 

 ند  آنژیوتنستتتین )تجو ند   ای گیر ر بریی کم angiotensin receptorیز ب وک کن

 کردن فشار خون

 تجویز حساس کنند   ای ینسوکین بریی بهبود یثربخش  ینسوکین 

 مدیری  وزن یز طریق رژیم غذیی  و ورزش 

 تشخیص های پرستاری

 آمادگ  بریی یکگوی متابوکیک تغذیه یی پیشرفته 

 ا  یپرگ یسم ریسک صدمه در ریبعه ب 

 آمادگ  بریی برنامه فکاکی  پیشرفته 

 مداخالت پرستاری

 پایش گ وکز خون 

 تشویق به کا ش وزن 

 آموزش ی می  مصرر دایق دیرو ا حت  یگر عالمت  وجود ندیهته باهد 
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Crucial Dتست های تشخیصی حیاتی ) iagnost ic Tests) 

ACTH (ACتست تحریک  TH Stimulat ion Test) 

صتتتناع   ACTHش ستتتعح کورتیزو  در خون بیمار پس یز تزریق یک دوز در یین آزمای

یندیز  گیری م  هتتود  یز یین آزمایش بریی تشتتخیص ستتندرم کوهتتینگ، بیماری کوهتتینگ، 

سای  یوکیه آدرنا ر، و بیماری کمبود  سای  یوکیه غد  فوق ک یوی )نار ستفاد  م   ACTHنار ی

 غیر ناهتا یس   هود  به بیمار آموزش د ید که یین یک آزمایش

 (Aldosterone Testتست آلدسترون )

در یین آزمایش سعح آکدسترون خون بیمار یندیز  گیری م  هود  یین بخش  یز مکاینات 

سم ) سترونی شخیص آکد س  و بریی ت سیون ی شخیص  یپرتان ر، aldosteronismیوکیه بریی ت

یک، بیماری آدیستتون، دیاب  ر،  یپرپالزی، ستتندرم نفروتadrenal adenomaآدنومای آدرنا  )

هرح د ید که یین آزمایش خون غیر  هود  به بیمار  ستفاد  م   صرر حاد یکلش ی م یتوس، م

 ناهتا یس  

 (Blood (Serum) Calcium Level Testآزمایش سطح کلسیم خون )سرم( )

یین آزمایش بریی یندیز  گیری سعح ک سیم خون ینجام م  هود  یین تس  بریی یرزیاب  

ی  پاریتیروئید و عم لرد ک یوی ینجام م  هود   مچنین در بدخیم   ای خاص  سعح وضک

 آن باال م  رود  به بیمار آموزش د ید که الزم نیس  بریی یین آزمایش ناهتا باهد 

 (Cortisol Testتست کورتیزول )

یین تستتت  به یندیز  گیری ستتتعح کورتیزو  خون م  پردیزد  بریی تشتتتخیص بیماری 

ر، سندرم کوهینگ، بیماری حاد، تروما، هوک nephritic syndromeسندرم نفریتیک ) آدیسون،

ستتپتیک، گرستتنگ ، نارستتای  مزمن ک یوی و حام گ  ینجام م  هتتود  یین آزمایش به ناهتتتا 

 بودن بیمار نیاز نیس  
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 (Fine Needle Biopsy/Aspirationبیوپسی / آسپراسیون با نیدل ظریف )

بریف یز طریق پوس  به منعقه بیوپس  ویرد م  هود، مقدیری یز در یین تس  یک نید  

مایع یا باف  ری بریی تجزیه و تح یش بر م  دیرد  با توجه به یرگان یا باف   در، رویه مملن 

یس  به صورت سرپای  یا بیمارستان  ینجام هود  در یین تس  به دنبا  حضور س و   ای 

یس   ابش یز تس  ناهتا باید باهد زیری مملن یس   غیرطبیک   ستند  رضای  آگا انه الزم

 ب   وه  یا ب  حس  موضک  دید  هود  

 (Follicle Stimulating Hormone (FSH) Testتست هورمون محرک فولیکول )

مایش ستتتعح  ندیز  گیری م  هتتتود  مکموال بریی تشتتتخیص  FSHدر یین آز خون ی

سم ) هدن زودرس hypogonadism یپوگونادی ر، یختالالت ااعدگ  precocious puberty)ر، باکغ 

(menstrual disorders  س س  الزم نی هود  بریی ینجام یین ت ر، ناتوین  در باروری ینجام م  

 که بیمار ناهتا باهد 

 (Glucose Tolerance Testتست تحمل گلوکز )

  گرم کربو یدریت به بیمار ناهتتتا دید  م 100-75در یین آزمایش یک نوهتتیدن  حاوی 

ساع  یلبار نمونه  ای خون و یدریر مورد  4-3دایقه و سپس  ر  30هود  سپس به فاص ه 

نیاز گرفته م  هود  یین تس  بریی یرزیاب  باال بودن اند خون، یفرید در مکرض خعر دیاب ، 

س  که بیمار  س  الزم ی هود  ابش یز ت زنان حام ه بریی یطمینان یز دیاب  حام گ  ینجام م  

 اهتا باهد و تنها در طو  زمان ینجام تس  م  تویند آب ساد  بنوهد ساع  ن 12

 (Somatotropin Testیا تست سوماتوتروپین ) (GH)تست هورمون رشد 

در یین آزمایش سعح  ورمون رهد در خون یندیز  گیری م  هود و بخش  یز مکاینات  

س  که بریی تکیین ع   توکید غیرطبیک   هود  یین ت GHی س  بریی تشخیص ع   ینجام م  

یف  رهتتد یا رهتتد ب  رویه، ب وغ زودرس، نا نجاری  ای  یپوفیز ینجام م  هتتود  مکموال 

یس  و رد سعح  ورمون رهد در طو  زمان  GHیا تس  سرکوب  GHهامش تس  تحریک 
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ساع  ابش یز آزمایش ناهتا باهد  بیمار بایست   12-10گرفته م  هود  الزم یس  که بیمار 

د که یسترس، ورزش، پایین بودن سعح اند خون م  تویند سعح  ورمون رهد ری مع ع باه

 یفزییش د د 

 (Glycosylated  Hemoglobin (Hgb A1C) Testتست هموگلوبین گلیکوزیله )

در یین آزمایش مقدیر اند متصتتش به  موگ وبین ستت و   ای ارمز خون یندیز  گیری م  

روز در جریان خون زند  م   120-100به مدت  هتتود  یز آنجای  که ستت و   ای ارمز خون

سعح  س   یین  Hgb A1Cمانند،  هته ی سعح اند خون در ط  چندین ما  گذ سط  شانگر متو ن

تستت  بریی بررستت  یثربخشتت  ب ند مدت درمان دیاب  ینجام م  هتتود  بیمار بایستتت  مع ع 

 ندیرد هود که موید غذیی  مصرف  یخیر، دیرو ا یا ورزش تاثیری روی یین تس  

 (Luteinizing Hormone (LH)Testتست هورمون محرک جسم زرد )

در نمونه خون یا یدریر یندیز  گیری م  هتتتود  بریی یرزیاب   LHدر یین تستتت  ستتتعح 

وضکی  زییای ، مشلالت ااعدگ ، ب وغ زودرس و ب وغ تاخیری ینجام م  هود  یین تس  به 

  الزم باهتتد که مصتترر بکضتت  یز دیرو ای ناهتتتا بودن بیمار نیاز ندیرد  بیمار مملن یستت

  فته ابش اعع کند  4خاص یز جم ه ارص  ای پیشگیری یز حام گ  ری یز 

 (Parathyroid Hormone (PTH) Testتست هورمون پاراتیروئید )

خون یندیز  گیری م  هود  بریی بررس  و هناخ  سعح ک سیم  PTHدر یین تس  سعح 

فاکتور یصتت   موثر بر ستتعح و متابوکیستتم ک ستتیم  PTHه خون ینجام م  هتتود، یز آنجاییل

سرم ینجام  سیم  سعح غیر طبیک  ک  س   بریی یرزیاب  عم لرد پاریتیروئید و بررس  ع    ی

م  هتتتود  بیمار بایستتتت  یز نیمه هتتتس روز ابش یز خوردن و آهتتتامیدن پر یز کند و بریی 

 ابش یز تس  اعع هوند  آزمایش ناهتا مریجکه کند   مچنین مملن یس  دیرو ای خاص 
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 (Prolactin Testتست پروالکتین )

در یین تستت  ستتعح پروالکتین خون یندیز  گیری م  هتتود  یین تستت  بریی تکیین ع   

گاالکتور  )ترهتتح غیر طبیک  هتتیرر، تشتتخیص نازیی  و نقص نکوب  آک  تناستت   مردینه، 

هود  بریی ینجا هناخ  آدنوم  ای  یپوفیز ینجام م   س  و  س  برر م یین آزمایش الزم نی

 که بیمار ناهتا باهد 

 (Triiodothyronine (T3) Testتست تیرویدوتیرونین )

سعح  س   س   T3در یین ت ضکی  عم لرد تیروئید برر هود تا و خون یندیز  گیری م  

هود و مکموال پس یز غیر  شخیص پرکاری تیروئید ینجام م   س  عمدتا بریی ت هود  یین ت

 یین تس  ینجام م  هود  الزم نیس  که بیمار ناهتا باهد  T4یا  TSHطبیک  بودن سعح 

 (Thyroxine Total (T4) Testتست تیروکسین توتال )

خون ینجام م  هتتود و آزمایش بررستت  عم لرد  T4یین تستت  بریی یندیز  گیری ستتعح 

 تیروئید یستت  و به تشتتخیص کم کاری و پرکاری تیروئید کمک م  کند  یین تستت  نیز الزم

 نیس  که بیمار ناهتا باهد 

Thyroid Stimulatتست هورمون محرک تیروئید ) ing Hormone (TSH) Test) 

خون یندیز  گیری م  هتتود و بریی بررستت  مشتتلالت  TSHدر یین آزمایش خون ستتعح 

ینجام هتتود  نیاز  T4و  T3غد  تیروئید ینجام م  هتتود  مملن یستت   مزمان با تستت   ای 

 ا باهد نیس  که بیمار ناهت

Thyroid Scintسینتی اسکن تیروئید ) iscan (Thyroid Scan)) 

در یین آزمایش یک ماد  ریدیویکتیو به صورت خوریک  بریی بیمار تجویز م  هود و در 

زمان  ای مشخص یز تیروئید بیمار یسلن تهیه م  هود  تست  یس  که بریی بررس  ندو  

نشتتتانگر گویتر یا تود  خوش خیم یستتت  و ندو   ای تیروئید چه دیغ )ندو  فکا ر که یغ س 
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س  که  هود  الزم ی س ، ینجام م   سرطان ی شانگر بدخیم  و  سرد )غیر فکا ر که مکموال ن

ابش یز تس  یز حساسی  ندیهتن بیمار به ید یا غذی ای دریای  یطمینان حاصش هود  مملن 

هون س  مواتا اعع  هد که دیرو ای تیروئیدی ابش یز ت س  الزم با س  غیرتهاجم  ی د  یین ت

 یس  

 (Urinary Catecholaminesکاته کوالمین های ادراری )

ستتاعته جمع آوری م  هتتود و ستتعح  ورمون  ای یپ   24در یین آزمایش نمونه یدریر 

نفرین، نور یپ  نفرین و دوپامین یندیز  گیری م  هود  تس  بریی بررس  فئوکروموسیتوم 

ه ست  رویه جمع )تومور غد  آدرنا ر ینجام م   س   بای شار خون ی ود که عامش باال رفتن ف

 ساعته به بیمار آموزش دید  هود  24آوری یدریر 

 (Vasopressin Challenge Testتست چالش وازوپرسین )

یین تس  بریی بررس  توینای  ک یه  ا در تغ یظ یدریر ینجام م  هود و به تشخیص نوس 

سین هود   دیاب  ب  مز  کمک م  کند  ویزوپر صورت زیر ج دی بریی بیمار تزریق م   به 

ساعت  نمونه خون و یدریر گرفته م  هود و یسموالکیته نمونه  ا در  2-1سپس در فویصش 

آزمایشگا  یندیز  گیری م  هود  بیمار بایست  مصرر مایکات ری یز عصر روز ابش محدود 

صرر مایکات یا غذی هد   ر گونه م هتا با هس نا هدن نتیجه  کند و یز نیمه  موجس نامکتبر 

 تس  م  هود 
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