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 مقدمه

غده تیرویید یکی از غدد درون ریز بدن است که هورمون هایی را برای تنظیم سوخت 

وساز بدن شما تولید می کند. دیگر غدد مهم درون ریز بدن عبارتند از: لوزالمعده، 

ی نیمه هیپوفیز، غدد فوق کلیوی، غدد پاراتیرویید و گنادها. غده تیرویید در قسمت میان

تحتانی گردن زیر حنجره و باالی استخوان های ترقوه قرار دارد. تیرویید غده ای است 

دمبلی شکل که از دو لب چپ وراست تشکیل شده است. این دو لب به وسیله یک لب 

میانی به هم متصل می شوند. البته باید بدانید که همیشه نمی توان یک غده تیرویید نرمال 

 را لمس کرد.

دهند شامل این موارد هستند: رین مشكالتی كه تیروئید را تحت تاثیر میشایعت  

كم كاری تیروئید ) هایپوتیروئیدی ( *  

پركاری تیروئید ) هایپرتیروئیدی ( *  

بزرگی غده ی تیروئید ) گواتر ( *  

توده های تیروئید *  

سرطان تیروئید *  

 *التهاب تیروئید ) تیروئیدیت (
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Goiter 

گوآتر   

شدن غده تيروييد گواتر گفته ميشود. در بعضى از بيماران گواتر ميتواند همراه با كم كارى و يا  به بزرگ

پركارى تيروييد باشد. بزرگ شدن غده تيروييد هم ميتواند به صورت توليد گره هايى در غده تيروييد و يا 

 افزايش حجم تمام بافت تيروييد باشد.

در جلوى تراشه قرار دارد. تييرويد از نظر ظاهرى شبيه پروانه  تيروييد در قسمت تحتانى قدامى گردن و

بوده و از دو لوب راست و چپ كه با يك بافت ظريف به هم متصل هستند تشكيل شده است. در حالت 

عادى غده تيروييد قابل لمس و مشاهده نيست ولى اگر بزرگ شود و حالت گواتر بگيرد قابل لمس خواهد 

 بود.

 انواع گواتر:

گواتر ساده ) بدون گره (: تمام بافت غده بزرگتر از حد معمول است. داليل متعددى ميتوانند باعث اين  -١

 حالت شوند كه مهمترين عوامل ايجاد اين نوع گواتر بصورت زير است:

بيمارى گروز : يك بيمارى اوتو ايمون تيروييد است كه باعث افزايش ترشحات هورمونهاى تيروييد به  -

وند.خون ميش  

تيروييديت ) عفونتهاى تيروييد(: در زمينه عوامل متعدد از جمله عفونتهاى ويروسى رخ ميدهند. -  

كمبود يود در مواد غذايي -  
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بعضى از داروها از جمله ليتيوم ميتوانند باعث ايجاد گواتر شوند. -  

عوامل خانوادگى -  

هستند(گواترهاى نودولر ) گره هاى تيروييد معموأل به دو صورت  -٢  

گواترهاى مولتى نودوالر: گره هاى متعدد در بافت تيروييد يافت ميشود.-  

گواترهاى تك نودولى كه ميتوانند به صورت موارد زير باشند: -  

 كيست هاى تيروييد

 آدنومهاى تيروييد

 ندولهاى سرطانى

  

 تحوالت هورمونى در گواتر:

اى تيروييد ندارد. به اين وضعيت يوتيروييد گفته در اكثر موارد گواتر هيچ تاثييرى در توليد هورمونه

 ميشود، يعنى توليد هورمونهاى تيروييدى تغييرى نكرده است.

در مقابل در تعدادى از بيماران گواتر توليد هورمونهاى تيروييد را دچار اختالل ميكند. اين اختالل ميتواند 

 بصورت كم كارى و يا پركارى غده تيروييد خود را بروز دهد.
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 عاليم بالينى بيماري گواتر:

 بسيارى از بيماران بجز تورم ناحيه گردن عالمت ديگرى ندارند.

 اكثر بيماران درد ندارند. درد فقط در صورت وجود التهاب در تيروييد )تيروييديت( مشاهده ميشود.

يروييد مشاهده اگر گواتر باعث كم كارى و يا پركارى تيروييد شده باشد عاليم كم كارى و پركارى ت

 ميشود.

اگر گواتر بيش از حد بزرگ شده باشد و يا به داخل قفسه سينه انتشار پيدا كرده باشد ميتواند باعث ايجاد 

 عاليم فشارى بر روى مرى ، تراشه و يا فشار بر روى تارهاى صوتى شود.

  

 برخورد با يك بيمار مبتال به گواتر چگونه است؟

هستيد پزشك شما براى بررسى وضعيت هورمونى شما درخواست بررسى هنگامى كه شما دچار گواتر 

 T3,T4,TSHوضعيت هورمونهاى تيروييد شما در خون را خواهد كرد

 بعضى تستها و 

 آزمايشات ديگر هم در اين مسير جهت تشخيص و درمان الزم است.

كيست از ندولهاى ساليد  سونوگرافى: در افرادى كه داراى يك ندول در بافت تيروييد هستند جهت افتراق

 ميتوان از سونوگرافى استفاده كرد.
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 بيوپسى سوزنى: با كمك سونوگرافى يا بدون كمك ان جهت افتراق بافتى ميتوان انجام داد.

 اسكن هسته اى تيروييد: در مواقع خاصى ميتوان از اين روش تشخيصى استفاده كرد.

به طرف قفسه سينه امتداد پيدا ميكنند همراه با اسكن  گرافى ساده قفسه سينه : در افتراق گواترهايى كه

 قابل استفاده است.

  

 درمان گواتر

 درمان گواتر به عوامل متعدد از جمله اندازه آن، دليل بروز گواتر و عاليم بيمارى بستگى دارد.

اريد.اگر گواتر شما بدون تغييرات هورمونى و بدون ندول باشد در اكثر مواقع احتياج به درمان ند  

اگر گواتر با تغييرات هورمونى همراه است و كم كارى و يا پركارى تيروييد داريد حتمأ احتياج به درمان 

 داريد.

اگر ندول تيروييد داشته باشيد احتياج به يك نوع از روشهاى درمانى داريد، اگر جواب بيوپسى مشكوك و 

 يا سرطان گزارش شده باشد احتياج به عمل جراحى داريد.

ر گواتر شما در زمينه كمبود يد بوجود آمده باشد احتياج به جايگزينى يد و هورمونهاى تيروييد داريد.اگ  
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Graves’ disease 

 بيماری گريوز

 
که نوعی بيماری خود ايمنی است، شايع ترين بيماری عامل پرکاری تيروئيد است« گريوز»بيماری   

هورمون های تيروئيد توليد انرژی و حرارت در بدن را افزايش می دهد و به همين دليل بيمار اشتهای 

انرژی احساس خستگی دائمی دارد زيادی دارد، ولی روز به روز الغر می شود و به دليل هدر رفتن  

در افراد پير عالئم ممکن است بکلی متفاوت باشد و بيماری با اختالل رفتاری مثل بی تفاوتی و ضعيف 

 شدن عضالت يا کاهش وزن تظاهر کند

اين بيماری که در زنان چند برابر مردان شيوع دارد، اگر بموقع تشخيص داده شود درمان های خوب و 

 مؤثری دارد

زمايش خون و سنجش سطح هورمون های تيروئيدی بخوبی بيماری را مشخص می سازد. البته در آ

بيماری گريوز برخالف التهاب تيروئيد، درد وجود ندارد و در بسياری از مبتاليان مشکالت مختلف چشم 

 هم ايجاد می شود

اروهايی مثل متی مازول اکنون سه روش درمانی برای بيماری گريوز وجود دارد؛روش اول استفاده از د

است که بخوبی بيماری را کنترل می کند، ولی در درازمدت بعد از قطع دارو در بيشتر از نيمی از موارد 

 دوباره بيماری عود می کند
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روش دوم جراحی تيروئيد است که در درمان پرکاری تيروئيد بسيار موفق است، ولی سه مشکل اساسی 

 دارد

وی گردن به جا می ماند و دوم مشکالت حين جراحی و بيهوشی که بويژه اول خط اسکار جراحی که ر

در افراد پير و بيمار قلبی می تواند خطرناک باشد و سوم آسيب رسيدن به غده پاراتيروئيد و اعصاب 

 حنجره است. البته هر سه اين عوارض وقتی تيم جراحی و بيهوشی ماهر باشد به حداقل می رسد

است. در اين روش به بيمار  131ی تيروئيد، استفاده از يد راديواکتيو يعنی يد روش سوم درمان پرکار

 محلول حاوی اين ماده خورانده می شود. سلول های تيروئيد پرکار بسرعت يد را جذب می کنند

 عاليم سندروم گريوز

قلب  بزرگ شدن غده تيروئيد )گواتر(، اختالل خواب، لرزش دست، ريزش مو، افزايش تعريق، ضربان

سريع و نامنظم، کاهش وزن، افزايش اشتها، اسهال، خستگی يا ضعف عضالنی، اضطراب، عصبانيت و 

کج خلقی، مشکالت بارداری و تعداد کمی از بيماران هم عاليم ضخيم شدن و قرمز شدن پوست ساق پا را 

 دارند

کند چه عواملی نقش مهمی را در بروز اين بيماری ايفا می  

 ار استعداد ژنتيکی برای ابتال دارندها: افراد بيم ژن  

 های جنسی نقش دارند جنسيت: هورمون  

 شود های روحی شديد منجر به آغاز اين بيماری می استرس: استرس  
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  درصد زنان، دوازده ماه قبل از اين بيماری،  ۰۳بارداری: بارداری بر غده تيروئيد اثر دارد و

 باردار بودند

 ين بيماری باشد، ولی هنوز بيماری خاصی در اين رابطه عفونت: ممکن است عفونت آغازگر ا

 شناخته نشده است

 

دهد تا به تشخيص قطعی  اگر عاليم بيماری گريوز را داشته باشيد، پزشک به شما يک سری آزمايش می

ها عبارتند از برسد. اين آزمايش  

 آزمايش هورمون تيروئيد در خون 

 عکس راديوگرافی 

 تست آنتی بادی 

باشد، زيرا عالئم آن با برخی عالئم طبيعی  ی گريوز طی دوران بارداری مشکل میتشخيص بيمار

 بارداری مانند خستگی و اختالل ضربان قلب مشترک است. 

تواند برای فرد راديوگرافی تجويز کند همچنين پزشک نمی  
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Thyroiditis hashimoto 
تيروئيد هاشيموتو   

 

 

دهد. در بيماری هاشيموتو ) تيروئيديت لنفوسيتی مزمن(،  اين بيماری غده تيروئيد را تحت تاثير قرار می

کند. گاهی اين التهاب منجر به کاهش فعاليت غده تيروئيد  سيستم ايمنی بدن به غده تيروئيد حمله می

گردد )هيپوتيروئيديسم( می  

کند. درمان بيماری هاشيموتو با  د تيروئيد، اين بيماری را شناسايی میپزشک از روی آزمايش عملکر

گيرد جايگزين کردن هورمون تيروئيد انجام می  

  

 عالئم بيماری هاشيموتو

کند و موجب تخريب تيروئيد و افت سطح هورمون تيروئيد در خون  اين بيماری به کندی پيشرفت می

باشد ی کم کاری تيروئيد میگردد. عالئم اين بيماری همانند بيمار می  

باشد. در ابتدا عالئمی از قبيل خستگی و سستی  عالئم کم کاری تيروئيد، بسته به شدت کمبود، متفاوت می

گردند، از قبيل کند، عالئم آشکارتر می دهند. اما همچنان که بيماری پيشرفت می رخ می  
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 افزايش حساسيت به سرما

 يبوست

 پوست خشک و رنگ پريده

پف کردهصورت   

 صدای گرفته

 افزايش ميزان کلسترول خون

کيلو 6تا  3افزايش وزن )اغلب   

درد و سفتی مفاصل، ورم  درد عضالنی، حساسيت به لمس و خشکی به خصوص در شانه ها و باسن

 زانو يا مفاصل کوچک دست و پا

 ضعف عضالنی به خصوص در پايين تنه

نی شدن آنافزايش ميزان خون ريزی عادت ماهيانه يا طوال  

 افسردگی

 فراموشکاری و کند بودن فرايند تفکر
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 اگر عالئم زير را داشتيد، به پزشک مراجعه کنيد

 خستگی بدون علت

 خشک شدن پوست

 صورت رنگ پريده

 يبوست

 صدای خشن و گرفته

يد و يا ا ايد و يا توسط يد راديواکتيو و يا داروهای ضد تيروئيد درمان شده اگر جراحی تيروئيد داشته -

ای، برای بررسی  ايد، بايد به صورت دوره پرتودرمانی سر، گردن و يا باالی قفسه سينه را انجام داده

 عملکرد تيروئيد خود به پزشک مراجعه کنيد

اگر کلسترول خونتان باالست، با پزشک خود مشورت کنيد، زيرا ممکن است کم کاری تيروئيد، علت  -

 آن باشد

انی هستيد، بايد به پزشک خود مراجعه کنيداگر تحت هورمون درم -  

باشد و تيروئيدتان به خوبی  پزشک بايد ببيند که دوز دارويی مصرفی شما در طول زمان مناسب می -

کند يا نه عمل می  

 بيماری هاشيموتو در صورت عدم درمان، باعث بزرگی غده تيروئيد و بروز گواتر می شود
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 علل بيماری هاشيموتو

کنند سازد که غده تيروئيد را تخريب می هايی می ری، سيستم ايمنی بدن آنتی بادیدر اين بيما  

شود و برخی ديگر عوامل ژنتيکی را  برخی پزشکان معتقدند ويروس يا باکتری باعث اين بيماری می

دانند مسبب اين بيماری می  

ک را در هر سنی گرفتار کندتواند مرد، زن و کود اين بيماری بيشتر در زنان ميانسال شايع است، اما می  

  

 عوارض بيماری هاشيموتو

باشد.  نامند. کم کاری تيروئيد يکی از عل ايجاد گواتر می گواتر: بزرگ شدن غده تيروئيد را گواتر می

گردد گواتر موجب بروز مشکالتی در تنفس و بلع غذا می  

  

  مشکالت قلبی: به علت افزايش مقدار کلسترول بد

آيد. ی به وجود میبرخی مشکالت قلب  

گردد کم کاری تيروئيد موجب افزايش اندازه قلب و ناتوانی در قلب می   
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دهد و هرچه زمان بگذرد، اين افسردگی  مشکالت روانی: ابتدای بيماری هاشيموتو، افسردگی رخ می

تواند  تواند باعث کاهش ميل جنسی در زنان و مردان گردد و می شود. بيماری هاشيموتو، می بدتر می

 عملکرد ذهنی را کند کند

  

شوند، بيشتر در معرض  نقص نوزاد هنگام تولد: کودکانی که از مادران مبتال به هاشيموتو متولد می

باشند. اين کودکان، بيشتر در معرض ابتال به مشکالت فکری و رشد بدنی  خطر نواقص هنگام تولد می

اشند. باشند. ممکن است کودکان متولد شده، لب شکری ب می  

خواهيد باردار شويد، حتما آزمايش تيروئيد را انجام دهيد اگر می  

  

 تشخيص بيماری هاشيموتو

تشخيص اين بيماری بستگی به جواب آزمايش خون و هورمون تيروئيد و هورمون تحريک کننده 

  (TSH) تيروئيد

 دارد.
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اين آزمايشات شامل   

به مقدار هورمون غده تيروئيد و غده هيپوفيز پی برد. توان  آزمايش هورمونی: توسط آزمايش خون می

 اگر تيروئيد کم کار باشد، مقدار هورمون تيروئيد کم و مقدار هورمون تحريک کننده تيروئيد

 (TSH) زياد خواهد بود.

 TSH دليل افزايش مقدار   

ليد هورمون شود اين است که غده هيپوفيز، غده تيروئيد را برای تو توسط غده هيپوفيز ساخته می 

کند بيشتر تحريک می  

  

سازد، يک بيماری خود  های غيرطبيعی را می آزمايش آنتی بادی: بيماری هاشيموتو از آنجا که آنتی بادی

دهد. اين  های ضد تيروئيد پراکسيداز )يک آنزيم( را نشان می باشد. آزمايش خون، آنتی بادی ايمنی می

های تيروئيد بر عهده دارد می در توليد هورمونباشد و نقش مه آنزيم در غده تيروئيد می  

 درمان بيماری هاشيموتو

کنند.  هورمون درمانی: اگر اين بيماری موجب کمبود هورمون تيروئيد گردد، از اين روش استفاده می

باشد. لووتيروکسين بسيار شبيه هورمون تيروکسين مترشحه  استفاده روزانه از لووتيروکسين مفيد می

باشد.  وئيد میاز غده تير  
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ماه به  11تا  6به علت آن که، مقدار لووتيروکسين تجويزی ممکن است تغيير يابد، لذا بيمار بايد هر 

  پزشک مراجعه کند تا ميزان

 TSH .را در خون اندازه گيری کند 

شود زيادی لووتيروکسين، باعث کاهش توده استخوانی و پوکی استخوان و آريتمی قلبی می  
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Myxedema coma 

 کوما ميکزدم

کم کاری تيروئيد به حالتی اطالق می شود که غده تيروئيد شما مقادير کافی از هورمونهايی مهم و خاص 

سال بيش احتمال دارد که به کم کاری تيروئيد مبتال گردند. کم  ۰۳را توليد نکند. زنان به ويژه زنان باالی 

مختل می کند . کاری تيروئيد تعادل طبيعی واکنشهای شيميايی بدنتان را  

کم کاری تيروئيد در مراحل اوليه اش به ندرت سبب ظهور عاليم بيماری می شود ولی در اغلب مواقع،  

کم کاری تيروئيد درمان نشده می تواند سبب ايجاد پاره ای از مشکالت در سالمت تان گردد از جمله: 

 چاقی، درد مفصل، ناباروری و بيماری قلبی

کاری تيروئيد اين است که برای تشخيص آن آزمايشهای دقيق سنجش عملکرد نکات خوب در مورد کم 

تيروئيد در دسترس هستند و درمان کم کاری تيروئيد با هورمونهای تيروئيد سنتتيک معموال راحت، ايمن 

 و موثر است وقتی که دوز مناسبی از دارو مصرف شود

يد است که تهديدی برای زندگی محسوب می ميکزدم حالت نادرتر و شديدتر از بيماری کم کاری تيروئ

گردد و می تواند در نتيجه بيماری کم کاری تيروئيد تشخيص داده نشده و درمان نشده در دراز مدت 

 باشد.
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عاليم آن عبارتند از:   

عدم تحمل شديد سرما،   

خواب آلودگی که به دنبال آن رخوت شديد   

و بی هوشی ايجاد گردد .   

ممکن است تحت اثر مصرف داروی مسکن ، عفونت و ديگر عوامل استرس زا در يک اغماء ميکزدم  

 بدنتان تحريک گردد . اگر نشانه ها و عاليم ميکزدم را داريد نيازمند معالجه بالينی سريع و فوری هستيد
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Thyroidectomy 

تيروئيدکتومی   

 

تيروئيدکتومی برداشت کامل و يا بخشی از غده تيروئيد می باشد. تيروئيد غده ی پروانه ای شکل در 

مسوول توليد هورمونهای کنترل کننده متابوليسم بدن و تنظيم ضربان قلب   قسمت پايين گردن است که

سرعت سوزاندن کالری است.برای   

تيروئيدکتومی برای درمان اختالل تيروئيد مانند سرطان تيروئيد، بزرگ شدن غير سرطانی تيروئيد 

)گواتر( و پرکاری تيروئيد انجام می گيرد. ميزان برداشت غده تيروئيد در طول جراحی بستگی به علت 

اشته شود، مشکلی برای بيمار وجود ندارد مراجعه بيمار دارد. اگر بخشی از غده تيروئيد طی عمل برد

چراکه تيروئيد می تواند پس از جراحی به عملکرد نرمال خود ادامه دهد ولی اگر کل غده تيروئيد خارج 

 شود فرد پس از جراحی نياز به دريافت روزانه هورمونهای تيروئيد دارد.

 علت ها و داليل تيروئيدکتومی

 سرطان تيروئيد

ول ترين علل برای جراحی تيروئيد است که بخش زيادی از تيروئيد طی جراحی سرطان يکی از معم 

 خارج می شود.

 بزرگ شدن غير سرطانی تيروئيد ) گواتر (
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اگر فردی دچار گواتر شود بصورتيکه در بلعيدن و تنفس مشکل داشته باشد و يا به علت پرکاری  

ا بخشی از آن طی جراحی خارج می شود.تيروئيد به گواتر مبتال شده باشد تيروئيد بطور کامل ي  

 پرکاری تيروئيد

در اين بيماری غده تيروئيد هورمون تيرووکسين را بيش از ميزان مورد نياز بدن توليد می کند. اگر  

فردی به داروهای تيروئيد پاسخ ندهد و يا مايل به درمان يد راديواکتيو نباشد تيروئيدکتومی می تواند 

درمان باشد.انتخاب مناسبی برای   

 خطرات احتمالی

تيروئيدکتومی دارای دستورالعمل های ايمنی در طی جراحی می باشد اما مانند ساير جراحی ها دارای 

 خطرهايی نيز می باشد.

 :عوامل خطر تيروئيدکتومی شامل 

 خونريزی 

 انسداد راه تنفسی ناشی از خونريزی 

 صدای ضعيف يا صدای خش دار بدليل آسيب های عصبی 

 به چهار غده کوچک واقع در پشت تيروئيد )غدد پاراتيروئيد( که منجر به کاهش  آسيب

 غيرطبيعی سطوح کلسيم در خون و استخوان، همچنين افزايش فسفر در خون می شود
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 انواع تيروئيدکتومی

تيروئيدکتومی معمولی -  

شامل ايجاد يک برش در مرکز گردن برای دسترسی مستقيم به غده تيروئيد است.   

تيروئيدکتومی آندوسکوپی   

در اين روش ابزار جراحی و يک دوربين فيلمبرداری کوچک با استفاده از برش های کوچکتر به گردن  

 هدايت می شوند و جراح توسط آنها به غده تيروئيد دسترسی دارد.

 تيروئيدکتومی رباتيک

ن انجام می شود. روش از طريق برش در قفسه سينه و زير بغل و يا از طريق يک برش در گرد  

 روباتيک اجازه می دهد تيروئيدکتومی بدون برش در مرکز گردن انجام شود.

 پس از جراحی تيروئيدکتومی

پس از جراحی، بيمار به اتاق ريکاوری منتقل می شود که در آن تيم مراقبت بهداشتی بر بهبود پس از 

طور کامل بهوش آمد به اتاق بيمارستان زمانيکه که فرد به   عمل جراحی و بيهوشی نظارت می کنند.

منتقل می شود. ممکن است فرد پس از تيروئيدکتومی، درد گردن و صدای خشن يا ضعيف را تجربه کند. 

اين لزوماً به معنی آسيب دائمی به کابل های عصبی نيست. اين عالئم موقتی هستند و اغلب ممکن است 

ا التهاب عصبی ناشی از عمل جراحی رخ دهد.به خاطر تحريک لوله تنفس )لوله تراشه( و ي  
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ساعت تحت مراقبت در بيمارستان قرار می گيرد و می تواند  ٢۲پس از جراحی تيروئيدکتومی فرد تنها 

همه چيز استفاده کند. پس از انتقال به منزل در عرض چند هفته می تواند فعاليت های معمول خود را 

ديت برخی فعاليت های خاص با پزشک خود مشورت کند.انجام دهد ولی نياز است در مورد محدو  

 آمادگی برای جراحی

اگر فردی به پرکاری تيروئيد مبتال باشد پزشک برای تنظيم عملکرد نرمال تيروئيد و جلوگيری از 

 خونريزی درمان با داروهای يد و پتاسيم را شروع می کند.

ل از عمل جراحی چيزی خورده و نوشيده برای جلوگيری از عوارض بيهوشی نياز است زمان خاصی قب

 نشود.
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Nodular goiter 

 گوآتر ندولر

 
ه بزرگ شدن تيروييد، گواتر گفته می شود. داليل زيادی برای بزرگ شدن تيروييد وجود دارد که ب

عبارتند از: کمبود يد در رژيم غذايی، که بيشتر در مناطق کوهستانی و دور از دريای جهان ديده می 

استفاده می گردد و وجود  شود، مصرف داروهايی مثل کربنات ليتيوم که برای درمان افسردگی و جنون

 بيماريهای خود ايمنی مثل تيروييديت هاشيموتو و بيماری گريوز

علت اکثر گواترهايی که در بريتانيا وجود دارد مشخص نشده است. چنين گواترهايی را با وجود اينکه 

  داليل پيچيده ای باعث ايجاد آنها

غده تيروييد بزرگ می شود اما ميزان  می شود "گواترهای ساده" می نامند. در اين موارد گرچه

 هورمون تيروييد طبيعی باقی می ماند و هيچگونه کم کاری يا پرکاری تيروييد ديده نمی شود.

تا  11در ابتدا، غده تيروييد در نوجوانان و جوانان بطور يکنواخت و منتشر بزرگ می شود. در طی  

می شود.سال بعد غده تيروييد درای ندولها يا گره هايی  11  

تا هنگامی که فرد به ميانسالی برسد غده تيروييد پر از ندول يا گره می شود که اصطالحاً به آن "گواتر  

 مولتی ندولر" گفته می شود
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کند و زنان  درصد از مردم جامعه را دچار می 11يماری گواتر، بيماری بسيار شايعی است که حدود ب

شوند برابر مردان به آن مبتال می 11  

 

کند و زنان  درصد از مردم جامعه را دچار می 11بيماری گواتر، بيماری بسيار شايعی است که حدود 

  شوند. برابر مردان به آن مبتال می 11

 

عالئم گواتر معموالً در بيمارانی که از گواتر خود آگاه هستند شايعتر است و شامل احساس فشار و توده 

  و تنگی نفس ميشود. در گلو، احساس خفگی، سختی در بلع

 

رشد سريع، عالئم درد،  عبارت از مشخصاتی که می تواند فرد را به بدخيم بودن گواتر مشکوک کند

احساس ناراحتی و تنگی نفس اخير، وجود توده يا برجستگی خارجی تيروئيدی )لنفادنوپاتی(، گواتر 

  بزرگ با قوام سخت هستند.

 

 درمان

ميتوان از  3و  1ن با نمک يددار کافی است. اما در گواترهای درجه برای گواتر درجه صفر، يک درما

 درمان مهاری با داروی لووتيروکسين استفاده کرد.
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ای به ويژه  شود: سن باال، بيماری زمينه درمان با لوويتروکسين در موارد زير معموالً توصيه نمی

کنند. یبيماری قلبی، زنان يائسه که درمان جايگزين هورمون دريافت نم  

ساله تشكيل می دهند. اگر شما هم يكی از  11تا  11اكثر مبتاليان به گواتر منتشر ساده را خانمهای 

اين افراد هستيد، توجه خواهيد نمود كه اين گواتر حالت ورم كرده نرم و قرينه ای در جلوی گردن پيدا 

شيد اما فكر می كرديد كه چربی كرده است. شما ممكن است اين گواتر را به مدت چندين سال داشته با

 دور گردن است. وقتی شما چيزی را می بلعيد باعث باال و پايين رفتن آن خواهيد شد.

با اينحال، اين گواتر هيچ گونه دردی نداشته معموالً مشكلی در بلع ايجاد نمی كند اما ممكن است شما  

ر زمانهای مختلف تغيير نمايد. در هنگام احساس گرفتگی در جلوی گردن كنيد. اندازه گواتر ممكن است د

 قاعدگی يا در طی حاملگی اندازه گواتر بزرگتر می شود

گواترندولررا ميتوان يا با يد راديواكتيودرمان نموددر اين موارد، برخالف بيماران مبتال به بيماری 

 گريوز، احتمال بروز كم كاری تيروييدكم است. 

جراحی تيروييد، برای جلوگيری از رشد مجدد گواتر، تيروكسين تجويز سابقاَ مرسوم بود كه بعد از عمل 

 شود، اما واقعاَ تا هنگامی كه شما دچار كم كاری تيروييد نشده ايد مصرف تيروكسين لزومی ندارد
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Aplastic thyroid cancer 

 سرطان تيروئيد

 

سرطان تيروئيد يک بيماريست که در آن سلول های غير طبيعی در داخل غده تيروئيد شروع به رشد می 

کنند. غده تيروئيد يک بافت پروانه ای شکل است که در جلو گردن واقع شده است. اين غده هورمون 

ن استفاده از انرژی را تنظيم کند که اين هايی ترشح می کند که به بدن کمک می کنند تا روش و ميزا

 قضيه باعث می شود تا بدن به صورت طبيعی عمل کند.

سرطان تيروئيد از انواع نادر سرطان است. بسياری از افراد مبتال به اين سرطان، به خوبی درمان می 

ن است بعد شوند زيرا که اين سرطان معموال زود تشخيص داده شده و تحت درمان قرار می گيرد. ممک

از درمان سرطان تيروئيد، اين سرطان دوباره عود کند. حتی ممکن است اين اتفاق سالها بعد از درمان 

 سرطان اول اتفاق بيافتد.

 

 علل سرطان تيروئيد چه چيزهايی هستند؟

متخصصان هنوز علت بروز سرطان تيروئيد را نمی دانند. اما به نظر می رسد که مانند ساير سرطان ها، 

سلول ها  غيير درت می توانند ارثی    در بروز اين سرطان نقش داشته باشد. اين تغييرات دی ان ای   

 باشند و يا اينکه با افزايش سن به وجود بيايند.
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افرادی که به مقدار زيادی در معرض تشعشعات قرار گرفته اند از شانس ابتال به سرطان تيروئيد باالتری 

 برخوردارند.

در تصوير برداری از دندان ها نمی تواند خطر ابتال به سرطان  ايکس  استفاده از اشعهدر حال حاضر 

تيروئيد را افزايش دهد اما پرتو درمانی هايی که در گذشته و علل خصوص در دوران کودکی بر روی 

هند.سر، گردن و شانه ها انجام گرفته اند می توانند شما را در معرض خطر ابتال به اين سرطان قرار د  

 عالئم سرطان تيروئيد چه چيزهايی هستند؟

 سرطان تيروئيد ممکن است عالئمی همچون موارد زير داشته باشد:

 .وجود يک توده و يا يک ورم در گردن که اين عالمت شايعترين عالمت سرطان تيروئيد است 

 احساس درد در گردن و يا بعضی اوقات در گوش ها 

 اختالل در بلع 

 ا خس خس ثابت در هنگام نفس کشيدناشکال در تنفس و ي  

 تغيير صدا و خشن شدن آن 

 .سرفه های مکرر که نمی توان آنها را به بيماری های ديگری مانند سرماخوردگی ارتباط داد 
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ممکن است برخی از افراد فاقد عالئم خاصی باشند. در چنين شرايطی ممکن است سرطان آنها با مشاهده 

دن آنها و در هنگام يک معاينه بالينی معمولی توسط پزشک تشخيص داده يک توده يا يک گره در گر

 شود.

 تشخيص سرطان تيروئيد 

اگر شما يک توده در گردن خود داريد، ممکن است پزشک با انجام نمونه برداری )بيوپسی( از غده 

تيروئيد و آزمايش کردن آنها سلول های سرطانی را تشخيص دهد. بيوپسی يک نوع آزمايش تشخيصی 

و مورد ساده است که در آن با استفاده از يک سوزن، يک تکه کوچک از بافت تيروئيد برداشته می شود 

 ازمايش قرار می گيرد.

گاهی اوقات نتايج آزمايش بيوپسی به درستی مشخص و روشن نيست. در چنين مواردی ممکن است 

الزم باشد که قبل از اينکه سرطانی شدن تيروئيد شما به اثبات برسد، کل تيروئيد و يا بخشی از آن توسط 

 عمل جراحی برداشته شود.

 درمان سرطان تيروئيد 

سرطان تيروئيد از طريق عمل جراحی و يا در برخی موارد از طريق يد راديواکتيو انجام می شود. درمان 

 در مواردی نادر نيز شيمی درمانی و يا پرتو درمانی به کار می رود. 
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روش درمانی انتخاب شده توسط پزشک به سن شما، نوع سرطان تيروئيد و همچنين مرحله سرطان 

ر از مرحله سرطان اين است که بيماری شما تا چه اندازه شديد است و غده شما بستگی دارد. منظو

 سرطانی تا چه حد گسترش پيدا کرده است.

اگر سرطان در خارج از تيروئيد گسترش پيدا کرده باشد ممکن است پزشک مجبور به برداشتن غده های 

 لنفاوی گردن نيز شود.

 

 

 

www.takbook.com

www.takbook.com



43 Thyroid disorder 

 

 

Reference 

 Facts about thyroid cancer.(July 12, 2011). Thyca org Retreived April 

2, 2011 fromhttp://www.thyca.org/thyroidcancerfacts.htm 

 Thyroid Cancer. (n.d.). Mayo Clinic. Retrieved April 2, 2011 

from http://www.mayoclinic.com/health/thyroid-cancer/DS00492 

 Thyroid Cancer. (February 28, 2011). PubMed Health. Retrieved April 

2, 2011 

fromhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0002193/ 

 

www.takbook.com

www.takbook.com

http://www.thyca.org/thyroidcancerfacts.htm
http://www.mayoclinic.com/health/thyroid-cancer/DS00492
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0002193/


44 Thyroid disorder 

 

 

Neonatal hypothyroidism 

کم کاری تيروئيد مادر زادی    

درصد موارد عاليم و نشانه هاي آن  1کم کاري مادرزادي تيروئيد، نوعي بيماري است که فقط در حدود 

اري در روزهاي اوليه در روزهاي نخست پس از تولد بروز مي کند، به همين علت تشخيص باليني بيم

 زندگي به ندرت انجام مي گيرد.

ماهگي،  3درصد در  31درصد نوزادان در ماه نخست،  11بر اساس يافته هاي باليني، اين مشکل در 

سال نخست زندگي شناسايي مي شود. 4درصد طي طول  111درصد طي يک سال و  01  

ر اوايل دوران شير خوارگي بسته به علت، شدت عاليم و نشانه هاي باليني کم کاري مادرزادي تيروئيد د

و مدت زمان کمبود هورمون تيروئيد قبل از تولد، متغير است با توجه به تالش هاي زياد در رفع اين 

 بيماري، هنوز بسياري از افراد در دنيا از آن رنج مي برند.

و اکتسابي است، مي گويد:  شکل مادرزادي 1يک پزشک با بيان اين که کند کاري تيروئيد در کودکان به 

کم کاري تيروئيد در نتيجه کاهش سنتز هورمون تيروئيد و يا نقص فعاليت گيرنده هاي آن به وجود مي 

 آيد.

 

 

www.takbook.com

www.takbook.com



45 Thyroid disorder 

 

 

 شايع ترين علت

دکتر مهين کوشا مي افزايد: شايع ترين علت کم کاري مادرزادي تيروئيد، اختالل در تکامل کامل يا نسبي 

نامناسب تيروئيد در دوران جنيني است. غده تيروئيد يا جايگزيني  

وي تصريح مي کند: استفاده از بعضي داروها در دوران بارداري نظير داروهاي ضد تيروئيد و داروهاي 

 حاوي مقادير زياد يد و اختالالت ارثي باعث اختالل در ساخت هورمون تيروئيد و کم کاري آن مي شود.

عاليم و نشانه ها    

نه هاي کم کاري تيروئيد در ابتداي دوران نوزادي اشاره مي کند واظهار مي دارد: وي به عاليم و نشا

کيلوگرم، کم اشتهايي و شير  4زردي طول کشيده، ادم يا خيز در صورت و بدن، وزن زمان تولد بيش از 

خوردن ناکافي، هيپوترمي ياکاهش درجه حرارت بدن، کم تحرکي و حرکات آهسته، اتساع شکمي، 

ونتانل خلفي بزرگ، آپنه )قطع تنفس( و تنفس صدا دار از عاليم و نشانه هاي کم کاري يبوست، ف

 مادرزادي تيروئيد در اوايل نوزادي است.

وي تصريح مي کند: سيانوز محيطی و سيانوز انتهايي بدن، ادم دستگاه تناسلي خارجي، ديترس يا زجر 

ب، کاهش فعاليت، خواب آلودگي و اختالل تنفسي، وزن نگرفت و مک زدن ضعيف، يبوست، ضربان کندقل

 تنفسي ناشي از بزرگ بودن زبان از تظاهرات بيماري طي نخستين ماه زندگي است.
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وي عنوان مي کند: فتق نافي، يبوست خشک، بزرگي زبان، گريه هاي خشن، کم خوني و رشد جسمي کم 

ماه نخست زندگي است. 3هم از عاليم کم کاري تيروئيد طي   

ضيح مي دهد: در موارد شديد کم کاري مادرزادي تيروئيد در سنين باالتر، دهان شيرخوار به دليل وي تو

بزرگي زبان باز مي ماند، چشم ها بيش از حد طبيعي فاصله دارند، صورت پف آلود است، دندان ها ديرتر 

پوسته پوسته از زمان معمول پديدار مي شود، گردن و انگشتان کوتاه و دست ها پهن، پوست خشک و 

و با تعريق کم همراه است و هم چنين پيشاني کوتاه و چين خورده، موها خشک وشکننده و پوست بدن 

 زرد رنگ است.

وي خاطر نشان مي کند: رشد وتکامل در شير خواران مبتال به کم کاري تيروئيد کند، صدا خشن و قدرت 

 يادگيري کلمات و سخن گفتن در آن کم است.

رجه عقب افتادگي ذهني و جسمي با افزايش سن بيشتر مي شود و تکامل جنسي نيز بسيار به گفته وي، د

 دير اتفاق مي افتد و يا هرگز اتفاق نمي افتد.

وي عنوان مي کند: به طور معمول عاليم کمبود هورمون تيروئيد درهفته اول تا دوم تولد بروز مي کند، 

ممکن است تا ماه ها بعد از تولد هم عاليم ظاهر نشود.اما در مواردي که کمبود هورمون خفيف تر است   

وي اظهار مي دارد: کمبود هورمون تيروئيد در شيرخوار باعث عقب افتادگي ذهني مي شود مگر آن که 

روز نخست( شروع شود. 12تشخيص و درمان مناسب در اوايل زندگي نوزاد )  
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 عوارض جبران ناپذير با تاخير در درمان

پزشک، به علت آن که عاليم و نشانه هاي کم کاري مادرزادي تيروئيد دراوايل دوران به گفته اين 

شيرخوارگي، به علت غير اختصاصي بودن عاليم با تاخير بروز مي کند، شناسايي و درمان آن هم به 

طور معمول ديرتر انجام مي شود که تاخير در درمان بيماري با عوارض جبران ناپذير مغزي به ويژه 

ش شديد ضريب هوشي در مبتاليان همراه است.کاه  

وي خاطر نشان مي کند: غربالگري کم کاري تيروئيد، ايمن، موثر و سودمند و درمان آن به راحتي 

 امکان پذير است و به اقدام هاي بيمارستاني و هزينه زياد نباز ندارد.

الم مي کند و مي گويد: نوزادان کوشا کمبود يد را شايع ترين علت کم کاري مادرزادي تيروئيد گذرا اع

 ممکن است به طور مستقيم و يا غير مستقيم در معرض ديد زياد قرار گيرند.

وي ادامه مي دهد: مصرف موضعي بتادين روي پوست يا مخاط نوزادان، استفاده از ماده حاجب و 

.مصرف داروهايي نظير شربت اکسپکتورانت مي تواند ميزان يد بدن را افزايش مي دهد  

وي مي افزايد: عبور داروها ضد تيروئيد از جفت از علل ديگر کم کاري مادرزادي تيروئيداست و مي 

 تواند با ايجاد گواتر در نوزاد همراه باشد.

 

 

www.takbook.com

www.takbook.com



48 Thyroid disorder 

 

www.takbook.com

www.takbook.com



49 Thyroid disorder 

 

 

Reference 

 Hypothyroidism. (n.d.). American Thyroid Association. Retrieved May 

14, 2012, 

fromhttp://www.thyroid.org/patients/brochures/Hypo_brochure.pd

f 

 Hypothyroidism. (2010, April 19). PubMed Health. Retrieved May 14, 

2012,  

 

 

www.takbook.com

www.takbook.com

http://www.thyroid.org/patients/brochures/Hypo_brochure.pdf
http://www.thyroid.org/patients/brochures/Hypo_brochure.pdf


50 Thyroid disorder 

 

 

Hyperthyroidism 

 پرکاری تيروئيد

ن می سازد و در اعمال مهم بدن اثر می گذارد. اين هورمونها تيروئيد افراد سالم به ميزان کافی هورمو

سوخت و ساز بدن را از جمله آنکه چه مقدار کالری مصرف کنيم، چه مقدار احساس گرما کنيم و وزن ما 

را تنظيم ميکنند، در بعضی اعضاء نيز اثرات اختصاصی دارد مانند قلب که در اثر اين هورمونها تندتر 

تيروئيد حالتی است که باعث می شود مقدار زيادی هورمون به بافتهای بدن برسد. علل می زند. پر کاری 

 متفاوتی برای پر کاری تيروئيد وجود دارد اما عالئم و نشانه های آن مشابه است.

به علت افزايش سوخت و ساز بدن بيماران احساس گرمای بيشتری می کنند و اغلب با وجود مصرف  

دارند. بعضی از بيماران دچار افزايش وزن می شوند که علت آن افزايش بيش از غذای زياد کاهش وزن 

 حد اشتها می باشد. بيماران احساس خستگی می کنند و دچار اختالل خواب می شوند.

لرزش دستها، نامنظم شدن و تند شدن ضربان قلب نيز ايجاد می شود. بيماران ممکن است زود رنج و  

 به آسانی آشفته شوند. 

وقتی پر کاری تيروئيد خيلی شديد باشد، بيماران از تنفس کوتاه ، درد سينه و ضعف عضالت زجر می 

کشند. بعضی عالئم بسيار نادر هستند مثل استفراغ، خارش، نارسائی قلب، سکته مغزی و يا حتی بيماری 

 روانی .
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 علل پر کاری تيروئيد چيست؟

داشته باشد و توليد هورمون زياد شود که به اين شکل . نسج تيروئيد ممکن است فعاليت بيش از حد 1

 بيمار گريوز يا گواتر سمی منتشر گويند.

. يک يا چند توده در تيروئيد افزايش فعاليت پيدا می کنند . اگر توده يک عدد باشد گره سمی خودکار 1

 ناميده می شود. چندين توده گواتر سمی چند گره ای ناميده می شود.

د ممکن است دچار التهاب شود که تيروئيديت ناميده می شود و باعث آزاد شدن هورمون . غده تيروئي3

 تيروئيد ذخيره در تيروئيد و پر کاری تيروئيد شود که برای چند هفته تا چند ماه طول می کشد.

. مصرف بيش از حد هورمون تيروئيد موجب عالئم پر کاری تيروئيد می شود.4  

ودارون و محلول لوگول حاوی مقدار زياد يد هستند که تيروئيد جهت توليد . بعضی داروها مانند آمب1

 هورمون از آن استفاده می کند. مصرف اين دارو ها در بعضی از افراد با ايجاد پر کاری همراه است.

 عالئم و نشانه های پر کاری تيروئيد چيست؟

. افزايش تعداد ضربان قلب1  

. افزايش خفيف فشار خون1  

پذير بودن . تحريک3  

. افزايش تعريق4  

. ضعف عضالت به خصوص در ناحيه شانه، لگن و ران ها1  
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. لرزش دستها6  

. کاهش وزن علی رغم اشتهای خوب0  

. ريزش مو2  

. جدا شدن ناخن از بستر9  

. تورم نوک انگشتان)چماقی شدن(11  

. کشيده شدن پلک باال به سمت پايين11  

. تغيير در ضخامت پوست11  

يش حرکات دستگاه گوارش. افزا13  

. گواتر يا بزرگی تيروئيد14  

. کاهش تعداد دفعات قاعدگی يا کاهش حجم خونريزی11  

. بزرگ شدن پستان در آقايان16  

. ضخيم شدن پوست در جلوی استخوان ساق پا10  

. برجسته شدن چشم ها12  

ها به درمان جداگانه نياز  بيشتر اين عالئم با درمان پر کاری تيروئيد طبيعی می شوند و ساير نشانه

 دارند.
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 اگزوفتالمی چيست؟

پرکاری تيروئيد می تواند باعث کشيده شدن پلک فوقانی به طرف باال و نگاه خيره گردد و نيز باعث 

بيرون زدگی يک يا هر دو چشم از حدقه شود. اين حال به عنوان اگزوفتالمی شناخته می شود و می 

و بينی و به ندرت کاهش ديد شود. بيشتر موارد احتياج به درمان تواند سبب کاهش کنترل عضالت، د

ندارند. اما بعضی بيماران ممکن است نياز به مراجعه به چشم پزشک و درمان اختصاصی داشته باشند. 

 درمان های اختصاصی شامل تجويز کورتون، يا جراحی می باشند.

 آزمايشهای تشخيصی برای پرکاری تيروئيد

اری و معاينه بالينی برهمه مقدم است. تاريخچه بيم1  

. اندازه گيری هورمون تيروئيد، تيروتروپين و آنتی بادی های تحريک کننده تيروئيد موجود در خون 1

 برای تاييد تشخيص بکار می رود .

. ارزيابی ساختمان و عملکرد غده تيروئيد با استفاده از تجويز مقدار کم يد راديواکتيو،3  

تيروتروپين يا هورمون تحريک کننده تيروئيدکه از هيپوفيز ترشح می شود و کنترل . اندازه گيری 4

 کننده کار تيروئيد می باشد. در پرکاری تيروئيد مقدار اين هورمون در خون کم می شود.

 پر کاری تيروئيد چگونه درمان می شود 

نی که علت پر کاری هدف از درمان طبيعی کردن سطح هورمون های تيروئيد می باشد . در بيمارا

 تيروئيد مصرف زياد هورمون می باشد بايد دوز دارو تنظيم شود. 
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در کسانی که علت بيماری التهاب تيروئيد می باشد چون بيماری خود محدود شونده است نياز به درمان 

گره ای اضافه ندارد. در مواردی که علت پرکاری تيروئيد بيماری گريوز يا گواتر مولتی ندولر يا گواتر 

 منفرد سمی باشد درمان شامل يکی از موارد زير می باشد:

داروهای ضد تيروئيد خوراکی که شامل متی مازول که برای بيماران با بيماری گريوز به 

 مدت طوالنی و برای علل ديگر پرکاری تيروئيد به مدت کوتاه مورد استفاده قرار می گيرد .

روئيد در عرض چند هفته ميسر است.اين داروها بامقدار مناسب دارو کنترل پرکاری تي 

بثورات پوستی، خارش، تب و بندرت التهاب کبد يا کاهش  از جمله عوارض جانبی نيز دارند

 گلبول های سفيد خون .

بيماران بايد جهت شناخت اين عوارض آموزش داده شوند و اگر دچار زردی پوست و کهير  

شديد شدند، بايد از داروها را قطع نموده به پزشک خود تب باال يا گلو درد   يا خارش شديد ،

 مراجعه کنند.

 با قطع داروی ضد تيروئيد احتمال برگشت پر کاری تيروئيد وجود دارد.

يد راديو اکتيو باعث از کار افتادن گواتر يا کوچک شدن گره های سمی که توليد کننده 

 هورمون تيروئيد می باشند، می گردد.

خطر است و در بالغين با پر کاری تيروئيد بطور گسترده استفاده می شود.  اين درمان بدون 

 اشعه توليد شده توسط اين مقدار يد باعث تخريب سلولهای تيروئيد می شود،
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ولی به علت آنکه غلظت آن در تيروئيد بيش از نقاط ديگر است، اشعه توليد شده توسط اين  

می شود، ولی به علت آنکه غلظت آن در تيروئيد مقدار يد باعث تخريب سلولهای تيروئيد 

 بيش از نقاط ديگر است اشعه به ساير نقاط بدن آسيب نمی رساند.

يد راديو اکتيو بطور خوراکی به بيمار سر پايی تجويز می شود. با اينکه مقدار زيادی از  

ی غده فعاليت ماده راديو اکتيو ظرف مدت چند روز از بدن خارج می شود، اثرات آن رو

 تيروئيد ممکن است ظرف يک تا سه ماه طول بکشد.

عارضه جانبی اين درمان کم کاری تيروئيد می باشد. مدارکی وجود ندارد که اين درمان  

 باعث ايجاد سرطان در تيروئيد يا ديگر قسمتهای بدن شود. 

يو اکتيو برای در زنان ايجاد نازائی نمی کند. امروزه در بسياری از مراکز دنيا تجويز يد راد

 درمان پرکاری تيروئيد در نوجوانان نيز استفاده می شود.

. جراحی تيروئيد يک درمان دائمی ديگر بر ای پرکاری تيروئيد است. امروزه اين درمان کمتر توصيه 3

می شود زيرا نياز به بستری شدن در بيمارستان دارد و ايجاد مشکالت پس از جراحی از جمله ايجاد 

گردن می شود.  بدشکلی در  

بعالوه در موارد نادری ممکن است باعث صدمه به ساختمانهای نزديک به تيروئيد در گردن شود. 

عارضه ديگر کم کاری تيروئيد می باشد که اين عارضه براحتی با قرص لووتيروکسين که عارضه جانبی 

 ندارد برای تمام عمر قابل کنترل است.
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رای تسکين عالئم پرکاری تيروئيد به کار می رود تا ساير درمانها اثر . داروهايی مانند پروپرانول ب4

 خود را بگذارند.
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Hypothyroidism 

  
 کم کاری تيروئيد

 

  سه نوع کم کاری تيروئيد شناسايی شده است

  

تواند هورمون شايعترين آن زمانی است که غده تيروئيد نمی  

ازدرا به اندازه کافی بس   t4 

آيد که نوع ديگر از کم کاری تيروئيد زمانی به وجود می      

 غده هيپوفيز

يروئيدبه ميزان کافی هورمون محرک ت   (TSH) را توليد نکند. )غده تيروئيد تحت تاثير هورمون 

TSH 

شود. باشد(. که به آن کم کاری تيروئيد هيپوفيزی گفته می می   

تواند باعث آسيب رسيدن به سلولهايی شود که هورمون  هر بيماری تخريب کننده غده هيپوفيز می 

کنند.  تحريک کننده تيروئيد ترشح می  

کند. اين يک علت بسيار  د را تحريک به توليد ميزان طبيعی هورمون تيروئيد میاين هورمون، تيروئي

 نادر هيپوتيروئيدی است
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3  

  نوع ديگری از کم کاری تيروئيد به علت نداشتن عملکرد صحيح -

  هيپوتاالموس

کند آيد که عملکرد غدد کل بدن را کنترل می آيد. )هيپوتاالموس ، قسمتی از مغز به حساب می به وجود می  

 

ت که آيد. ولی بايد توجه داش برخی اوقات کم کاری تيروئيد به علت مصرف بعضی داروها به وجود می 

شوند. از هر ده هزار نفر تنها دو نفر دچار واکنشی نسبت به دارو می  

شود در ضمن چنين حالتی به ندرت باعث کم کاری تيروئيد به صورت حاد می   

 

 کم کاری تيروئيد در نوزادان

در نوزادان ممکن است کم کاری تيروئيد به صورت مادرزادی ظهور کند. هورمون تيروئيد برای کارکرد 

ی مغز در جنين و نوزاد حياتی استنمو طبيع و  

عدم تشخيص کم کاری تيروئيد و درمان به موقع اين بيماری در روزهای اوليه عمر )و حداکثر در چند  

 ماه اول زندگی نوزاد( و ادامه کم کاری تيروئيد سبب اختالل شديد در رشد ذهنی و جسمی و عقب افتادگی 

د که به آن کريتينيسمشو ذهنی و اختالالت بدنی فرد می  

گويند. می  
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شوند ممکن است رشدشان به طور ناگهانی  هايی که در سنين باالتر دچار کم کاری تيروئيد می بچه

های تيروئيد دير آغاز شود اختالل در رشد ذهنی و  شود. در صورتی که درمان با هورمون متوقف 

های غربالگری در همه کشورهای منطقه  ن گسترش برنامهماند. بنابراي يادگيری برای هميشه باقی می

 ضروری است

 

 علل بيماری

 سن و چاقی

سالگی احتمال بيشتری برای ابتال به اين بيماری  61زنان پس از پنجاه سالگی و مردان پس از  

 دارند

 التهاب تيروئيد 

o است. گرچه  التهاب تيروئيدی تحت حاد: التهاب دردناک تيروئيد که علت آن نامشخص

 هيپوتيروئيدی معموالً موقتی است ولی در درصد کمی از موارد می تواند دائمی شود

 التهاب تيروئيد پس از زايمان

 مدت کوتاهی پس از زايمان ممکن است تيروئيد وارد يک 

دوره هيپرتيروئيدی و به دنبال آن هيپو تيروئيدی شود و اکثراً پس از آن به عملکرد طبيعی  

از می گرددخود ب  
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 بيماری هاشيموتو

تواند نتيجه ابتال به بيماری هاشيموتو کم کاری تيروئيد می   

 باشد؛  

  التهاب مزمن غده تيروئيد )بيماری هاشيموتو

شود(.  محسوب می  

در اين بيماری سيستم ايمنی بدن در تشخيص غده تيروئيد به عنوان عضوی از بدن دچار 

ای از  کند. با چنين حمله ا اين غده به عنوان يک جسم خارجی مقابله میشود و ب اختالل می

شود و حتی برخی اوقات اين غده تخريب  سوی سيستم ايمنی ، عملکرد غده تيروئيد مختل می

شود می  

کم کاری تيروئيدی به ميزان زيادی پس از استفاده از يد راديواکتيو که برای  :يد راديواکتيو

به کار می رود، اتفاق می افتد. همچنين راديوتراپی هايی که برای درمان  پرکاری تيروئيد درمان

تواند موجب تخريب غده تيروئيد و کم کاری  گيرد، نيز می سرطانهای سر و گردن مورد استفاده قرار می

 آن گردد

 

 

www.takbook.com

www.takbook.com



63 Thyroid disorder 

 

 :جراحی تيروئيد

اشی از ويروسها و باکتريها برداشتن غده تيروئيد به علت سرطان و يا اختالالت ديگر ، عفونتهای ن 

توانند منجر به اختالل کار غده تيروئيد و کم کاری آن شوند نيز می  

 

 

 داروها

، نيتروپروسايد داروی درمان افسردگيهای دو قطبی استفاده از داروهايی همچون ليتيوم  داروی  

توانند کم کاری تيروئيد را ايجاد کنند.  ون نيز میدرمان فشار خون( ، دوز باالی يد و آميودار  

کنند به طور منظم توسط پزشک معالج کنترل شوند،  اگر بيمارانی که چنين داروهايی مصرف می

 امکان ايجاد بروز چنين اثراتی جانبی از دارو نادر خواهد بود

 

 کمبود يد

اشد. کمبود يد در مواد غذايی مورد مصرف تواند يکی از علل کم کاری تيروئيد ب تغذيه نامناسب هم می 

شود که افراد موجب می کمتری ساخته شود. مصرف نمک يددار و ديگر مواد غذايی حاوی يد ، کمبود يد  

کند در بدن را جبران می  
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 هيپوتيروئيدی خود ايمنی

تواند واکنشی در غده تيروئيد ايجاد کند که دستگاه ايمنی بدن می   

گردد )بزرگی تيروئيد(. ديگر بيماريهای  شود و اکثر اوقات باعث گواتر می يروئيد میباعث کم کاری ت 

خود ايمنی ممکن است همراه با اين اختالل بوده و ساير اعضای خانواده نيز دچار اين حالت باشند. 

س داشتن سابقه خانوادگی مشکالت تيروئيد و کلسترول باال و يا بيماريهای سيستم ايمنی مانند لوپو

کند و آرتريت روماتوئيد و يا ديابت افراد را مستعد ابتال به چنين بيماری می  

 

 شروع خودبخودی

 ممکن است بدون علت واضحی توليد هورمون تيروئيد کاهش پيدا کند 

 عالئم بيماری

های آن  کم کاری تيروئيد به عنوان يک بيماری ساکت و بی سر و صدا شناخته شده است. زيرا نشانه

فهمد که دچار مشکلی شده است. چنان است که هيچکس نمی  

در مراحل ابتدايی ممکن است عالئم کمی بروز کند چرا که بدن توانايی جبران نسبی غده تيروئيد از کار  

 افتاده را با افزايش تحريک آن دارد. 

های  است، نشانه به هرحال به دليل آنکه توليد هورمون تيروئيد کاهش يافته و متابوليسم بدن کند شده

تواند بروز کند.  مختلفی می  
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افراد در اثر ابتال به بيماری شديد ممکن است دچار اختالالت ذهنی ، اختالالت تنفسی ، مشکالت قلبی ، 

  نوسان در دمای بدن و باالخره مرگ ناشی از عدم درمان به موقع شوند

ه باشد: خستگی فراگير ، خواب آلودگی ، تواند يکی از عالئم زير يا بيشتر را داشت شخص مبتال می

فراموشکاری ، مشکالت در حافظه و تمرکز يافتن و مشکالت يادگيری ، ناخن و موی خشک و شکننده ، 

پوست خشک و خارش دار ، صورت پف آلود و ورم پلکها ، کاهش ضربان قلب ، از دست دادن شنوائی 

، گرفته شدن صدا ، ضعف و درد  گواتر ، افزايش وزن ، ، افسردگی ، بزرگ شدن غده تيروئيد يا

حس شدن دستها ، حساسيت زياد به سرما ، يبوست ، اختالالت قاعدگی ، افزايش فراوانی  عضالنی ، بی

حساسيت به داروها سقط و افزايش  

 

کند و عاليم حاد و شديد  بايد توجه داشت که کم کاری تيروئيد و عالئم آن به طور تدريجی پيشرفت می

ندارد و فقط پس از جراحی و درمان پرکاری تيروئيد ممکن است عالئم به طور ناگهانی ظهور کند که اين 

باشد گردن ، شانه و پشت میعالئم شامل گرفتگی شديد عضالت در بازوها ، ساق پا ،   

و در صورت بروز اين عاليم بايد سريعا به پزشک مراجعه نمود. اشخاصی که دچار کم کاری تيروئيد    

 اگر بيماری آنها تشخيص داده نشود و بدون درمان باقی بماند، دچار ميکزودم

.شوند می  
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همچون زبان بزرگ شده ، چهره متورم ، گرفتگی چنين حالتی بسيار نادر ولی شديد است و عاليمی  

صدا و کند ذهنی را به همراه دارد. کمای ميکزدما موجب تنفس کوتاه ، افت فشار خون و کم شدن 

اند و  گردد. چنين فوريتی در بيماران مسن و يا در کسانی که در معرض سرمای شديد بوده حرارت بدن می

تواند رخ دهد د، میيا روی آنها عمل جراحی انجام شده باش  

 

 تشخيص

تشخيص کم کاری تيروئيد بر اساس عالئم بيماری ، معاينه بيمار توسط پزشک ، سوابق بيماری و 

توانند به وسيله يک  های مشخص کننده و عالئم فيزيکی که می گيرد. نشانه آزمايشات تيروئيد صورت می

وئيدی باشند.ای از هيپوتير توانند نشانه پزشک تشخيص داده شوند، می  

تواند بسيار کند پيش برود تا جايی که بسياری از بيماران متوجه  اما به هر حال اين وضعيت می 

شوند که بدنشان تغيير کرده است و بنابراين انجام تستهای آزمايشگاهی به شدت برای تأييد تشخيص  نمی

  TSH  ،T4 ،T3 و تعيين علت هيپوتيروئيدی اهميت دارد که شامل چک

باشد ادتنهای ضد تيروئيد و غيره میو پ  
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 پيشگيری

توان به مداوای  راهی برای پيشگيری از اين بيماری وجود ندارد ولی با تشخيص به موقع اين بيماری می

 آن پرداخت و از مشکالت بيشتر پيشگيری نمود

 

 درمان

را برای درمان اين بيماری تجويز می کنند که به صورت قرص با يک  لووتيروکسين سديم بيشتر پزشکان

شود که بسته به ميزان درمان تک دوز روزانه داده می  TSH 

شود. تجويز می   

ميکروگرم يا در  111تا  111به طور مثال در بيمارانی که عملکرد تيروئيد تقريبا صفر است روزانه  

 11شود دوز لووتيروکسين  های بيماری قلبی در آنها ديده می سال دارند و نشانه 61که زير بيمارانی 

ميکروگرم است.  111تا   

 TSH هدف نهايی اين درمان رسيدن به حد نرمال

سال طبيعی بود و تغييری نکرد نيازی به ادامه درمان نيست. هورمون تيروئيد در  3يا  1است که اگر  

کشد تا درعاليم بهبودی  کند و بنابراين چند ماه پس از شروع درمان طول می یبدن بسيار کند عمل م

 مشاهده شود.
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از آنجا که بسياری از موارد هيپوتيروئيدی ، دائمی و اغلب پيشرونده هستند ضروری است که درمان  

قطع اين وضعيت در طول زندگی فرد ادامه پيدا کند و درمان دارويی در کم کاری تيروئيد هيچ گاه 

شود. نمی  

 TSH ای سطح اندازه گيری دوره   

و وضعيت بالينی برای اطمينان از اينکه دوز مناسب تجويز شده است ضروری است چرا که ممکن  

 است نياز به تعديل دوزهای درمانی در زمانهای مختلف وجود داشته باشد
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