روز جهانی تيروئيد

يکی از غده های مهم و اثرگذار در بدن ،غده ی تيروئيد است .اين غده ی پروانهای شکل که در جلو گردن واقع
شده است وظيفه ی توليد دو هورمون مهم تيروکسين و تری يدو تيرونين را بر عهده دارد .با توجه به نقش حياتی
اين غده ،اگر اختﻼلی در عملکرد آن رخ دهد عملکرد بدن با مشکل مواجه خواهد شد .بيماریهای تيروئيد از جمله
بيماری های شايع پزشکی است که بسياری از مردم از آن اطﻼع کافی ندارند به همين دليل در جهت آگاهی رسانی
به عموم مردم جامعه  4خرداد را روز جهانی تيروئيد و  31ارديبهشت تا  7خرداد را هفته ی تيروئيد نامگذاری
کردهاند.

آشنايی با وظايف غده تيروئيد
غده تيروئيد متشکل از دو لوپ است که به وسيله ی پل کوچکی به نام ايسموس به يکديگر متصل شده اند .همانطور
که گفته شد غده تيروئيد وظيفه ی ساخت دو هورمون مهم بدن يعنی تيروکسين و تری يدو تيرونين را بر عهده دارد.
اين هورمونها به عملکرد طبيعی تمام سلولهای بدن کمک وافری می کنند .عﻼوه بر دو هورمون  ،اين غده
هورمونهایT4 ، T3و کلسیتونين را نيز توليد میکند .هورمونهای ذکر شده در تنظيم ميزان کلسيم خون نقش
دارند .بنابراين میتوان گفت هورمونهای ترشح شده از غده تيروئيد بر تنظيم سرعت عملکرد سلول و متابوليسم
سلولی اثرگذار هستند.

بيماری های تيروئيد
کم کاری تيروئيد
در بين بيماریهای تيروئيد کم کاری تيروئيد بيشترين شيوع را دارد .زمانی اين بيماری رخ میدهد که ميزان ترشح
هورمونهای غده تيروئيد کاهش يابد .اين بيماری خود را با عﻼئم گوناگونی نشان میدهد که از جمله ی آن می
توان به موارد زير اشاره کرد:
 کاهش اشتها
 کاهش وزن
 خستگی بيش از اندازه
 اختﻼل در حافظه
 افسردگی
 حساسيت به سرما

پرکاری تيروئيد
برخﻼف کم کاری تيروئيد ،پرکاری تيروئيد خود را با افزايش ميزان هورمون های ترشح شده توسط اين غده نشان
میدهد .اما مهمترين عﻼئم اين بيماری به شرح زير است:
 بيش فعال شدن
 پرخوری
 افزايش وزن
 حساسيت به گرما

گريوز
گريوز يک از بيماریهای تيروئيد است که در دسته بيماریهای خود ايمنی قرار میگيرد .اين بيماری عﻼئمی
مشابه با پرکاری تيروئيد دارد زيرا بروز آن موجب افزايش ترشح هورمونهای غده تيروئيد میشود .ﻻزم به ذکر
است اين بيماری نيز همچون ساير بيماریهای خود ايمنی در زنان شيوع بيشتری دارد .

هاشيموتو
هاشيموتو نيز نوعی بيماری خود ايمنی است که در غده تيروئيد رخ می دهد .علت رخ دادن اين بيماری هنوز در
دست بررسی است اما بسياری آن را ناشی از رشد باکتری و يا ويروس ميدانند .برخی ديگر از محققان نيز معتقدند
که عامل وراثت علت بروز اين بيماری است .اما از عﻼئم اين بيماری می توان به موارد زير اشاره کرد:
 افزايش وزن
 افسردگی
 حساسيت به گرما و سرما
 خشک شدن پوست
 رنگ پريدگی
 خواب رفتگی اندام ها
 کوفتگی
 احساس وحشت ناگهانی
 کند يا تند شدن ضربان قلب
 افزايش کلسترول خون و کاهش قند خون
 ضعف يا گرفتگی ماهيچهها
 ضعف حافظه
 ريزش موها

ندولهای تيروئيد

از ديگر بيماری های تيروئيد ،ندولهای تيروئيد است .ندولهای تيروئيد به صورت گره يا توده هايی در غده
تيروئيد خود را نشان می دهند و به دو صورت متعدد و منفرد قابل مشاهده است .اگر چه ماهيت اين توده ها بی
خطر است اما ممکن است گاهی از حالت خوش خيم به بدخيم تغيير حالت بدهند .اين بيماری خود را با عﻼئم زير
نشان می دهد:
 کاهش وزن ناگهانی
 تعريق زياد
 رعشه
 عصبانيت
 ضربان قلب تند و نامنظم

گواتر
اگر غده تيروئيد از نظر اندازه بزرگتر از حد نرمال شود ،گواتر رخ داده است .بيماری گواتر بر تنفس و بلع اثر
منفی دارد اما وجود آن با درد همراه نيست .عﻼئم اين بيماری به شرح زير است:
 تورم در پايه گردن
 احساس تنگی در گلو
 سرفه
 وجود مشکل در بلع
 وجود مشکل در تنفس

سرطان تيروئيد
سرطان ناشی از رشد غير طبيعی سلولها است و میتواند به دو دسته خوش خيم و بدخيم تقسيم شود .اگر در
سلولهای غده تيروئيد نيز رشد غير عادی صورت گيرد میتوان شاهد رخ دادن سرطان تيروئيد بود .سرطان
تيروئيد در دسته سرطانهای خطرناک قرار می گيرد و راههای درمانی بسياری برای آن وجود دارد .از عﻼئم
سرطان تيروئيد می توان به موارد زير اشاره کرد:
 احساس گير کردن چيزی در گلو
 داشتن مشکل در بلع آب دهان يا غذا
 خشن شدن ناگهانی صدا
 داشتن سرفه های مکرر و بدون علت

تيروئيديت
تيروئيديت ،التهاب غده تيروئيد است ،نه عفونت .انواع مختلفی از تيروئيديت وجود دارد و درمان هر يک متفاوت
است.
تيروئيديتهاشيموتو :تيروئيديتهاشيموتو که به آن تيروئيديت لنفوسيتيک خودايمنی يا مزمن نيز گفته میشود،
شايعترين نوع تيروئيديت است .يک بيماری خودايمنی است ،به اين معنی که سلولهای ايمنی به جای محافظت از
بافت سالم به آن حمله کرده و باعث التهاب تيروئيد میشوند .شيوع بيماریهای خودايمنی در زنان بيشتر از مردان
است ،به همين ترتيب ميزان شيوعهاشيموتو در زنان  ٧برابر مردان است.

روش های تشخيص آزمايشگاهی تيروئيد
هورمونهای غده تيروئيد در خون ريخته میشود به همين دليل برای تشخيص بيماریهای تيروئيد ﻻزم است يک
سری آزمايش ها تجويز شود .روشهای تشخيص آزمايشگاهی تيروئيد به اين صورت است که در مرحله اول
برای تشخيص بيماری تيروئيد آزمايشهای هورمون تحريک کننده تيروئيد ) (TSHو هورمون  T4تجويز میشود .
TSHهورمونی است که از غده هيپوفيز برای تحريک غده تيروئيد ترشح میشود .اين هورمون در واقع غده
تيروئيد را وادار به توليد و ترشح دو هورمون تری يدوتيرونين ) (T3و تيروکسين ) (T4میکند .در راستای تکميل
و تفسير اين دو آزمايش ذکر شده ﻻزم است بيمار آزمايشهای زير را نيز انجام دهد:

T3 آزاد
 کلسيتونين
 تيروگلوبولين
Anti TPO 
با توجه به اينکه هورمونهای غده تيروئيد در خون ترشح میشوند ،دادن آزمايش خون برای تشخيص اوليه اين
بيماری کافی است .بعد از انجام اين آزمايش ،سطح هورمون موجود در خون سنجيده می شود و پزشک بر اساس
نتايج ارايه شده از سوی آزمايشگاه میتواند وجود يا عدم وجود بيماری های تيروئيد را تشخيص دهد.

پيشگيری از بيماریهای تيروئيد
اولين اقدامات پيشگيرانه:
-1اصﻼح کمبود يد :در بيشتر افرادی که در مناطق دچار کمبود يد زندگی میکنند ،تنها عارضهای که ديده میشود،
گواتر است که ترشح هورمونهای تيروئيد و غلظت آن در سرم طبيعی است .اگر در منطقهای کمبود يد شديد باشد،
عﻼئم شديد عصبی و ذهنی يا کمکاری تيروئيد يا هر دو مشاهده میشود و شکلهای گوناگون کرتينيسم نمايان
میشود.
 -2قطع مصرف دخانيات :عامل خطر ديگری که در بروز بيماریهای تيروئيد نقش دارد ،استعمال دخانيات است.
گواتر و بيماریهای خودايمنی تيروئيد)بيماریهاشيموتو ،بيماری گريوز و عوارض چشمی( که با استعمال دخانيات
هستند.
ارتباط
در
 -3ارتباط مصرف الکل و پرکاری تيروئيد

دومين اقدامات پيشگيرانه:
در اين مرحله افراد به ظاهر سالم که در حال حاضر بيماری خفيفی دارند ولی در آينده بيماری آنها بروز میکند يا
افراد سالمی که زمينه بيماری دارند و میتواند در آينده خطرساز باشد ،غربالگری میشوند.
 -1کمکاری مادرزادی تيروئيد :مهمترين مورد برای پيشگيری ثانويه در بيماریهای تيروئيد ،غربالگری نوزادان
است که گرچه برای تشخيص کمکاری مادرزادی تيروئيد است .تشخيص و درمان به موقع اين بيماری سبب میشود
از اختﻼﻻت جسمی و ذهنی ناشی از کمکاری در کودکان پيشگيری شود.
-2ختﻼﻻت بالينی تيروئيد :غربالگری در جامعه برای تشخيص مبتﻼيان به کمکاری يا پرکاری خفيف)بالينی( را که
عﻼئم بالينی واضحی ندارند ،در سالهای اخير مورد توجه قرار گرفته است .سابقه چنين غربالگری در برخی
کشورهای جهان وجود دارد و به تازگی در ايران نيز انجام شده است.

درمان تيروئيد
اختﻼﻻت تيروئيدی میتوانند توسط دارو و يا در برخی موارد ،جراحی درمان شوند.

داروهای تيروئيدی
داروها میتوانند به جايگزينی هورمون تيروئيد در کمکاری تيروئيد داده شوند .هورمون تيروئيد مصنوعی ،از
طريق دهان به شکل قرص دريافت میشود .هنگامیکه پرکاری تيروئيد وجود دارد ،داروها میتوانند برای کاهش
توليد هورمون تيروئيد و يا جلوگيری از آزادی آن از غده به کار روند .داروهای ديگر را میتوان برای کمک به
مديريت عﻼئم پرکاری تيروئيد داد و باعث اتفاقاتی نظير افزايش ضربان قلب میشود .اگر پرکاری تيروئيد با
داروها کنترل نشود ،تخريب راديواکتيو ممکن است انجام شود .تخريب ،شامل دادن مقدار يد با راديواکتيويته است
که بهطور انتخابی بافت تيروئيد را نابود میکند .

جراحی تيروئيد
جراحی را میتوان برای جدا کردن )گواتر( بزرگ يا
گره عملکرد باﻻ در داخل غده به کاربرد .جراحی،
زمانی که امکان سرطان تيروئيد وجود دارد،
ضروری است .اگر غده تيروئيد بهطور کامل حذف
شود ،فرد بايد هورمون تيروئيد مصنوعی برای
زندگیاش بگيرد .جراحی تيروئيد نيز میتواند در
بيماریهای گريو )تيروئيدکتومی زير جلدی(
مورداستفاده قرار گيرد و قبل از درمان  RAIو
داروهای ضد سرطان ،درمان انتخاب شود .امروزه
زياد استفاده نمیشود.
ب
يمارستان پارس – واحد ارتقاء سﻼمت

