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 تیزٍئیذ گزُ یا ًذٍل

 :تعزیف ٍ هقذهِ

 ٍ هی تاضٌذدرهجوَع اختالالت تیرٍییذ ضاهل من ماری،پرماری،گَاتر یاتسره ضذى تیرٍییذ ٍدست آخر گرُ یاّواى ًذٍل تیرٍییذ 

تایذ تَجِ داضت مِ ّر مذام از اختالالت تیرٍییذ هی تَاًذتا  .درصذ جوؼیت تا هطنالت تیرٍییذ در گیر ّستٌذ8تا7مال 

 گَاتر ّوراُ تا ػول مردى ًرهال تیرٍییذ هی تاضذ.درصذ هَارد 99گَاتر)تسره ضذى تیرٍییذ(ّوراُ تاضٌذ ٍلی در 

 سرطاًی غیر ٍ خَضخین گرُ ّای .است تیرٍئیذ غذُ هتورمس ٍ لوس اتلق تَدُ ّای صَرت تِ تیرٍئیذ درایي هیاى گرُ ّای

 دقیق تررسی تِ ًیاز تیرٍئیذ گرّْای تَدى درتوام تذخین احتوال ٍجَد ػلت تِ ٍلی تذخین ّستٌذ، ّای گرُ از ضایؼتر خیلی

 .دارد ٍجَد

 تَجِ پششکی ّایی کِ ًیاس تِدرصذ جاهعِ گزُ یافت هی شَدٍلی گزُ 60تا50درسًََگزافی استیزٍییذ درشیَع: 

 .درصذ ٍدر کَدکاى یک ًٍین درصذاست5تا3تالغیي  در آى شیَعدارًذ

 9است تیطتر مَدماى در تیرٍئیذ گرُ تذخین تَدى ضاًس ٍلی است، مَدماى از تر ضایغ تالغیي در تیرٍئیذ گرُ ضیَع گرچِ

 ترداضتِ تایذ زٍدتر چِ ّر ٍ ّستٌذ تذخین غالثاً مَدماى در تیرٍئیذ گرّْای مِ دارًذ اػتقاد هحققیي از تؼضی .درصذ( (15

 .ضَد

 تیزٍئیذ گزُ علل: 

 1-ُهسهي)ّاضیوَتَ( لٌفَسیتی تیرٍئیذیت فَلینَلر گر 

 2-لَب یل تطنیل ػذم هاًٌذ هادرزادی ًاٌّجاریْای 

 3-ِتیرٍئیذ آتس 

 4-سادُ میست 

 5-هثل لٌفَم ٍتراتَم تیرٍئیذی غیر تیواریْای 

 6- خین یا تذخین(تَهَرّا )خَش 

 تشخیص:

 ػالئوی .هیطًَذ دادُ تطخیص پسضل یا ٍ ٍالذیي تیوار، ٍسیلِ تِ اغلة ٍ ّستٌذ ػالهت تذٍى هؼوَالً تیرٍئیذ گرّْای

 درد الثتِ .تاشذ داشتِ ٍجَد است هوکي تلع اختالل ٍ سزفِ درد، گزدًی، فشارجلَی صذا، گزفتگی هثل

 ضل هذٍالری ماًسر ٍ تذخیوی ٍ تیرٍئیذ تیرٍئیذ، التْاب خًَریسی تِ تایذ آى ٍجَد صَرت در ٍ است ًاهعوَل ػالهت

 .مرد

 :هیثاضٌذ زیر هَارد ضاهل هیذٌّذ افسایص را گرُ تذخیوی احتوال مِ ػالئوی
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 گردى یا سر درهاًی اضؼِ -1

 فاهیل در تیرٍئیذ سرطاى ٍجَد -2

 گرُ سریغ رضذ -3

 تلغ اختالل -4

 صذا گرفتگی -5

 گردى لٌفاٍی گرُ ٍجَد -6

 دارًذ اطراف تافتْای تِ چسثٌذگی ٍ داضتِ سخت قَام فیسینی هؼایٌِ در مِ ّاییگرُ  -7

 سال 20 زیر سي -8

 سًََگرافی در ساًتیوتر 3 از تر تسره ّای گرُ -9

 هیثاضذ ضذُ خن پطت تِ موی گردى مِ حالی در ٍ پطت از تیرٍئیذ لوس تیرٍئیذ هؼایٌِ رٍش تْتریي :فیسینی هؼایٌِ

 تررسی تایذ ًیس گردى لٌفاٍی غذد .دّین اًجام را هؼایٌِ دٍتارُ ٍ ّذ اًجام را تلغ ػول تیوارهیخَاّین از هؼایٌِ از پس ٍ

 .ضًَذ

 آزهایطگاّی: ارزیاتی

 هیثاضذ زیر هَارد اًذازُ گیری ضاهل آزهایطگاّی ارزیاتی: 

 TSH 

 T3 

 T4 

 تیرٍئیذ پادتي ّای 

 سًََگرافی 

 تیرٍئیذ از  سَزًی ظریف تافت ترداری(FNA) 

 ي:ًکتِ ای کِ اکثز هزدم ٍهتاسفاًِ خیلی اس پششکاى در هَرد آى دچار اشتثاُ هی شًَذ استفادُ اسهَاد اسک

رادیَاکتیَ یا ّواى اسکي تزای تصَیز تزداری اس تیزٍییذ است تایذ تَجِ داشت کِ اسکي فقط در هَارد 

هیشَد ٍدر  اثثات شذُ اًذ اًجامFNAکِ قثل اس اًجام اسکي تا آسهایش ٍپزکاری تیزٍییذ ٍاتتال تِ سزطاى 

 کن کاری تیزٍییذ ّیچ جایگاّی ًذارد .

 ًاست تیزٍئیذ سزطاى ًطاى دٌّذُ تاال خیلی تیرٍگلَتَلیي ضوٌا.(Tg) 

 ضذُ سرمَبTSHاگر .هیطَد ضرٍع تیزٍئیذ َّرهًَْای اًذازُ گیری تا  است هٌفرد)تل( ملیٌینی ًظر از مِ گرّی ارزیاتی

 تر تیوار ادارُ ٍ است طثیؼی سرم تیرٍئیذ غذُ هحرك َّرهَى هؼوَالً .هیطَد اًجام سوی آدًَم رد تیرٍئیذترای اسني تَد،

 .هیثاضذ درصذ 92 آى  تَدى اختصاصی ٍ درصذ 83 ، سَزًی ظریف ترداری تافت  حساسیت .است سلَل ضٌاسی ًتایج اساس

 :پذیزد اًجام جزاحی عول تایستی ٍ دارد استفادُ هٌع کَدکاى در سَسًی ظزیف تافت تزداری سیز هَارد در
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 ِتیواری صذا، گرفتگی تلغ، اختالل گرُ، سریغ رضذ فاهیل، در تیرٍئیذ سرطاى ٍجَد گردى، یا سر درهاًی اضؼِ ساتق 

 از تؼضی .دارًذ اطراف تافتْای تِ چسثٌذگی ٍ داضتِ سخت قَام فیسینی هؼایٌِ در مِ ٍگرّْایی گردى لٌفاٍی گرُ

 تزداشتِ جزاحی تا کَدکاى در گزُ ّا توام تایستی دارد ٍجَد ل سزطاى احتوا چَى دارًذ ػقیذُ هحققیي

 .شًَذ

  ّاضیوَتَ ًَع از تیرٍئیذ التْاب زیاد احتوال تِ تاضذ داضتِ ٍجَد تیرٍئیذ پادتٌْای ٍ تاالTSHهقذار مِ صَرتی در درهاى: 

 فی سًََگرا ٍسیلِ تِ گرُ اًذازُ ٍ هیطَد پیگیری تیوار ٍ ضذُ ضرٍع تیوار سي اساس تر لٍَتیزٍکسیيتا  درهاى ٍ تاضذ، هی

 هَرد تیوار سپس ٍ هیطَد دادُ اداهِ هاُ سِ هذت تِ حذاقل تالٍَتیرٍمسیي درهاى . گردد ی م تؼییي دقیق طَر تِ

 تا مِ صَرتی در  هیطَد مَچل سال یک ػرض در گرُ اًذازُ لٍَتیرٍمسیي تا درهاى جریاى در .هیگیرد قرار هجذد تررسی

 پیذا اداهِ گرُ رضذ مِ صَرتی در .ضَد جراحی تایستی ٍ است تذخین زیاد احتوال تِ گرُ ًطذ، مَچل گرُ اًذازTSHُهْار

 .است لٍَتیرٍمسیي تا درهاى هَفقیت ػذم ػالهت یافت ماّص درصذ 50 از موتر آى اًذازُ یا ٍ مرد

 هتاتَلیسن ٍرشذ کَدکاى-فَق تخصص غذد گزد آٍری دکتز دّقاى هٌشادی

 تزگزفتِ اس کتة هجع طة غذد تزٍک ٍکتاب هزجع ًلسَى
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