
 اختالالت تيروئيد

 

 تهيه و تنظيم:

 علي كريمي

 "زیر نظر نماینده علمی قطب خانم دکتر سهیال رشادت"

 كار غده تيروئيد چيست؟

 یسلول ها ۀهم سازد که به یرا م یهوا( قرار دارد. این غده هورمون های ۀ) لول نای اطراف در گلو ٔ  تیروئید در قاعده ۀغد

رشد،  ،یعضالن قدرت قلب، که بدن بتواند از آن استفاده کند، ضربان یروند، و درتنظیم سرعت تغییر غذا به نیروی یبدن م

ترشح غده تیروئید خود تحت تاثیر هرمون ویژه ای است که از غده هیپوفیز ترشح می  بدن و روحیه دخالت دارد. یگرما

 شود.

بوجود  یاست و به آرام روند زیرا عالئم آن معموالً خفیف یافراد شایع اند، اما اغلب از یاد م تیروئید در بین ۀمشکالت غد

ند. ک یهستند و موها و ناخن هایشان تغییر م یکنند یا عصب یم یاز عالئم این است که افراد احساس خستگ یبعض.آید یم

کم  ای متداول ترین مشکالت تیروئید، هایپوتیروئیدیسمایجاد کند.  یتواند عالئم متعدد یاگر تیروئید خوب کار نکند، م

 تیروئید است. ۀغد یتیروئید و هایپر تیروئیدیسم یا پرکار ۀغد یکار

   :  كم كاري تيروئيد

 یموتو ایجاد میتیروئیدیت هاش یدر بانوان متداولتر است و اغلب در اثر بیمار کم کاری تیروئیدمعموالًاز بین دو مشکل،   

 یالئم ظریفع کم کاری تیروئیدکند.  یتیروئید حمله م ۀکند و به غد یبدن اشتباه م یاست که سیستم ایمن یزمان شود. این

ممکن است  یمانند افزایش سن یا استرس نسبت داده شود و در نتیجه مشکل اصل یبه دالیل دیگر است دارد و اغلب ممکن

 .نادیده انگاشته شود

 



زاد دچار که پس از به دنیا آمدن نو یممکن است پس از زایمان نیز ایجاد شود. بنابراین، تیروئید بانوان یروئیدیسمهایپوت

فشار  ،یتخوان) کسلترول باال(، مشکالت اس یبا مشکالت قلب کم کاری تیروئیدشود.  یشوند، باید بررس یم شدیدی افسردگ

 .ارتباط داده شده است مفاصل خون باال و درد

 

 عالئم پركاري تيروئيد:                                 

 شدید یاحساس گرما 

 وزن کاهش

 زیاد یخستگ

 بودن یعصب بسیار

 به خواب رفتن یسخت به

 یعضالن ضعف

 لرزیدن

 اسهال

 قلب بسیار سریع ضربان

 یا ریزش مو یظریف و ابریشم یمو

 شدن ناخن ها نرم

 

 

 

 



                  عاليم كم كاري تيروئيد:          

 یخستگ   

 مانند همیشه یاحساس گرسنگ عدم

 وزن و داشتن اضافه وزن افزایش

  یدردناک هنگام قاعدگ عالئم

 یعضالن ضعف

 خشک و فلس مانند پوست

 احساس سرما کردن اغلب

 وچشمان پف آلود صورت

 اجابت مزاج کردن یسخت به

 یقاعدگ تغییرات

 خشک و شکننده و ریزش مو یمو

 زیاد یغمگین احساس

 عضله یگرفتگ

 .شکننده یها ناخن

 

                پر كاري تيروئيد:                  

ند. اما ممکن ک یبدن، تیروئید را مجبور به فعالیت بیش از اندازه م یسیستم ایمن کهاین بیماری زمانی ایجاد می شود      

که  یراداف ی ازکند نیز ایجاد شود. بعض یتولید م یرمون زیاداست و هو مدهوجود ا ۀغد یکه رو یکوچک ۀاست براثر تود

چشمانشان آزار دهنده  یدارند و نور روز برا فراواناشک شده اند، چشمان برآمده و ی تیروئید پرکار شده انددچار بیمار

 ند.باش داشتهگردن، یقابل مشاهده در جلو یبرآمدگ یاست. دیگران ممکن است گواتر، یعن

در صد ممکن است افزایش دهد. اگر  08را تا  یاست، زیرا سرعت تغییر غذا به انرژ یبسیار جد یمشکلئید پرکاری تیرو

 .                             گردد در ضربان قلب و مشکالت استخوان یدرمان نشود، ممکن است منجر به تغییرات روئیدیسمتیهایپر

   نچه براي پيش گيري الزم است:           آ    

گیرد  یمت ساالنه که توسط پزشک صور ۀکنید. معاین مراجعهپزشک خود  بهرا دارید باید  زیراگر هر کدام از عالئم      

ی یرفعالیت تیروئید، اندازه گ یارزیاب یمؤثر است. متداول ترین آزمایش برا یدر تشخیص زودرس مشکالت تیروئید

 ۀگیرد. اگر پزشک تشخیص دهد تود یک آزمایش خون انجام مباشد. این کار به کم یمهورمون محرک تیروئید  



تیروئید وجود دارد، ممکن است آزمایش جذب یُدِ رادیواکتیو را درخواست کند. در این آزمایش، مقدار  یرو یکوچک

 شود. ممکن است از یم یشود و در روز بعد مقدار یُدِ جذب شده اندازه گیر یبلعیده م ادیواکتیور یُد یبسیار کم

 .                  دشود مشکل استفاده تشخیص یآزمایشات اولتراسوند نیز برا

 

 خشک و شکننده و ریزش مو یمو

 زیاد یغمگین احساس

 عضله یگرفتگ

 .شکننده یها ناخن

 

 .دیقرار ده نهیگردن خود را تحت معا هیبار ناح کیهر چند وقت 

 

 .دیخود بگنجان ییغذا را در برنامه جاتیشما پرکار است سبز دیروئیاگر  ت

 

غده  نیاگر هم در ا گذارد و یم ریتأث دیروئیبر غده ت اتیثابت کرده اند که استعمال دخان یاریبس قاتی. تحقدینکش گاریس

 ..کند یم دیآن را تشد یماریاختالل وجود داشته باشد، ب

 

که  دینبر ادی. البته هرگز از دیاستفاده کنث و ب کمپلکس  نیتامیچون و ییاز مکمل ها دیتوان یخود م یماریدرمان ب یبرا

 ی خود نسخه ای تجویز نکنید.بدون مشورت با پزشک برا

 


