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BenignCysticandMixed تبمالهب رامیب 53 یور رگن هدنیآ یا هدهاشم هعلا طم کی ردقبلا
ابpercutaneousethanolinjection(PEI)رب اهنآ نامرد رثا ThyroidNodules

volumeofcysticandmixedthyroidnodules,thyroidfunctiontests(TFTs),
یسررب اهنآ یریگیی زا لا سکی لوط antibodytiters,andcytologicchangesرد

. تسا هدش
اهنآ رب ینتبم اه هتفای اهو شور و داوم شخب یرامآ یاه شور شخب ریز تاحیضوت

نومزآ ) کلیو - وریپاش نومزآ اراب یددع یاهریغتم عیزوت ندوب لا مرن شهو پژ نیا رد -1

لومعم رایسب یتیلا مرن یبایزرا رد زین Q-Q رادومن و فونریمسا - فورگوملوک مانب یرگید

ریغ یددع و رایعم فارحنا و نیگنایم اب لا مرن یددع اهریغتم و دنا هدرک یسررب ( دنتسه

دصرد و دادعت اب یددع ریغ یاهریغتم و دندش شرازگ یکراچ نایم هنماد و هنایم اب لا مرن

یارب ) لقتسم هنومن ود T نومزآ اب هورگ ود نیب لا مرن یددع یاهریغتم دنا. هدش شرازگ

لا مرن ریغ )و دوش یم هدافتسا لقتسم هورگ ود رد لا مرن یددع ریغتم کی نیگنایم هسیاقم

هسیاقم لا) مرن ریغ یاهریغتم یارب تسا لقتسم هنومن ود T لداعم ) ینتیو نم- نومزآ اب

زا دعب هام ،6و12 نامرد عورش نامز عطقم هس رد اه یبایزرا هکنیا هب هجوت دنا.اب هدش

Tود نومزآ زا عورش هب تبسن هام و12 هام رد6 رییغت هسیاقم یارب دوب هدش ماجنا نامرد

نیب اهریغتم نیا رد هدش داجیا توافت یتقو لا مرن یددع یاهریغتم یارب ) هدش جوز هنومن

راد عالتم یاه هبتر نومزآ )وایزا دوش یم هدافتسا دوش یم یبایزرا ینامز عطقم ود

یماگنه رد تسا ( یجوز ) هدش جوز یاه هنومن T نومزآ یرتماراپ ریغ لداعم ) نوسکاکلیو

دنا. هدرک هدافتسا ( درادن لا مرن عیزوت ریغتم هک

دنا یددع ) لودون مجحو نس لثم رامیب 53 یا هیاپ یاهریغتم یفیصوت شرازگ 1 لودج رد -2

کیتسیک لثم لودون تایصوصح و دنا هدش شرازگ ( رایعم فارحنا و نیگنایم تروصب و

2 لودج دنا)ورد هدش شرازگ دصرد و دادعت تروصب و دنتسه یددع ریغ و...( ندوب

لا سکی لوط رد لودون مجح و یدیئوریت یاه یداب یتنآ و یدیئوریت یاه تست تارییغت

فارحنا و نیگنایم اراب هدوب لا مرن ناشعیزوت هک ییاهریغتم تسا هدش شرازگ و یبایزرا

یجوز T نومزآ اب نامرد زا لبق نامز اب هام 6و12 نیب ار اهنآ توافت و هدرک شرازگ رایعم

ره FT4رد رد تارییغت اما هدوبن راد ینعم TSH رد تارییغت اهنآ زا هک تسا هدرک هسیاقم

هام رد6و12 هک دوش یم هظح ومال هدوب راد ینعم عورش هب تبسن هام 6و12 عطقم ود

لا مرن ریغ یاهریغتم یارب اما (P-value<0.05) دنهد یم ناشن شهاک عورش هب تبسن دعب

هبتر یرتماراپریغ نومزآ زا هعلا طم عورش هب تبسن تارییغت یسررب یارب یداب یتنآ ود حطس

یم هظح TGمال یداب یتنآ یارب طقف هک تسا هدرک هدافتسا نوسکاکلیو راد عالتم یاه

.(P=0.03) تسا هدوب راد ینعم عورش هب تبسن دعب هام رد12 تارییغت هک دوش

ود نیا PEIرد ورثا دنا هدش میسقت هتسد ود هب لودون مجح ساسا رب نارامیب 4 لودج رد -3

دنتشاد لا مرن عیزوت هک لودون هب طوبرم یددع یاهریغتم نیاربانب . تسا هدش هسیاقم هورگ



هورگ ود نیا نیب اهریغتم نیا هسیاقم و دنا هدرک شرازگ رایعم فارحنا و نیگنایم اراب

زا یکاح نومزآ نیا یارجا هجیتن .هک تسا هدش ماجنا لقتسم هنومن Tود نومزآ اب اتعیبط

رت هام،مک هدزاود زا دعب لودون مجح رد رتشیب شهاک ، لودون مجح نیگنایم ندوب رتمک

رتمک لودون مجح اب نارامیب هورگ رد لوناتا رادقم ندوب رت نییاپ و اهرجیسورپ دادعت ندوب

. تسا 9

PEIرد ورثا دنا هدش میسقت هورگ هس اههب لودون راتخاس ساسا رب نارامیب هس لودج رد -4

هس زا رتشیب نیب لا مرن یددع یاهریغتم نیگنایم هسیاقم . تسا هدش هسیاقم اه هورگ نیا

لا- کسورک یرتماراپریغ نومزآ زا ریغتم ندوب لا مرن ریغ تروص ورد سنایراو زیلا ابنآ هورگ

زا کی ره زا هدافتسا اهاب هورگ نیب توافت ندش صخشم زا دعب دوش. یم هدافتسا سیلا و

توافت نیا اشنم اه هورگ مادک یود هب ود توافت دوش صخشم تسا المز قوف یاه نومزآ

یبیقعت یاه نومزآ زا دوش هدافتسا سنایراو زیلا زانآ رگا هک تسا هدوب اه هورگ نیب یلک

ندش صخشم یارب دشاب هدش هدافتسا سیلا لا-و کسورک زا رگا و...و یکوت ، ینورفنوب لثم

لودون مجح شهاک 3 لودج دوش.رد هدافتسا دیاب ینتیو نم- اهزا هورگ یود هب ود توافت

هورگ رد شهاک نازیم نیرتشیب و تسا هدوبراد ینعم هورگ هس نیب هام 6و12 زا دعب

زا یکاح زین اه هورگ یود هب ود هسیاقم و تسا هدش هدید purelycysticnodules

رد شهاک دنچ ره و تسا هدوب رگید هورگ ود اب هورگ نیا راد ینعم توافت

اما هدوب رتشیب predominantlysolidnodules هورگ predominantlycysticزا

. تسا هدوبن راد ینعم هورگ ود نیا نیب توافت

یشزومآ تاکن

،خال فیصوت روظنم اههب هداد لیلحت و هیزجت و یهدنامزاس ، یروآ عمج ملع : رامآ فیرعت -

. تسا یریگ هجیتن و طابنتسا و یزاس هص

طقف هک یفیصوت رامآ یاه شور دنوش یم میسقت هتسد ود هب یرامآ لیلحت یاه شور هزوح -

طاال لوادج و اهرادومن و رایعم فارحنا و نیگنایم لثم یرامآ یاه صخاش زا هدافتسا اب

نومزآ زا اهنآ رد هک یطابنتسا رامآ یاه شور . دننک یم فیصوت ار هدش یسررب دارفا تاع

هنومن تاقیقحت .رد دنوش یم یریگ هجیتن و جاتنتسا هب رجنم دوش یم هدافتسا یرامآ یاه

دنک) ادیپ میمعت اهنآ اههب لیلحت هجیتن تسا رارق هک یدارفا لک ای نارامیب (لک هعماج زا یا

تست یارجا یانبم رب هعماج هب اهنآ یاه هداد لیلحت هجیتن و دوش یم باختنا فداصت هب

دوجو دروم رد یریگ هجیتن دوشن ماجنا تست هک یعقوم دوش.ات یم هداد میمعت یرامآ یاه

لودج تسا هدش شرازگ قمهلا نیا رد هک یا هعلا طم .رد تسین ریذپ ناکما طابترا ای توافت

ساسا رب هورگ هس ای هورگ ود هکییاج و تسا یفیصوت رامآ یاه شور یارجا لصاح کی

هب رجنم هک نومزآ اب دندیدرگ هسیاقم و دندش میسقت لودون راتخاس عون ای لودون مجح

یطابنتسا رامآ یاه شور زا تسا هدش اه هورگ توافت مدع ای توافت دروم رد هجیتن

ینارامیب لک دروم رد جاتنتسا هب ناوت یم هنومن نیا لیلحت یانبم ورب تسا هدش هدافتسا

دوش. یم دنا هدش نامرد PEIهکاب
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