
 تيروئيد چيست؟

 

تيروئيددغدهددغ دستدسهددكد ددودندددردجروس ددود دد پدديتدحددر  د ددجدد  ي د   ددر دود دد  تد

كد دددT3وددT4سهتخيس ه تدترقي ،دتيروئيغد ود يعدهيدمي دترنحددميدك غد ود د  دهد تد

س  دهيدمي ده دت ظيمدچگي گيدمصرفدودذخير دس رژتد دد غ دسهك.د دد قيقكدتيروئيغد

زد غ دميد  نغ.دعمپددر دتيروئيدغدتيهدددهدغگد  گدرتد ددمسئيلدت ظيمدهيخكدوده 

 غ د ود   دهيپيفيزدت ظيمدمديدندي .دهيپديفيزد ددمقدزدقدرسدد سد دود د دترندحدهيدمدي د

محركدتيروئيغ،د  عثدسفزس شدترنحدهيدمي ه تدتيروئيغدميدني .دتيروئيغدممد دسهكد

د چ ددكمدك دتد  دجرك دتدني :

د

 كم كاري تيروئيد

ودس غسز دك فيدهيدمي دترنحد د غدفر د چ ددكمدك دتدتيروئيغدميدني .دوقتيدتيروئيغد 

كمدك دتدن  عتر  دفر د يم دتده  يدتيروئيغدسهك.د ددخ  مده د يشتردسزدآق  د  د  دغ د

دميدني دود  دسفزس شده دسفزس شدميد   غ.د

د

 عالئم كم كاري تيروئيد

كدفدر د چد ددكدمدكد دتد ش  وده تدكمدك دتدتيروئيغد سي ددمتف وت دغ.دممدد دسهدكد د

تيروئيغد  ندغدودعممتديد غسندتود  ندغدود درعد دفدر د  گدرتدعمئدمد سدي ددندغ غد

 سنتود  نغ.دكمدك دتدتيروئيغدمعمي ًدتدغد   ًدس  د  دمديدندي .د درستدهمدي د ددس تدغسد

عمئمدخفيفدسهكدود  دجيشرفكد يم دتدعمئدمدندغ غتردمديدندي .د دودهمدي دعپدكد

دقيدتشخيصد س  دميدني غ.دح هيد يم دس د ودطيددستف 

 

 نشانه هاي كم كاري تيروئيد به طور كلي عبارتند از:

 

جيهكدخشكدودضخيمدميدني .دتعر قدك هشدجيغسدميدك غ.دد:نشانه هاي پوستي

دميه د  زكد  دخش دودند  غ دميدني غ.دس روه دميدد ز غدود  خ ده دزو دميدند  غ.

 

م  درد دودجدفدآ دي دندغ دودتديد دكمدك دتدتيروئيغدمديدتيس دغدد:نشانه هاي چشمي

سطرسفدچشمدني .دو يدعمئمدخير گيد گ  دود يرو دز حيدچشدمدمر ديطد دودجركد دتد

دتيروئيغدسهكدكودح هيد تيد  د دم  د يم دتدتيروئيغدهمدچ   د  قيدميدم  غ.

 



كمدكد دتدتيروئيدغد  عدثدكد هشدضدر   دقپدهدودكد هشدد:نشانه هاي قلب و عروق

كود دد ه  كدم  رد ودك هشدعمپدر دقپهدميدحدر  .د ددس قب ضدعضپودقپهدميدني د

ميدني .د) دودسطدحم د  تي ودفر د ود  ب لدفع  يكد غ يد چ ددخستگيدودت گيد ف 

 ف دكمدميدآود (.دس  دعمئدمد ددكسديدكدود يمد دتدزمي دودستدقپدهد سد دمديدتيس دغد

دنغ غدني .

ودكپسدترولدخدي دمديدسزدطرفيدكمدك دتدتيروئيغدم  رد ودسفزس شدخفيفدفشد ددخدي د

 ني .د

د

كمدك دتدتيروئيغد  عثدضعفدعضمتدت فسديدمديدندي .د ددد:نشانه هاي تنفسي

 تي ودعمپدر دد يتدك هشدميد   غ.د    رس  دس س سدخستگيدودضعف،دت گيد ف د

 وده گ  دفع  يكد روزدميدك غ.دكمدك دتدتيروئيغدميدتيس غد  عدثدتديد دز د  دودت دهد تد

 دطغستدخش دجيدغسدمديدك دغدود ددخديسكدممدد دسهدكد چد ددطيتيدني د دد تي ودفر

تيقفده تدكيت  دت فسيدني .د دد تي ودفر دخيسكددس تديد دغسد دودطدبحد د دس سد سد

دخستگيد يغسددميدني دودطيلددوزدخيسكدآ ي دسهك.

 

كمدك دتدتيروئيغد رك تد هدتگ  دحديسدرددسدآهسدتودد:نشانه هاي دستگاه گوارش

 بيهكدميدني .دكدود دد عضديدمديسد دمديدتيس دغد سدي ددميدك غد دد تي ودفر د چ دد

دنغ غد  نغ.

 

كدمدكد دتدتيروئيدغد ددخد  مدهد دم  درد دودسخدتملددنشانه هااي دساتگاه تناسالي:

ق عغحيدميدني .دكودسزدق عدغحيدهد تدكيتد  د د دفيسطدردطدي  يدتد دق عدغحيدهد تد

دندددغ غدود ددد دف طدددپودكدددمدمتقيدددردسهدددك.دحددد هيد تددديدم  دددرد دددودقحددد دق عدددغحيد

ميدني .دس  دسختم تدميدتيس غد  د سدتددسد  دمشدرددو رودك دغدودحد هيدسفدرس د د د سدد

كود چ ددكمدك دتدتيروئيغدهست غد  دسفزس شدد سكدهقدد  ي ددو درودهسدت غ.ددس بتدود

د دم  دس  دخحرددسدك هشدميد هغ.



 تشخيص كم كاري تيروئيد

 غسز دحيرتدهيدمي يدسهكدس    دآزم  شدخي دتشخيصد س  دميدني .دسو ي دقغ دس  د

كودسزدهيپيفيزد رستدتحر كدترنحدهيدمي ده تدتيروئيغ،دتي يغدميدندي .دس د دهيدمدي د

TSHمديدتديس يمدهيدمدي دتيروئيدغددسدهدمد   د سد .دس بتود رستدسفدزس شدوقدكدتشدخيصدد

دسود   دميددو .دTSHس غسز د گير م.دفر  دود چ ددكمدك دتدتيروئيغدسهكدهححدهيدمي د

د

 كم كاري تيروئيد درمان

كمدك دتدتيروئيغد  د   گز  دكر  دهيدمي دتيروئيغد دم  دميدني .دقرصده تدتيروئيدغد

هست غدمعمي ًد ودطيدتدخيدسكيد كد  دد دددوزدود  دندمددT4كودهم  دهيدمي دتيروئيغد

خ  يدسهتف   دميدني غ.د دد هتر  د   كدخيكدسهكدقدرصدتيروئيدغددسدطدبحدهد د دكد

ح  ود خيد غ.دمعمي ًدجد دسزدندروعد دمد  د ددعدرضد ددهفتدود يمد دده عكدقبردسزدطب

س س سد هبي تدميدك غدو يد درستد رطدرفدندغ دك مدردعمئدمدحد هيدتد دچ دغدمد  د

   غد تم ًدز ر ظردجزنكد  ندغدودهدرخي د ب  دغد سدوددسددوفرطكد ز دسهك.دتقييرد وزد سد

دقح د  دكمدودز   دكر .

هفتدود عدغدد6تيروكسدي (ددسدندروعدمديدك دغدمعمدي ًدجزنكدوقتيد سدوتدتيروئيدغد) يو

آزم  شدم دغ دمديد هدغدتد د وزدم  هدهد سدوددسدجيدغسدك دغ.دوقتديد وزدم  هدهد سدوتد

تيروئيغدمشخصدنغد يم دس دميدتيس  غده  ي  ودآزم  شد غه غ.دح هيدسوق تد رسه سد

شدودتيهدددنرس دد يم دد ز دسهكد وزد سدودتقييردك دغدكدودس د دكد دد د دتي دود دودآزمد  

جزنكدس    دميدني .دمدالمًدحد هيد يمد دتدتيروئيدغدتشدغ غدمديدندي د د د ددندرس دد

 ز دسهكد وزد سدوددسدسفزس شد هيم.دمصرفد عضديد سدوهد دمالدردقدرصدهد تد  مپگيد

كپسيم،دآه ،دآ تيدسهيغه تد  وتدآ يمي يي دميدتيس غد دد ذكدسختملدس    دك دغ.دود

دوئيغدخيد  دني .   غد ددزم  دمتف وتيدسزدقرصدتير

ح هيدسوق تد ود  ب لدك هشدوز د  دسفزس شده د ز دسهكد وزد سدوتدتيروئيغدك هشد

د   غ.د

د

 كم كاري بدون عالمت تيروئيد

ح هيدسوق تدكمدك دتدتيروئيغد سي ددخفيفدود غو دعممكدسهك.د ددس د دندرس ددمديد

همدرس د د دحديسترددتيس د دم  د در دهرچ غد عضيدمعتقغ غدكودسحردس د دكدمدكد دتدخفيدف

) زدحيدتيروئيغ(د  ندغد د د دكدهدرتدعمئدمدهيرسختص طديدمالدرد بيهدك،دخسدتگي،د

دسفسر حيدو ي د سنتود  نغد هتردسهكد دم  دنروعدني .د

 يم ددمبتمد ودكمدك دتدتيروئيغدسحرد ي زم غدعمرد رس يد  ندغد ددطديدتيدكدودتيروئيدغد

دتدتيروئيدغدك تدرلد ب ندغدودعمدردك ترلد  نغدم عيد رستد رس يد غسد .دو يدسحرد يم 

د رس يدسودژس  د ب نغد هتردسهكدت دك ترلدتيروئيغ،دعمرد رس يد ودت خيردسفتغ.



سختم تدتيروئيغد دد ودس د  د سدتدمهمدسهدكدكدود ددمبحالديد غسح  دودطدحبكدخيسهدغد

دنغ.

د

دهيپيتيروئيغ سم.د–كمدك دتدتيروئيغدد–ئيغدتيرودكليد واژه ها :


