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 واحد آموزش و ارتقای سالمت



غده تیروئید در بدن بسیار مهم است؛ چراکه هورومون هایی که  

از آن ترشح می شوند؛ بر تمام فرآیندهای متابولیک بدن، اثر 

تعادل ترشح این هورمون ها برهم بریزد؛ بخش هایی   اگر. دارند

از این غده بزرگ شوند؛ تومور در این غده رشد کند یا تیروئید 

  .سمی شود؛ فرد با مشکالت زیادی مواجه می شود

 مشکل تو نیستی ،مشکل تیروئیدته



 2022است و امسال،  می 25 روز جهانی تیروئید،

در این روز . 1401خرداد  5 مصادف می شود با

سازمان های بهداشت جهانی و نظام پزشکی کشورها، 

به افزایش آگاهی عمومی درباره سالمت تیروئید 

  .می پردازند

 مشکل تو نیستی ،مشکل تیروئیدته



 مشکل تو نیستی ،مشکل تیروئیدته

 وظایف که است گردن جلوی در پروانه شکل به غده ای تیروئید

 تیروئید غده .دارد عهده بر بدن در را حیاتی و بسیارمهم

 در اختالل گونه هر بنابراین .می سازد را تیروکسین هورمون های

 بدن در را زیادی تغییرات تیروئید هورمون های ترشح و ساخت

 .است ما بدن سوخت و ساز تنظیم آنها هدف .می کند ایجاد



 کم کاری تیروئید یا هیپوتیروئیدی 

 تیروئید کم کاری .است غدد بیماری های بین در شایع نسبتا بیماری یک

 .می آید وجود به تیروئید از شده ترشح هورمون های تولید کاهش با

 خستگی اشتهایی، کم سرما، به حساسیت قبیل از عالئمی هیپوتیروئیدی

 .دارد همراه به را حافظه اختالل و افسردگی مفرط،



 پرکاری غده تیروئید یا هیپرتیروئیدی

پرکاری تیروئید زمانی رخ می دهد که غده تیروئید بیش از حد نرمال 

مبتالیان به پرکاری تیروئید، اغلب حساس به . هورمون ترشح می کند

 .گرما، بیش فعال و دچار پر خوری افراطی هستند



 تیروئید غده داخل سلول ها که معنی این به تیروئید سرطان

 بدین .می شوند تقسیم سرعت به و می کنند رشد به شروع

 .می شود ایجاد تیروئید بافت در سرطانی تومورهایی ترتیب

 است خوش خیم بسیار سرطان یک تیروئید سرطان خوشبختانه

 چندانی خطر و داده درمان به خوبی پاسخ موارد اکثر در که

 .نمی کند تهدید را فرد



 یا گرد گره ها این .هستند تیروئید غده در توده هایی تیروئید ندول

 وجود به متعدد یا منفرد شکل به تیروئید ندول های .هستند شکل بیضی

 ندرت به اما نمی کند؛ ایجاد خطری معموال تیروئید ندول .می آیند

   .دهد رخ آن ها در بدخیمی تغییرات است ممکن



 غده طبیعی غیر شدن بزرگ به ساده، بسیار صورت به گواتر

 ندارد، همراه به دردی معموالً گواتر .می گویند گواتر تیروئید

 غدد متخصص به موقع به ما که می شود سبب موضوع همین)

 شود، بزرگ خیلی تیروئید غده که زمانی اما (نکنیم مراجعه

 برای تنفس و بلع در را مشکالتی و شده سرفه باعث می تواند

 .کند ایجاد مبتالیان



تنها افراد مسن به کم کاری تیروئید مبتال نمی 

 .شوند

 در شایع بیماریهای از تیروئید کاری کم گرچه

 تواند می بیماری این اما است سال ۶0 باالی سنین

 جوان های خانم .شود ایجاد افراد در سنی هر در

 این به بیشتر زایمان از پس و بارداری دوران در

 بودن جوان دلیل به تنها .شوند می دچار بیماری

  .باشید مطمئن خود سالمتی از توانید نمی



ممکن است سالها متوجه کم کاری غدۀ تیروئید خود نشوید 

 .ندارد آشکاری و مشخص عالئم موارد، اغلب در تیروئید کاری کم

 خبر خود بیماری از مبتال، افراد درصد ۶0 حدود دلیل همین به

 افسردگی، خستگی، مانند تیروئید کاری کم آشکار عالئم .ندارند

 ممکن مو و پوست خشکی و مفاصل درد یبوست، وزن، افزایش

 برای بنابراین .شوند گرفته اشتباه دیگر های بیماری با است

 مشورت متخصص پزشک با تیروئید کاری کم موقع به تشخیص

 .کنید



 .فقط خانم ها به کم کاری تیروئید دچار نمی شوند

 شایع مردان از بیشتر برابر 5 زنان در بیماری این اینکه وجود با

  مصون بیماری این به ابتال خطر از را خود نباید مردان اما است

 متخصص پزشک نظر تحت باید آقایان هم و ها خانم هم پس .بدانند

  .نمایند حاصل اطمینان خود سالمت از ای دوره آزمایشات انجام با



 .افراد مبتال به کم کاری تیرویید هم می توانند وزن خود را کم کنند

 توسط بدن ساز و سوخت کنترل دلیل به کنند می تصور افراد از خیلی

 و شود می چاقی موجب ها هورمون این کمبود تیروئید، های هورمون

  یا سالم افراد همه برای .دهند کاهش را خود وزن توانند نمی افراد این

 به سالگی چهل تا سی سنین در وزن کاهش تیرویید کاری کم به مبتال

 که صورتی در .بود خواهد قبل از تر سخت بدن متابولیسم کاهش دلیل

 کافی تیرویید کاری کم به مبتال فرد دریافتی تیروئید هورمون میزان

 .باشد داشته وزن کاهش تواند می هم مبتال فرد باشد



از طریق رژیم غذایی نمی توان بیماری همه افراد مبتال به کم کاری  

این نوع از کمبود هورمون تیرویید در گذشته . تیروئید را کنترل کرد 

با تغییر رژیم غذایی و افزودن مصرف ید قابل برطرف شدن بود اما 

امروزه بیشتر کم کاری تیروئید عللی به جز تغذیه دارد و نمی توان 

 .آن را با تغییر رژیم غذایی کنترل نمود



 .خستگی دائمی تنها به دلیل کم کاری تیروئید ایجاد نمی شود

 دائمی خستگی ایجاد توانند می که هستند بسیاری های بیماری

 مبتال فرد که گرفت نتیجه نباید مستمر خستگی دیدن با تنها لذا .کنند

 استراحت و خواب رعایت با که صورتی در .است تیروئید کاری کم به

 می خستگی احساس همچنان روز چند از پس ، مناسب تغذیه و کافی

  . کنید مراجعه متخصص پزشک به ، علت فهمیدن برای کنید



 عالئم تیروئید کدامند؟ 
 کاهش یا افزایش وزن تغییر ناگهانی در وزن

 التهاب در گردن
 تغییر در ضربان قلب

 احساس خستگی، تنبلی و یا افسردگی
 ریزش مو

 احساس گرما یا سرمای شدید
 نازک یا سخت شدن پوست

 تغییر در خلق و خو
در پرکاری تیروئید سرعت کار کردن شکمتان افزایش می یابد و در 

 .کم کاری تیروئید سرعت کار کردن شکمتان کاهش می یابد



 یک سال پنج باید فرد هر بدهند؟ تیروئید آزمایش باید کسانی چه

 باید تیروئید اختالل های نشانه با افراد .بدهد را آزمایش این بار،

 بیشتر تیروئید کاری کم .بدهند تست کمتری زمانی های فاصله در

 افراد و ها خانم بیشتر تیروئید پرکاری و سال ۶0 باالی های خانم

 این بروز خطر نیز ارثی عوامل .کند می درگیر را سال ۶0 باالی

 .دهند می افزایش را مشکل
 



 .است تشخیص قابل تیروئید شدن بزرگ  آینه، در دقیق بررسی با

  انجام برای .بروید پزشک نزد باید اطمینان و معاینه برای سپس

 همین و بنوشید آب لیوان یک بگیرید، عقب را خود سر تست، این

 و خرخره پایین قسمت دهید، می قورت و نوشید می را آب که

 یا برآمدگی دنبال به .کنید بررسی را خود گردن ترقوه باالی

 اگر .کنید تکرار را عمل این بار چندین سپس .باشید زدگی بیرون

 .کنید صحبت متخصص پزشک با حتما دیدید، عالئمی چنین



 باشید تیروئید اختالل به مشکوک اگر
 خواهید جواب به خون تست انجام با

 هورمون میزان تست این .رسید
 این میزان اگر تیروئید محرک

 این دهنده نشان باشد، باال هورمون
 پایین بسیار تیروئید کارکرد که است
 اگر اما ،(تیروئید کاری کم) است
 که است این دهنده نشان باشد پایین

 ) کند می کار اندازه از بیش تیروئید
   .(تیروئید پرکاری



در برخی موارد برای تشخیص مشکل تیروئید نیاز به 
.عکسبرداری است  

 سبب نشود درمان تیروئید کاری کم اگر تیروئید اختالالت عوارض

 موارد در .شود می قلبی حمله و مغزی سکته خطر و کلسترول افزایش

 و فرد هوشیاری کاهش سبب تیروئید هورمون پایین بسیار سطح شدید،

 درمان صورت در هم تیروئید پرکاری .شود می بدن دمای شدید افت

 .شود می ها استخوان شدن شکننده و قلبی مشکالت سبب نشدن
 



 کاری کم که باشد شده داده تشخیص اگر تیروئید کاری کم درمان

 تجویز دهد می انجام پزشک که کاری اولین دارید، تیروئید

 می دریافت را آن قرص، شکل به که است تیروئید های هورمون

 چند طول در را مشاهده قابل تاثیر ها قرص این از استفاده .کنید

 افزایش سبب مدت طوالنی در درمان این .کند می ایجاد هفته

 افرادی بیشتر .شود می وزن کاهش و کلسترول شدن کم انرژی،

 عمر پایان تا را ها قرص این باید دارند، تیروئید کاری کم که

 .کنند استفاده


