
  گره تیروئید چیست؟

بھ نام ھورمون تولید و بھ    یمام افراد سالم وجود دارد و مواداي شكل است. این غده در تتیروئید یك غده كوچك بال پروانھ
كنند ) از طریق خون بھ تمام بدن سیر ميT3یدوتیرونین (و تري )T4( ھا بھ نام تیروكسینكند. ھورمون داخل خون ترشح مي

مي در حقیقت تیروئید مسئول تنظیم سوخت و ساز بدن    گویند با چھ سرعتي كار كند و انرژي مصرف نماید.ميو بھ بدن  
توسط غد تیروئید  ترشح   هباشد. عملكرد  با  و  دارد  قرار  در مغز  تنظیم مي شود. ھیپوفیز  ھیپوفیز  نام  بھ  بدن  در  دیگري 

ئید مي شود. تیروئید ممكن است دچار كم كاري یا پركاري ھاي تیرو ھورمون محرك تیروئید، باعث افزایش ترشح ھورمون
حیاتی   .شود از  تیروئید  درونغده  نقشترین غدد  مختلف،  در سنین  و  است  بدن  دارد.  آفرینیریز  برعھده  را  متفاوتی  ھای 

و تبدیل سلولبھ دوران رحم، مسئول تکامل  دوران جنینی و در زندگی  در  اعضای مخطور مثال  بنیادی بھ  تلف بدن  ھای 
چنین این غده    کند. ھم ھای مختلف بھ ویژه مغز و سیستم عصبی نقش بسیار حیاتی ایفا می گیری اندام بنابراین در شکل   ، است

و   قلب  ھمچنین سالمت  و  زنان  روانی  و  روحی  اعصاب، سالمت  و  مغز  سیستم  سالمت  بدن،  حرارت  درجھ  تعیین  در 
  .ھای مھمی داردآفرینیعروق، نقش 

  

  ئید چیست؟گره تیرو

اكثرا    یا ندول تیروئید  ه تیروئیدگر  رشد ميوئید منشاء مياز خود تیر برجستگي است كھ  آن  روی  داخل یا  و  و  گیرد  كند 
كاري تیروئید ندارد. یعني در اكثر موارد غده تیروئید مبتال بھ گره عملكرد طبیعي دارد.  ارتباطي با پركاري یا كم   معموال

ھر  گره از  كھ  بھ طوري  ھستند  تیروئید شایع  ھر    ١٥ھاي  از  و  نفر  یك  زن  تیروئید    ٦٠نفر  گره  بھ  مبتال  یكي  مرد  نفر 
نمي مي مبتالیان  اغلب  ولي  مشكباشد.  كھ  دارد دانند  وجود  تیروئیدشان  در  بھ    ،لي  تیروئید  گره  موارد  از  خیلي  نتیجھ  در 

شود. گره ممكن است منفرد بوده یا قسمتي از یك ھا كشف ميصورت اتفاقي توسط پزشك حین معاینھ بھ علت سایر بیماري
اي پر از مایع  ت حفرهولي ممكن اس  ،ھاي تیروئید استمجموعھ متشكل از سلول  گواتر چند گرھي باشد. گره معموال یک 

  گویند. باشد كھ بھ آن كیست مي 

    

  ی عالیم بالین 

كنند. خیلي از بیماران  ی نمكوچك و بدون درد بوده و ھیچ اثر فشاري در گـــــردن ایجاد  ھـــــــاي تیروئید معموالـــره گ
یا معاینھ براي سایر   یاشكي دوره حین معاینات پز  کتند و ایـــــن برجستگي توسط پزشبرجستگي ناشي از گره نیس متوجھ

  . شودعـــلــــــل كشـــف مي 

   

  گره تیروئید چھ اھمیتي دارد؟ 

  یكي از موارد زیر است:  علت گره تیروئید معموال

 كیست حاوي مایع  یک        
 خیمتومور خوش  یک         
  ماھیت گره    یاست. اھمیت تشخیص و شناسای  یدرصد) از موارد گره بھ علت بدخیم  ۵  در درصد كمي (حدودا

 درخشان خواھد بود.  یرمان در مراحل اولیھ نتایج درمانچون در صورت د ، نیز كشف موارد بدخیمي است
  



  وقتي یك گره كشف شد بایستي توسط چھ پزشكي ارزیابي شود؟

افراد براي این كار متخصصین غدد    ینبھتر دارند ولي   یر گره تیروئید آگاھاز مراقبت بیماران دچا  ی اخلاكثر متخصصین د
سایر مشكالت  ریز پزشكي است كھ در مراقبت از این بیماران و ھمچنین بیماران دچار دیابت,  ھستند. متخصص غدد درون

تیروئید (كم  پركار   یكار غده  استخوان)  ،)یو  (پوكي  (كوتاھ  ،استئوپروز  رشد  بھ  مربوط  بلوغ  یاختالالت  و    ی موھا  ، قد) 
  تبحر دارد.  یو مشكالت غدد فوق كلیو یالت قاعدگاختال  ،زائد

    

  شود؟ گره تیروئید چگونھ بررسي مي 

كند. نكاتي كھ  اندازه و قوام گره) مي  ،اقدام بھ گرفتن شرح حال و انجام معاینھ (مشخص كردن محل  ک در ابتـــــدا پــــزشـــ
گره رشد  از: سرعت  ھستند عبارتند  مھم  تاریخچھ  و سابقھ خانوادگي. مھم   ،در  گردن  سر و  بھ  تشعشع  عامل  سابقھ  ترین 

از انجام معاینھاست.    یو جوان  ی سر و گردن در دوران كودكخطرزا سابقھ تشعشع بھ   براي مشخص كردن ماھیت    ،پس 
  نماید:ی زیر م یھایا چند مورد از آزمایش  کاقدام بھ ی کگره پزش

 سونوگرافي    - ١

امروزه از سونوگرافی برای تشخیص و پیگیری گره ھای تیرویید بیش از پیش استفاده می شود. سونوگرافی بھ ما می گوید  
  ھم  آن) را مشخص می کند و  بودن  چنین ویژگی ھای گره (جامد یا انباشتھ از مایع  آیا گره تیرویید منفرد است یا متعدد، ھم

ا مقایسھچنین  براي  را  آن  دقیق  بعدیندازه  تعیین خوش  ولي  سازدمشخص مي  ھای  بھ  قادر  آن متاسفانھ  بدخیمی  یا  خیمی 
بنابراین این روش تشخیصی جایگزین نمونھ برداری سوزنی نمی باشد ولی می تواند نیاز بھ انجام آن را تعیین   باشد.نمی

   نماید.

  از گره  یکبا سوزن بار یبردارنمونھ   - ٢

این روش پزش.  شودی انجام م  یو بدون نیاز بھ بیھوش  یاین كار بھ صورت سرپای   یک كند با فرو بردن  ی  م  یسع  کدر 
ارسال شود.  بیشتر توسط آسیب  یداخل آن را بردارد تا جھت بررس  یھااز سلو   یدر گره تعداد  کسوزن ناز  شناس نمونھ 

ارسال می شود.بنابراین نمونھ گ آزمایشگاه پاتولوژی  بھ  از    رفتھ شده معموال توسط بیمار  این    ٩٠در بیش  درصد موارد 
  خیم است یا بدخیم. گوید گره خوش یم کبھ پزش )FNA( آزمایش

 بھ چھ صورت ھایی ارائھ می شود؟  FNA نتیجھ تست  

 :برداشتھ نشده و یا قابل بررسی نیست در این صورت نمونھ برداری دوباره تکرار    مقدار کافی از بافت ندول 
 .می شود

 :است زیاد ندول سرطانی نمی    ندول خوش خیم  احتمال  و نشان می دھد کھ بھ  کننده بوده  این جواب خوشحال 
شود. در این صورت بیمار مرتبا توسط پزشک مانیتور می شود تا اگر ندول شروع بھ رشد و سرطانی شدن کرد 

 سریعا اقدام شود.  
 ندو: است  بدخیم  طی    ل  غده  تمام  و  بوده  باال  بسیار  افراد  این  در  تیروئید  غده  بودن  سرطانی  شانس  متاسفانھ 

 جراحی برداشتھ می شود تا از پخش شدن سرطان بھ سایر اندام ھا جلوگیری شود.  
  :است نامشخص  فولیکوال  ندول  نئوپالسم  فولیکوالر،  ضایعھ  مثل  شود  می  متنوعی  موارد  شامل  دستھ  ر،  این 

   ضایعھ سلولی ھارتل، نئوپالسم سلولی ھارتل و سلول ھای آتیپیک یا غیر معمول یا ضایعات غیر معمول. 

  خون  آزمایش - ٣



ان الزم باشد. ھر آزمایش  یا حین درم ید تیروئید در مراحل اولیھ ارزیابعملكر  ین است انجام آزمایش خون جھت بررسممك
شود. این  ی انجام م کورد نیاز باشد كھ با صالحدید پزشآزمایش م  یک از  بیش   دھد و ممكن استی بھ ما م  یاطالعات خاص

  . است سالم ید کم کار، پرکار یا ئآزمایشات بھ ما می گویند کھ تیرو

  اسكن تیروئید - ۴

مواد را از خون شود. تیروئید معموال این  ی ) استفاده مید   مواد رادیواكتیو (معموال  کاسكن تیروئید از مقادیر اند  براي انجام
م یی جذب  از  برا  کكند.  مي   یدوربین مخصوص  استفاده  تیروئید  تصویر  تیایجاد  اسكن  و  شود.  است  بدون خطر  روئید 

باردار   یھاكند. با این وجود در خانم ی ایجاد نم یدر نسج تیروئید و سایر نسوج مشكلكم از تشعشع بھ كار رفتھ  یمقادیر خیل
  ، شودی انجام مبا سوزن    یبردار از موارد كھ نمونھ  یانجام شود. در بسیار   یدھند نبایستی مكھ بھ بچھ خود شیر    یو كسان

  باشد.  ی بھ انجام اسكن نم ینیاز 

  

 شوند؟ی ھا چگونھ درمان مگره 

اینھ و توسط  ماه) مع  ١٢تا    ۶ھر    خص (معموالمشزمانی  اند در فواصل  خیم تشخیص داده شده كھ بھ عنوان خوش   یھایگره
ھ شوند. در ھر مراجعھ سونوگرافی قبلی خود را بھ ھمراه داشتھ باشید تا سونوگرافیست برای مقایسیرافی ارزیابی مسونوگ

وزه این کار کمتر  تیروئید توصیھ شود ھرچند امر   یھااز بیماران ممكن است مصرف قرص  یاز آن استفاده نماید. بھ تعداد
تر از تجویز دارو ونوگرافی مھمو ارزیابی آن توسط س  کگره توسط پزش یادانست كھ معاینات دوره  یانجام می شود. بایست

  باشد. یم

لووتیروكسین كوچ  یخیم طخوش   یھاگره  اكثر   با  اندكشینم  کدرمان  با این روش فقط تعداد  و  ھایي از چنین گره  یوند 
بزرگ شود كھ احتیاج بھ عمل    قدر   آنبا لووتیروكسین ممكن است شانس این كھ گره    شوند. از طرف دیگر درمان  یمحو م
کھ نیاز بھ تجویز دارو ھست یا نھ بھ عھده پزشک می باشد. در صورتي كھ   پیدا كند را كاھش دھد، تشخیص این  یجراح

نمونھ بھ  نیاز  شود  بزرگتر  گره  اندازه  لووتیروكسین  با  درمان  جراحي  طي  از  زیر  موارد  در  بود.  خواھد  مجدد  برداري 
  : شوداستفاده مي 

 داده شود.  ید گره ادامھ یابد و احتمال بدخیمرش  
 در ناحیھ گردن ایجاد نماید.   یقدر بزرگ شود كھ عالیم فشار  گره آن  
 اقدام بھ عمل صورت گیرد.   یر ناراحت كننده باشد و جھت زیبایبیما یظاھر گره برا  
 را مطرح نماید.  یبدخیم ،از گره یبردار كھ نمونھ  یدر موارد  

    

  گره تیروئید شانس درمان چقدر است؟ ی بدخیمدر صورت 

العاده  فوق   ن در مراحل اولیھ بھ نتایج درمانی دارند و در صورت درما  ایھای تیروئید رشد آھستھخوشبختانھ اكثر بدخیمی
یص بدخیمی انجام عمل جراحی  این افراد طول عمر طبیعی دارند. پس از تشخاکثر  کھ    درخشان و چشمگیر است، بطوری

اكثر نسج تیروئید برداشتھ  جراح ب پزشک  است. این کار بایستی توسط یک    ضروری اتجربھ انجام شود. طی عمل معموال 
اكثر بیماران ھیچ مشكلی ھنگام صحبت یا بلع پس از جراحی ندارند و درد اندكی را    شود. پس از انجام عمل جراحیمی

  كنند. ذكر می

  



 ئید چگونھ است؟درمان ھای جدید ندول یا گره ھای تیرو

در این روش نوین درمانی پزشک با امواج فراصوت و الکترود ھایی   RFA (Radiofrequency ablation) :  درمان با
لمس با دست و یا عکس برداری از غده تیروئید الکترودی را کھ از    پزشکسعی در از بین بردن ندول ھا دارد.   توسط 

 .ت ندول ھدایت کرده و بافت ندول را می سوزاندکند بھ سم خود امواج رادیو ای منتشر می

  

 تیروئید چیست؟ رژیم غذایی گره

گیرند شود. برای افرادی کھ تحت عمل جراحی تیروئید قرار میھای تیروئید، ھیچ رژیم غذایی خاصی توصیھ نمیبرای گره
آن  آزادانھ  ھا می آن شود، رژیم غذایی خاصی وجود ندارد و  طور کامل خارج می ھا بھو غده تیروئید  از ھمھ غذاھا  توانند 

  استفاده کنند. 

  

 


