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 و تعادل هورمون ها است میگلو که کارش تنظ ریغده ز
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  گواتر چیست؟
 شود، یرا که باعث تورم گردن م دیروئیبزرگ شدن غده ت

 .ندیگو یگواتر م
 

گردن است و مسئول  هیکوچک در ناح یا  غده دیروئیت
 یها  است. هورمون T4و  T3ترشح دو هورمون مهم 

خون در سراسر  انیراه جرهم دیروئیترشح شده توسط ت
مثل سوخت و ساز  یمهم فیو وظا کنند یبدن حرکت م

 بدن را بر عهده دارند.
  :انواع گواتر    
 یکم کار و پر کار، انواع مختلف دیروئیهم مثل ت یماریب نیا

 با حاالباشد؛  یسم تواند یدارد که البته نوع خطرناک آن م
 :میآشنا شو شتریگواتر ب یماریانواع ب

 (کی)اندم یدیکلوئ واترگ
 یضرور یماده معدن کیکه  دیاز کمبود  یدیکلوئ گواتر
که  شود یم جادیاست، ا دیروئیت یهورمون ها دیتول یبرا

 البته قابل کنترل و درمان است.
 

 :(Sporadic) یسم ریغ گواتر  

معموال ناشناخته است، گرچه ممکن  یسم ریعلت گواتر غ  
باشد.  ومیتیمانند ل ییارو هااز د یناش یماریب نیاست ا

 یمانند اختالل دوقطب یدرمان اختالالت خلق یبرا ومیتیل
هورمون  دیبر تول یسم ری. گواتر غشود یاستفاده م

 یخطر خاص یماریب نیدرواقع ا گذارد؛ ینم ریتأث دیروئیت
 .ندارد

 

کدامند؟ دیروئیعالئم ت  

در وزن، از  یناگهان رییوزن تغ شیافزا ایکاهش  -۱

است. اضافه کردن  دیروئیاختالل در ت عیشا یشانه هان

است که به آن  دیروئیت یوزن، نشانه کاهش هورمون ها

 دیروئی. در مقابل، اگر تندیگو یم دیروئیت یکم کار

کند ممکن است دچار  دیبدن هورمون تول ازیاز ن شیب

 یکار رحالت، پ نیکه به ا دیشو یکاهش وزن ناگهان

 .  ندیگو یم دیروئیت

التهاب در گردن تورم و بزرگ شدن گردن،   -۲

نشانه قابل مشاهده ایست که به ما می گوید ممکن 

  است تیروئید دچار مشکل شده باشد.

عامل ایجاد گواتر می تواند کم کاری و یا پُر کاری 

گاهی تورم گردن به دلیل سرطان  تیروئید باشد.

رشد تیروئید یا ندول ) توده ای که در داخل تیروئید 

ممکن است بر اثر   همچنین این تورم می کند( است.

 مشکالت دیگری در بدن باشد.

هورمون های تیروئید، ، تغییر در ضربان قلب  -3 

تقریبا روی همه اعضای بدن و حتی روی سرعت 

کسانی که کم کاری تیروئید  ضربان قلب تاثیر دارند.

دارند، شاید متوجه شوند که ضربان قلبشان از حد 

پرکاری تیروئید نیز ممکن است  مول پایین تر است.مع

 .سبب شود ضربان قلب افزایش پیدا کند

 

 
 

 

تغییر در روحیه و انرژی بدن اختالل در تیروئید  -۴

سبب تغییرات اساسی در انرژی بدن و روحیه می شود. 

فرد با مشکل کم کاری تیروئید احساس خستگی، 

تیروئید هم  یکار پر تنبلی و یا افسردگی می کند.

شامل مشکالتی از قبیل اضطراب، اختالل در خواب، 

بی قراری و تحریک پذیری می شود. کم کاری و پر 

کاری تیروئید هر دو در نحوه استفاده بدن از انرژی، 

تاثیری متفاوت دارند اما هر دو می توانند بدن انسان را 

 کاری کم به ابتال صورت در عاری از انرژی کنند.

 پر .ندارید  کارها انجام برای ای انرژی هیچ ،تیروئید

ری تیروئید نیز سرعت سوخت و ساز بدنتان را در کا

تمام روز به شدت باال می برد، در نتیجه انرژی تان به 

 شدت به تیروئید کاری پر صورت جدی افت می کند.

 ممکن فرد بنابراین. دهد می افزایش را قلب ضربان

 باال انرژی مصرف این .شود کالفه حالتی چنین از است

ای خواب و میل جنسی فرد به بر را مشکالتی تواند می



 بیمارستان تخصصی شهید رجایی

  
 آشنایی با بیماری تیروئید و عالئم مربوط به آن 

 به مناسبت هفته  جهانی تیروئید
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ریزش مو ریزش مو نیز از نشانه های متعادل نبودن  -۵

 دو هر تیروئید پرکاری و کاری کم غده تیروئید است.

 از پس موارد از بسیاری در .شوند می مو ریزش سبب

 می رشد مجددا شده ختهری موهای تیروئید، درمان

 .کنند

احساس گرما یا سرمای شدید مشکل تیروئید بدن  -۶ 

 افرادی را در تنظیم دمای خود دچار اختالل می کند.

 احساس معمول حد از بیش دارند، تیروئید کاری کم که

معکوس دارد و  تاثیر تیروئید پرکاری .کنند می سرما

. کم کاری باعث تعریق شدید و بیزاری از گرما می شود

تیروئید سبب عالئم دیگری نیز می شود که عبارتند از: 

خشکی پوست و شکننده شدن ناخن ها بی حسی یا 

یبوست پر کاری تیروئید ،سوزن سوزن شدن دست

د: ضعف عضالنی و لرزش مشکالت زیر را شامل می شو

 در بینایی اسهال دستان مشکل

 

تیروئید بر روی  ، نازک یا سخت شدن پوست -۷

وست نیز تاثیرگذار است. در افرادی که دچار پرکاری پ

تیروئید هستند، تغییرات پوستی کمی سریع تر اتفاق 

می افتد و معموال باعث نازکی و حساس شدن پوست 

 روند باشد، تیروئید کاری کم دچار فرد اگر اما می شود.

 به سخت حالتی پوست و شد خواهد کند رنگ تغییر

 است ممکن که پوستی تمشکال دیگر .گیرد می خود

شان دهند عبارتند از ن را خود تیروئید، پرکاری با

افزایش قرمزی صورت، دست ها و پوستی که احساس 

رطوبت و گرما دارد. در حالی که افراد مبتال به کم کاری 

تیروئید ممکن است پوستشان سرد و رنگ پریده 

 دلیل به یا و بینجامد طول به هایشان زخم ترمیم شود،

 این در .بگیرد زرد و نارنجی رنگی پوستشان اروتنمی،ک

 A حالت تیروئید نمی تواند کاروتن را به ویتامین

 .کند. تبدیل

 

 

با مشکالتی پر کاری تیروئید :تغییر در خلق و خو -۸

مانند اضطراب، فوق العاده احساساتی شدن و حتی 

کم کاری تیروئید نیز با  روانپریشی در ارتباط است.

و دوری از موقعیت های اجتماعی، مشکالت  افسردگی

شناختی مانند فراموشی و یا کندی در یادگیری در 

 .ارتباط است
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به خود  حالت به شدت بیرون زدهمی شود چشمان 

بگیرد. تجمع بافت اضافی پشت چشم، عامل چنین 

 .حالتی است

 

 


