
 
 

 وجود دارد.از حد در بدن  شیب دیروئیاست که در آن هورمون ت یتیوضع کوزیروتوکسیت

( و 3T) نیرونیدوتی یکند: تر یسککدزد و آزاد م یدو هورمون م -گردن  یشکککد در ج و یغده پروانه ا - دیروئیت

تنظیم مهم بدن مدنند  یاز عم کردهد یدریدر بسک یددینقش ز دیروئیت یو هورمون هد دیروئیت(. 4T) نیروکسکیت

بد انجدم چک آپ هدی دوره ای و کنترل هورمون هدی تیروئید  کنند. یم ایفد سمیبدن، ضربدن ق ب و متدبول یدمد

شرق  شگده  شدت میتوانید به بهترین آزمدی شگیری کرد. برای انجدم این آزمدی میتوان از بروز بیمدریهدی تیروئید پی

نمونه گیری در منزل بد آزمدیشکککگده تمد  انجدم ، برای تهران مراجعه نمدیید ید بد توجه به شکککرایی بیمدری کروند

 بگیرید.

 است؟ دیروئیت یهمان پرکار کوزیروتوکسیت ایآ

 دیروئیافتد که غده ت یاتفدق م یبه طور خدص زمدن دیروئیت یاسککت. پرکدر کوزیروتوکسککیت ینوع دیروئیت یپرکدر

ضدف دیروئیهورمون ت شح کند.  دیتول یا سیتو تر  دیروئیهورمون ت یبه طور ک افتد که  یاتفدق م یزمدن کوزیروتوک

ش وجوداز حد در بدن  شیب شته بد ست هورمون ت دیروئیت یاز حد داروهد شی. مثالً بد مصرف بددا  دیروئیممکن ا

 .دیروئیت یاست، نه پرکدر کوزیروتوکسیت نی. ادیاز حد داشته بدش شیب

 دهد؟ یقرار م ریاثرا تحت ت یچه کسان کوزیروتوکسیت

س هر ست به ت یک سیممکن ا شود، امد زندن ب کوزیروتوک سیت ریاز مردان تحت تأث شتریمبتال   یقرار م کوزیروتوک

 .دبدی یم شیسن افزا شیبد افزا کوزیروتوکسیو احتمدل ت رندیگ

 است؟چقدر  کوزیروتوکسیتشیوع 

 دهد. یم رخ مردان از ٪0.2 و زندن از ٪2در  بدًینسبتد نددر است. تقر کوزیروتوکسیت

 ست؟یچ کوزیروتوکسیت یو نشانه ها عالئم

 کوزیروتوکسککیاسککت، امد معمو ً هر چه ت کسککدنیو متوسککی  فیدر موارد خف یبه طور ک  کوزیروتوکسککیت عالئم

 عالئم شدت بیشتری دارد. بدشد،  دتریشد

 :از عبدرتندو متوسی  فیخف کوزیروتوکسیت یو نشدنه هد عالئم

 حیتوض رقدبدیکدهش وزن غ. 

 (.یتمیضربدن ق ب ندمنظم )آر داشتن 



 
 

 قهیضربه در دق 100معمو ً ضربدن ق ب بد تر از  -( یکدرد ی)تدک عیضربدن ق ب سر داشتن. 

 یضعف عضالن تجربه. 

  دنیلرز احسد. 

  یریپذ کیتحر دیب و/اضطرا احسد. 

 رمد.به گ تیحسدس شیافزا 

 یدر قدعدگ راتییتغ  

به  دزیست و ننددر ا تیوضع نیشود. ا یم دهیندم دیروئیبحران ت دی دیروئیطوفدن ت کوزیروتوکسیت دیمورد شد کی

 کند. دیرا تهد یتواند زندگ یم رایدارد، ز یپزشک یمراقبت فور

 ( عبدرتند از:دیشد کوزیروتوکسی)ت دیروئیطوفدن ت عالئم

 عیسر دریضربدن ق ب بس داشتن 

 تب بد  داشتن 

  دریبس یجیو گ یآشفتگ احسد. 

   ندخوشیاسهدل و احسد. 

 یدریاز دست دادن هوش. 

 ست؟یچ کوزیروتوکسیت علت

 شوند، از جم ه: کوزیروتوکسیتوانند بدعث ت یهد م تیو موقع ییاز شرا یدریبس

و  دیاز حد تول شیب دیروئیشمد هورمون ت دیروئیافتد که ت یاتفدق م یکه زمدن د،یروئیت یپرکدر :دیروئیت یپرکار

شح م ست که یمنیخود ا یمدریب کی وز،یگر یمدریب. کند یتر ست.  دیروئیت یع ت پرکدر نیتر عیشد ا شتن دا ا

 شود. کوزیروتوکسیو ت دیروئیت یتواند بدعث پرکدر یم زین دیروئیت یچند گره رو دی کی

ندشککک یم دیروئیالتهدب ت (:تیدیروئی)ت دیروئیت التهاب ند  هد یاز برخ یتوا ق ییدیبدکتر یعفونت   ،یدرچو 

س شکالت  شد. ا نترفرونیو ا ومیتیداروهد مدنند ل یو برخ یمنیا ستمیم  دیروئیه تشود ک یالتهدب بدعث م نیبد

شت ک شیاز پ دیشده  رهیذخ دیروئیهورمون ت شده را ن بدن  دزیز نبد تر ا یسطوح هورمون جهیو در نت ندسدخته 

 (.مدنیپس از زا تیدیروئیممکن است رخ دهد )ت زین مدنیپس از زا تیدیروئیشود. ت جددیا



 
 

شود. اگر به  کوزیروتوکسیتواند بدعث ت یم دیروئیت یاز حد داروهد شیمصرف ب از حد: شیب دیروئیت یداروها

 د،یخود اسککتفدده کن دیروئیت یاز حد از داروهد شیب یعمد دی یو به طور تصککددف دیمبتال بدشکک دیروئیت یکم کدر

 دیروئیت یاضدف یداً به شمد داروهدممکن است عم پزشک د،یدار دیروئی. اگر سرطدن تفتدیاتفدق ب نیممکن است ا

 دیروئی( را در بدن شمد سرکوب کنند تد از رشد تومور تTSH) دیروئیکنند مقدار هورمون محرک ت یبدهند تد سع

 کدهش دهند. دی یریشمد ج وگ

 شود؟ یداده م صیچگونه تشخ کوزیروتوکسیت

 قدبدریغ دی نییو سککطوح پد دفتهی شیافزا (T3,T4) دیروئیخون نشککدن دهد که سککطح هورمون ت شککدتیآزمد اگر

 دهند. یم صیرا تشخ کوزیروتوکسیت یمدریب ،پزشکوجود دارد، ( TSH) دیروئیهورمون محرک ت صیتشخ

 انجام خواهد شد؟ یماریب نیا صیتشخ یبرا یشاتیآزما چه

ه کند، از و ع ت آن استفدد کوزیروتوکسیت صیکمک به تشخ یمخت ف برا ندتیو معد هدشیاز آزمد تواندیم پزشک

 جم ه:

 یکیزیف نهیمعد 

 خون شیآزمد 

 یربرداریتصو یهد تست 

 یبدن نهیمعد 

 کنند: یرا بررس ریممکن است موارد ز پزشک، یکیزیف نهیدر طول معد

شک به آرامدیروئیت ست پز سمت ب دیروئیت ی: ممکن ا س لمسگردن  یرونیرا از ق بزرگ،  دیکند که آ یکند تد برر

 حسد  است. دیندهموار 

 کند. یبررس کوزیروتوکسیعالئم ت ریو سد یبرآمدگ ،یرا از نظر تورم، قرمز: پزشک ممکن است چشمدن چشمدن

 .نجدم دهدو ضربدن ق ب ندمنظم ا عیضربدن ق ب سر معدینه ق ب را برای تشخیصممکن است : پزشک ق ب

 .ریخ دی دیلرزش دار دیآ ندیتد بب دی: ممکن است پزشک از شمد بخواهد که دستدن خود را دراز کندستدن

 کند. لمسگرم و مرطوب بودن آن  دنید یرا براپوست : ممکن است پزشک پوست



 
 

 خون شاتیآزما

 در. .درخواست کندرا  دیروئیم کرد تآزمدیش  دیروئیت یهورمون هد یبد  سطوح یبررس یبرااست پزشک  ممکن

( بد تر از حد معمول است و 4T) نیروکسی( و ت3T) نیرونیدوتی یتر دیروئیت یهدسطح هورمون ،کوزیروتوکسیت

سطح  ،(TSH) دیروئیهورمون محرک ت ست.  ست زدر خون  TSHکمتر از حد معمول ا  دیروئیبه غده ت رایمهم ا

 کند. دیتول نیروکسیدهد که ت یم گندلیشمد س

 یربرداریتصو یها تست

ست صورت خوراکی بر ویواکتیراد دی منیدوز کوچک و ا ش،یآزمد نیا یبرا :ویواکتیراد دیجذب  ت ای بیمدر به 

شود شش و معمو ً - ینی. پس از مدت زمدن معکندیچه مقدار از آن را جذب م دیروئیت دننیتد بب تجویز می  24 

 دیر از چه مقدا ندیکند تد بب یبه ندم کدوشککگر گدمد اسکککن م یرا بد دسککتگده بیمدرگردن  پزشککک -سککدعت بعد 

 نی، به اتجذب کرده اسکک ویواکتیراد دی یددیمقدار ز دیروئیجذب شککده اسککت. اگر ت دیروئیتدر غده  ویواکتیراد

ست که غده ت یمعن سیاز حد ت شیب دیروئیا ست، نطوریا رکند. اگ یم دی( تول4T) نیروک  ددیحتمدل زبه ا بیمدر ا

 دیاز  یمکمقدار  دیروئیت، غده کوزیروتوکسکککیت ر صکککورت ابتال بهد. دارد دیروئیت یندول هد دی وزیگر یمدریب

نشت خون  ندیبه جر دیروئیشده در ت رهی( ذخ4T) نیروکسیاست که ت یمعن نیبه او ، میکندرا جذب  ویواکتیراد

 .بدشد تیدیروئیت ابتال به یمعن =ممکن است به  کهکند.  یم

کند.  یم قیرتز از رگ هد یکیرا به  ویواکتیراد عیاز مد یمقدار کم پزشک ش،یآزمد نیدر طول ا :دیروئیت اسکن

مد( گد نیمخصوص )دورب نیدورب کیو  و سر خود را به عقب خم کرده دکش یدراز م تخت کی یروبیمدر سپس 

سمت هد یبدعث م ویواکتیراد عی. مدردیگ یم دیروئیعکس از ت نیچند ص یشود ق صفحه  یبر رو دیروئیاز ت یخد

 دیالتهدب  گواتر، د،یروئیت یگره هد دیتوده هد  یجسککتجو یبرا دیروئیاز اسکککن تبه نظر برسککد.  "روشککن" شینمد

 .شودیماستفدده  دیروئیتورم و سرطدن ت

کند.  یستفدده ما دیروئیاز ت یریتصدو جددیا یبد فرکدنس بد  برا یاز امواج صوت یسونوگراف :دیروئیت یسونوگراف

 ند.نکمیاستفدده  دیروئیت یگره هد یجستجو یبرا روش نیاز ا. است یتهدجم ریروش غ کی نیا

 شود؟ یچگونه درمان م کوزیروتوکسیت

 آن دارد.  جددیبه عدمد ا یبستگ کوزیروتوکسیت درمدن

 عبدرتند از: کوزیروتوکسیت یدرمدن یهد نهیگز



 
 

 

 دی( از تولPTU) دیواوراسککیت دی)تدپدزول( و پروپ مدزول یمدنند مت دیروئیضککد ت ی: داروهددیروئیضککد ت یداروهد

 دارو را مصرف کنند. نیدارند ممکن است ا دیروئیت یکه پرکدر یکنند. افراد یم یریج وگ دیروئیهورمون ت

 ی. س ول هددینکمصرف  خوراکی قیرا از طر ویواکتیراد دیممکن است  د،یدار دیروئیت ی: اگر پرکدرویواکتیراد دی

 دیروئیتشککود  یبدعث م نیرسککدند. ا یم بیکنند که به سکک ول هد آسکک یرا جذب م ویواکتیراد دیپرکدر  دیروئیت

شککود که  یم دیروئیت یدائم بیمنجر به تخر عمو ًم کدر نی. ادیدیب نییپد دیروئیکوچک شککود و سککطح هورمون ت

د، مجبورند کنن یم دفتیدرمدن را در نیکه ا یاکثر افراد د،یدل نیشود. به هم یم دیروئیت یسپس بدعث کم کدر

 د.مندسب را حفظ کنن یاستفدده کنند تد سطح هورمون دیروئیهورمون ت یعمر خود از داروهد دنیتد پد

که  یفرادشکککود. ا یم دیروئیت یکند، امد معمو  بدعث کم کدر یرا اصکککالح م دیروئیت یکدر پرکدر نیا: یجراح

مندسب را  یرموناستفدده کنند تد سطح هو دیروئیهورمون ت یعمر از داروهد دنیتد پد دیکنند بد یم یدکتومیروئیت

 حفظ کنند.

آنهد سککطح  کنند. یم یریج وگبدن  یبر رو دیروئیت ید از عم کرد هورمون هدداروه نیبتد: ا یکننده هد مسککدود

از  یلرزش ندش و عیمدنند ضربدن ق ب سر یتوانند به کنترل عالئم یدهند، امد م ینم رییتغهورمون هد را در خون 

 کمک کنند.  کوزیروتوکسیت

 یمدعث درد بکه  دیدار تیدیروئیهسککتند. اگر ت دیکواسککتروئیکورت ینوع دهدیکوئی: گ وکوکورتدهدیوئکیگ وکوکورت

 کند. زیتجو دیکوئیگ وکوکورتشود، ممکن است پزشک 

 ست؟یچ کوزیروتوکسیعوامل خطر ت

 وزیگر یمدریب ژهیبه و د،یروئیت یمدریب یسدبقه خدنوادگ داشتن. 

 بودن زن 

  سدل بودن. 60 یبد 

 سونیآد یمدریخطرندک و ب ی، کم خون1نوع  دبتیاز جم ه د ،یمنیخودا یهد یمدریب یبه برخ ابتال. 

 زایمدن 

 ست؟یچ کوزیروتوکسی)چشم انداز( ت یآگه شیپ



 
 

سیافراد مبتال به ت پیش آگهی ست. چند یبه طور ک  کوزیروتوک سیت درمدن یروش مؤثر برا نیخوب ا  کوزیروتوک

 دارند.  یبیو معد دیمزا یهد، همگوجود دارد و درست مدنند همه درمدن

 کشد؟ یچقدر طول م کوزیروتوکسیت

سیکه ت یزمدن مدت ستگ یطول م کوزیروتوک شد ب ست و چه  یزیدارد که چه چ نیبه ا یک شده ا وع نبدعث آن 

 دیروئیت یرکدرکه بدعث پ یمنیخود ا یمدریب کی وز،یگر یمدری. به عنوان مثدل، اگر بشککدهآن انجدم  یبرا یدرمدن

شد.  دی خواهمبتال کوزیروتوکسیدرمدن نشود، به ت وزیگر یمدریکه ب یشود، تد زمدن یو درمدن نم دیشود، دار یم

شککمد  تیدیروئیکه ت یممکن اسککت تد زمدن د،یداشککته بدشکک ییدیبدکتر دی یروسککیاز عفونت و یندشکک تیدیروئیاگر ت

 .دیمبتال شو کوزیروتوکسیدرمدن نشود، به ت دیبرطرف شود 

 دارد؟ یعوارض کوزیروتوکسیت ایآ

در  شتریب وزکیروتوکسیکند. عوارض ت جددیا یارضتواند عو یکم درمدن شود، م دیدرمدن نشود  کوزیروتوکسیت اگر

 دارند. وزیگر یمدریب ژهیدرمدن نشده، به و دیروئیت یدهد که پرکدر یرخ م یافراد

 عبدرتند از: کوزیروتوکسیت عوارض

شود  یزیده  ونیالسیبریق ب به ندم ف تمیتواند بدعث اختالل در ر یدرمدن نشده م کوزیروتوکسی: تیق ب مشکالت

 دهد. یم شیق ب را افزا یاحتقدن ییکه خطر سکته و ندرسد

به  نید. ااستخوان( شو یاستخوان هد )پوک یتواند بدعث شکنندگ یدرمدن نشده م کوزیروتوکسیاستخوان: ت یپوک

. کندیبدن دشککوار م یهد برارا در اسککتخوان میک سکک رهیذخ دد،یز دیروئیاسککت که داشککتن هورمون ت دیدل نیا

 دارند. دزین میبودن به ک س داریو پد یقو یبرا ن هداستخوا

است  ییندیب کننده دیبدلقوه تهد تیوضع کی(: دیروئیت یچشم یمدریب دی وزیگر ی)افتدلموپدت وزیچشم گر یمدریب

 شود.مشکالت در چشمدن  ریو سد یقرمز ،یتواند بدعث تورم، برآمدگ یکه م

 یزمدن اسککت که یکننده زندگ دینددر و تهد تیوضککع کی دیروئی(: طوفدن تکیروتوکسککی)بحران ت دیروئیت طوفدن

 کیثر امعمو ً در  کند. یو آزاد م دیتول دیروئیهورمون ت یددیز ریمقدد یبه طور ندگهدن دیروئیافتد که ت یاتفدق م

 یصککرف مم دیروئیضککد ت یاگر دارو نیشککود. هم ن یم جددیعفونت ا دی یمدنند جراح یندگهدن یمدریب دی دادیرو

 .فتدیاتفدق ب این ممکن است د،یو ندگهدن مصرف آن را قطع کن دیکن



 
 

 

 

 مندبع:

https://my.clevelandclinic.org/ 

https://www.webmd.com/ 

 

 

           http://rasadmedlab.comگروه ع می شبکه آزمدیشگدهی رصد                                 

https://my.clevelandclinic.org/
https://www.webmd.com/

