
اعمال غده تیروئید:

• كم كاري تيروئيد
• پركاري تيروئيد

• بزرگي غده تيروئيد )گواتر(
ها )توده( • ندول�

• سرطان تيروئيد
• التهاب تيروئيد.

بیمــاري هــاي غده 
تیروئید: 

 كنترل ســوخت و ساز بدن، حفظ سالمت پوســت و مو، اثر بر تحريك پذيري سيستم عصبي، همكاري با 
ديگر غدد جهت نگهداري تعادل هورموني بدن، كنترل رشــد بدن و تكامل ذهني در خردســاالن، كنترل 
سرعت پايه متابوليك، توليد كالري از طريق افزايش مصرف اكسيژن در بافت، افزايش ضربان قلب و قابليت 
انقباض عضله قلب، تحريك ســنتز پروتئين، تنظيم متابوليســم كربوهيدراتها، افزايش ســنتز و تجزيه ي 
كلســترول و تري گليسريدها، تكامل عصبي، رشد طبيعي و بلوغ جنسي در پستانداران اعمال غده تيروئيد 

می باشند.
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ای پروانه�اي شكل است كه در جلوي گردن واقع شده و وزن آن در انسان بالغ 15 تا 20 گرم است. غده تيروئيد از دو لوب  تيروئيد غده�
تشكيل شده است كه با يك نوار بافتي نازك به هم مرتبط شده�اند.

عملکرد تیروئید: 
ها عبارت  نمايد. وظايف اين هورمون� يدوتيرونين )T3( را توليد می� غــده تيروئيد دو نوع هورمون اصلی يعنی تيروكســين )T4( و تری�

است از تنظيم مصرف چربی و كربوهيدرات، كنترل درجه حرارت بدن، كنترل ميزان ضربان� قلب و تنظيم توليد پروتئين.
نمايد. ميزان آزادسازی تيروكسين و تری�يدوتيرونين  غده تيروئيد همچنين كلسی�تونين را كه در تنظيم كلسيم خون اثر دارد، ترشح می�
باشد كه مشابه يك ترموستات و تنظيم كننده  ای در انتهای مغز می� تحت كنترل غده هيپوفيز و هيپوتاالموس است. هيپوتاالموس ناحيه�
نمايند. اگر چه فرآيند مذكور  باشد. هيپوتاالموس و هيپوفيز به وسيله ترشح هورمون�هايی فعاليت تيروئيد را تنظيم می� برای كل بدن می�

ها ناتوان است.  اغلب به خوبی كار می�كند ولی برخی اوقات تيروئيد در توليد مقادير كافی از هورمون�

کم کاری تیروئید:
های خود را توليد كند. خستگی، تنبلی  شود كه غده تيروئيد نتواند مقادير كافی از هورمون� كم كاری تيروئيد به حالتی گفته می�
و احســاس كســل بودن،  افزايش حساسيت به سرما، يبوست، پوست خشك و رنگ پريده، صورت متورم، صدای خشن و گرفته، 
افزايش ســطح كلســترول خون، افزايش وزن ناخواســته، درد، حساسيت و سفت شدن عضالت، درد، ســختی يا تورم مفاصل، ضعف 

ها و موهای شكننده و افسردگی از عالئم كم كاری تيروئيد محسوب ميشوند. عضالنی، اختالل در عادت ماهيانه، ناخن�
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وجــود يــد بــرای ســنتز هورمونهــای تيروئيــد اهميــت اساســی دارد. در حقيقــت غــده تيروئيــد مصــرف كننــده اصلــی 
يــد در بــدن اســت و كمبــود يــد بــه اختالالتــی در كار تيروئيــد منجــر می شــود. يــد توســط غــذا بــه بــدن وارد ميشــود 

و توســط دســتگاه گــوارش جــذب می شــود.

غده تیروئید
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بیماری خودایمنی )هاشیموتو(:
ترين علت بيماری كم كاری تيروئيد اســت. اختالالت خودايمنی وقتی ظهور می�كنند كه سيستم ايمنی شما موادی را  اين عارضه رايج�
نمايد. برخی مواقع اين فرآيند شــامل غده تيروئيد نيز می�گردد. دانشمندان هنوز  های بدنتان ترشــح می� بادی� بر عليه بافت� به نام آنتی�
های خودايمنی ناشناخته است. برخی  ها را بر عليه خودش ترشح می�كند. علت دقيق بيماری� بادی� مطمئن نيستند كه چرا بدن اين آنتی�
چنين تصور می�كنند كه ممكن اســت يك ويروس يا باكتری محرك ايجاد چنين عكس العملی باشد و برخی ديگر معتقدند كه ممكن 
های خودايمنی نقش دارند و چنانچه  است تاريخچه ژنتيكی در اين امر سهيم باشد. به احتمال زياد بيش از يك عامل در ظهور بيماری�

سازند. بادی�ها، توانايی تيروئيد برای توليد كافی هورمون�ها را مختل می� بيماری كم كاری تيروئيد خودايمنی ايجاد گردد آنتی�
پرکاری تیروئید:

پركاری تيروئيد زمانی ايجاد می شود كه غده تيروئيد مقدار زيادی هورمون توليد نمايد كه اين موضوع باعث افزايش سرعت متابوليسم 
بدن می شــود. خســتگی و بی حوصلگی، تحريك پذيری شديد و تنش های عصبی، افزايش اشــتها، افزايش فشار خون، كاهش وزن به 
صورتــی كــه مبتاليان، با وجود اين كه زيادتر از حد عادی غذا می خورند دچار كاهش وزن می شــوند.، اضطراب و بی قراری قابل توجه، 
افزايش ضربان قلب، تعريق زياد، احســاس گرما يا داغی، عدم تحمل گرما، تغييرات عادت ماهيانه، تغيير حركات روده بزرگ )اســهال 
و گاهی يبوســت(، بيرون زدگی غير طبيعی كره چشــم )اگزوفتالمی(، لرزش دســت ها و پاها، ريزش مو، خارش پوست، كاهش تمركز، 

مشكالت بينايی )دوبينی( و بزرگ شدن غده تيروئيد از عالئم پر كاری تيروئيد به شمار می روند.

بیماریهای تیروئید

های درون غده تیروئید: ندول یا توده�
ها اصطالحا  ممكن است در غده تيروئيد يك يا چند برآمدگی كوچك ايجاد شده و به مرور زمان بزرگ شوند. به اين برآمدگی�ها يا توده�

شود. ندول گفته می�
التهاب تیروئید:

التهاب غده تيروئيد در اثر عوامل عفونی مانند باكتری ها و ويروسها رخ می دهد و به نام تيروئيديت شناخته می شود.
گواتر:

شود. در اين حالت ممكن است غده تيروئيد به حدی بزرگ شود كه از فاصله دور روی گردن ديده  گواتر به بزرگی غده تيروئيد گفته می�
تر شده  ها و گردن بند وی تنگ� شود و يا بيمار احساس تورم در يك يا هر دو طرف گردن داشته باشد و يا متوجه شود كه يقه لباس�
های  است. گواتر ممكن است در يك فرد مبتال به كم كاری يا هيپوتيروئيدی نيز ايجاد شود، زيرا تيروئيد در تالش برای توليد هورمون�
های تيروئيد دچار تقسيم سلولی و تكثير بيش از حد  شود. در پركاری تيروئيد نيز ممكن است، سلول� تر می� بيشتر رشد می�كند و بزرگ�

توانند با اتصال به هم باعث بزرگ شدن غده شوند. سريع شده و باعث رشد غده تيروئيد شوند. چندين ندول تيروئيد نيز می�
سرطان تیروئید:

معموالً ســرطان تيروئيد در مراحل اوليه عالئم خاصی ندارد. اما با رشــد سرطان عالئم احتمالي آن عبارت است از: به وجود آمدن توده 
در جلوی گردن، گرفتگی يا تغييرات در صدا، تورم غدد لنفاوی ناحيۀ گردن، اختالل در بلع يا تنفس و درد مداروم در گلو يا گردن.
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از روشهای تشخيصی بيماريهای تيروئيد می توان به سونوگرافی، ام آر آی، سی تی اسكن و انجام آزمايش خون اشاره كرد. در ادامه به 
بررسی آزمايشهای تشخيصی بيماريهای تيروئيد می پردازيم. اين آزمايش ها عبارتند از:

T3Uptake, Triiodotyronine, Thyroxine, Thyroide Stimulating Hormone, Thyroide Peroxidase 
Antibody

:T3Uptake
جهت تخمين اينكه چه مقدار از پروتئين های پيوند شــده بــا هورمون های تيروئيدی در خون وجود دارند )اندكس FTI ( اين آزمايش 
درخواست می گردد. انجام اين آزمايش به ناشتايی نياز ندارد ولی بيمار بايد با تاييد پزشك معالج مصرف داروهای هورمونی و مربوط به 
بارداری را پيش از نمونه گيری قطع كند. اين آزمايش به تنهايی كاربرد ندارد و معموالً با آزمايش های ديگر مرتبط با تيروئيد درخواست 
می شــود. اين آزمايش همراه با آزمايش T3 برای ارزيابی عملكــرد تيروئيد به كار ميرود. در پركاری تيروئيد T3Uptake افزايش و در 

كم كاری تيروئيد كاهش می يابد. 
:Thyroxine

تيروكسين يا T4 جهت بررسی عملكرد غدۀ تيروئيد، برای تشخيص كم كاری و پركاری تيروئيد، غربالگری كم كاری تيروئيد در نوزادان 
و زمانی كه نتيجۀ آزمايش TSH غيرطبيعی باشد درخواست می شود.

انجام اين آزمايش به آمادگی خاصی احتياج ندارد ولی بعضی از داروها می توانند با اين آزمايش تداخل ايجاد كنند كه بهتر است قبل از 
انجام آزمايش، آزمايشگاه در جريان داروهای مصرفی قرار داده شود.

طی ســالهای اخير آزمايش Free T4  نيز عالوه بر TSH درخواســت می گردد كه حتی در بعضی مواقع جای T4  را در آزمايش های 
درخواســتی می گيرد. علت اصلی نقص عملكرد غدۀ تيروئيد به سيستم ايمنی مرتبط می شود. در صورتی كه پزشك مشكالت تيروئيد را 

به سيستم ايمنی مربوط بداند ممكن است آزمايش های بيشتری نظير آنتی بادی های تيروئيد را درخواست كند. 
:Thyroide Stimulating Hormone

هورمون محرك تيروئيد يا TSH جهت غربالگری و كمك به تشخيص بيماری های تيروئيد، جهت ارزيابی درمان كم كاری و پركاری 
تيروئيد و جهت غربالگری نوزادان استفاده می شود. انجام اين آزمايش به آمادگی خاصی احتياج ندارد ولی بعضی از داروها می توانند 
با اين آزمايش تداخل ايجاد كنند كه بهتر است قبل از انجام آزمايش، آزمايشگاه در جريان داروهای مصرفی قرار داده شود. TSH به 
وسيلۀ هيپوفيز ساخته می شود كه غده ای كوچك است و زير مغز واقع شده. هيپوفيز در تنظيم  ترشح هورمون های T4 و T3 نقش دارد. 
تنظيم سطح هورمون های تيروئيدی توسط سيستمی چرخه ای صورت می گيرد. زمانی كه غلظت هورمون های تيروئيد در خون پايين 
 TSH می گردد كه TSH آزاد می كند كه روی هيپوفيز تأثير می گذارد و باعث آزاد شدن TRH بيايد هيپوتاالموس هورمونی بنام
به نوبۀ خود روی تيروئيد تأثير گذاشته و باعث آزاد شدن  T3 و T4 می گردد. وقتی هر سه اندام )هيپوتاالموس، هيپوفيز و تيروئيد( 
به درستی عمل كنند، سطح هورمون های تيروئيدی در خون ثابت می ماند. زمانی كه سطح TSH باال می رود روی غده تيروئيد تأثير 
می گذارد و باعث می شود غدۀ تيروئيد هورمون های بيشتری بسازد كه اين هورمون ها روی هيپوتاالموس، تأثير می گذارند و باعث كاهش 
سطح TRH می شوند كه در نتيجه باعث می شود سطح TSH پايين بيايد.جهت مشخص شدن كم كاری يا پركاری تيروئيد معموالً در 
ابتدا آزمايش TSH و T4 )بيشترين هورمون مترشحه از غدۀ تيروئيد( با هم درخواست می شوند. آزمايش TSH جهت بررسی مشكالت 

ناباروری نيز درخواست می گردد. استرس زياد و بيماری شديد می تواند روی نتايج آزمايش تأثيرگذار باشد
.

آزمایش�های مربوط تیروئید:
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تهیه شده توسط 
گروه علمی 
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آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد
ضلع شمال شرقی میدان رسالت

تلفن: 71365

جهت   Anti TPO آزمايش 
بيماری های  پايش  و  تشخيص 
درخواست  تيروئيد  خودايمنی 
نظير  بيماری هايی  در  می گردد. 
 TSH, گواتر و يا نقص عملكرد
بررسی های  برای   ،T4  ,T3
درخواست  آزمايش  اين  بيشتر 

می شود.
به  افراد  از  بعضی  بدن  در 
ايمنی،  سيستم  خطای  علت 
تيروئيد  عليه  بر  آنتی بادی هايی 
ساخته  آن  پروتئين های  يا 
التهاب مزمن  باعث  می شود كه 
بافت  تخريب  و  تيروئيد  غدۀ 
عملكرد  در  اختالل  و  تيروئيد 
آزمايش  اين  اين غده می گردد. 
كمكی  آزمايش های  همراه  به 
اين  وجود  تا  است  قادر  ديگر 
آنتی بادی ها را در بدن تشخيص 
باعث  آنتی بادی ها  اين  دهد. 
طبيعی  عملكرد  در  اختالل 
موجب  و  می گردند  تيروئيد 
می شوند  گوناگونی  بيماری های 
بيماری ها  اين  جمله  از  كه 
تيروئيد،  كم كاری  و  پركاری 
گريوز  و  هاشيموتو  بيماری 
آنتی  اين  وجود  می باشند. 
باردار  خانم های  در  بادی ها 
به  جنين  ابتالی  خطر  می تواند 
را  تيروئيد  پركاری  يا  كم كاری 

افزايش دهد. 

Thyroide Peroxidase 
Antibody
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 تری يدو تيرونين يا T3 زمانی كه فرد نتيجه آزمايش T4 يا TSH غيرطبيعی دارد يا نشــانه ای از  
پركاری تيروئيد بروز می دهد درخواســت می شود.T3يكی از دو هورمون اصلی است كه بوسيلۀ غدۀ  
تيروئيد  ترشــح می شــود. هورمون ديگر T4 است. زمانی كه سطح T3 در خون كاهش می يابد غدۀ 
 TSH هيپوتاالموس هورمونی آزاد می كند كه روی هيپوفيز تأثير می گذارد و باعث می شود هورمون
از هيپوفيــز آزاد گــردد كه اين هورمون به نوبۀ خود روی غدۀ تيروئيد اثر می كند و باعث می شــود 
ميزان بيشــتری از هورمون T3 از تيروئيد آزاد گردد. بيشتر ميزان هورمون های  ترشحی از تيروئيد، 
از نوع T4  هســتند كه غيرفعال می باشــند و بعد از ورود به بافت ها به T3 تبديل می شوند كه فرم 
فعال اســت. زمانی كه تيروئيد مقادير زيادی از هورمون های T3 و T4  را  ترشــح می كند فرد دچار 
عارضه ای بنام پركاری تيروئيد ) هايپرتيروئيدی( می شود و در صورتی كه تيروئيد نتواند مقادير كافی 

هورمون ها را توليد كند فرد دچار كم كاری تيروئيد )هايپوتيروئيدی( می گردد.
انجــام ايــن آزمايش به آمادگی خاصی احتياج ندارد ولی بعضــی از داروها می توانند با اين آزمايش 
تداخل ايجاد كنند كه بهتر اســت قبل از انجام آزمايش، آزمايشگاه در جريان داروهای مصرفی قرار 

داده شود.

TSH T4 T3 توضيحات
باال طبيعی طبيعی كم كاری تيروئيد� خفيف

باال پايين پايين/طبيعی كم كاری تيروئيد

پايين طبيعی طبيعی پركاری تيروئيد خفيف

پايين باال/ طبيعی باال/ طبيعی پركاری تيروئيد

پايين پايين/طبيعی پايين/طبيعی  بيماری غيرمرتبط به

 تيروئيد، به ندرت مربوط

 به هيپوفيز )كم كاری

)تيروئيد ثانويه

Triiodotyronine

 خبرنامه ویژه تیروئید
و بیماریهای آن
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