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امروزه در تقویم سالمت جهانی 4 خرداد مصادف با 25 مه به نام روز 
جهانی »تیروئید« شهرت دارد که تاریخ این نامگذاری به سال 2007 
میالدی و طی برگزاری کنگره مشارکت جهانی تیروئید برمی گردد. 
اختالالت تیروئید که جزو شایع ترین بیماری ها محسوب می شوند بر 
جنبه های مختلف سالمت همه افراد در سنین مختلف تاثیر جدی دارند. به نظر می رسد در حال حاضر حدود 200 
میلیون نفر در دنیا مبتال به نوعی از بیماری های مربوط به غده تیروئید هستند. این بیماری ها در بعضی جوامع مانند کانادا 
شیوع باالیی دارد، به طوری که بر اساس آخرین آمار، از هر 3 کانادایی 1 نفر مبتال به یکی از بیماری های تیروئیدی 
است. حال آنکه نزدیک به نیمی از مبتالیان از بیماری خود مطلع نیستند. بیشتر مردم نمی دانند برخی بیماری های قلبی، 
اختالالت باروری، افزایش موقت قندخون، مشکالت مفصلی و بسیاری دیگر از ناراحتی های مختلف می تواند ناشی 

از عملکرد نادرست غده تیروئید باشد. محققان بر این باروند  تشخیص زودهنگام اختالالت تیروئیدی می تواند در 
بسیاری موارد زمینه بروز یا تشدید بیماری های مزمن را کاهش دهد. تیروئید غده کوچکی در پایین گردن است که 
شکلی شبیه  دو بال پروانه و در یک فرد بالغ بین 20 تا 30 گرم وزن دارد. نقش تیروئید تنظیم متابولیسم سلول های 
بدن است و در بسیاری از عملکردهای حیاتی بدن مانند رشد قدی و تکامل استخوان، فعالیت سیستم عصبی و 
سوخت وساز بدن و... تاثیر دارد. به همین دلیل نوزادانی که با اختالالت تیروئیدی یا عدم سنتز درست هورمون های 
تیروئید متولد می شوند دچار عقب ماندگی جدی ذهنی یا اختالالت رشد خواهند شد. غده تیروئید تحت تاثیر ماده 
معدنی کامال شناخته شده ای به نام ید فعالیت می کند. از همین رو، در افراد مستعد، دریافت ناکافی ید می تواند زمینه 
ابتال به کم کاری تیروئید را آسان تر کند. از طرفی، دریافت زیاد ید به عنوان مثال از طریق مصرف بعضی داروها نیز 

می تواند در برخی افراد دارای زمینه ابتال به اختالالت نیروئیدی منجر به پرکاری تیروئید شود.

به مناسبت روز جهانی »تیروئید«

تیروئیدوبیماریهایش

1. یک رژیم غذایی مناسب، بدون کافئین و قند )کربوهیدرات( است. 
مصرف کربوهیدرات های فراوری شده مثل آرد نیز باید کاهش پیدا 
کند چرا که این مواد عملکردی شبیه قند در بدن دارند. همچنین 
باید استفاده از کربوهیدرات هایی که به غالت مربوط می شوند را 

به حداقل رساند و از سبزیجات غیرنشاسته ای استفاده کرد.
2. مصرف پروتئین را افزایش دهید. هورمون تیروئید برای انتقال 
به تمام بافت های بدن نیاز به پروتئین دارد پس باید در هر وعده  
غذایی از پروتئین استفاده کنید. این ماده به عملکرد طبیعی غده  

تیروئید کمک می کند.
3. مصرف چربی های سالم را فراموش نکنید. با مصرف چربی های 
طبیعی و سالم مانند روغن زیتون، روغن حیوانی، آووکادو، تخم 
کتان، ماهی، مغزها، کره  مغزها، پنیر و ماست پرچرب بدون هورمون 
و آنتی بیوتیک و شیر نارگیل، در میزان هورمون های تیروئید بدن 

خود، تعادل ایجاد کنید.
۴. مصرف مواد مغذی را  در برنامه غذایی خود بگنجانید. شاید 
کمبود مواد مغذی در بدن منجر به کم کاری تیروئید نشود، اما اگر 
میزان این ریزمغذی ها و مواد معدنی در بدن کافی نباشد، عالئم 

این بیماری تشدید می شود.
5. از مواد غذایی بدون گلوتن استفاده کنید. ترکیب مولکولی بافت 
تیروئید تقریبا به ترکیب گلوتن شبیه است. در افرادی که مبتال به 
هاشیموتو هستند، مصرف گلوتن ممکن است باعث افزایش حمالت 

دستگاه ایمنی بدن به بافت تیروئید شود.
6. مصرف خوراکی های ایجادکننده  گواتر را محدود کنید. گواتر 
بیماری تورم غده  تیروئید است. به آن گروه از مواد غذایی که در 
ایجاد گواتر نقش دارند، گواترزا یا گواتریژن )Goitrogens( گفته 
می شود. این مواد عبارتند از انواع کلم )بروکلی، بروکسل، گل کلم، 
کلم پیچ، کلم قمری(، شلغم، ارزن، اسفناج، توت فرنگی، هلو، شاهی 

آبی، بادام  زمینی، تربچه و سویا.
7. از منابع غذایی که حاوی گلوتاتیون هستند، بهره بگیرید. غذاهای 
کمی حاوی گلوتاتیون هستند، اما برخی مواد غذایی به تولید گلوتاتیون 
در بدن کمک می کنند؛ مارچوبه، کلم بروکلی، هلو، آووکادو، اسفناج، 

سیر، کدو، گریپ فروت و تخم مرغ خام از این جمله اند.
8. حساسیت های غذایی را جدی بگیرید. همان طور که در بیماری 
هاشیموتو، سیستم ایمنی به غده  تیروئید حمله می کند، غذاهایی که 
باعث التهاب می شوند، در بدن به عنوان مهاجم شناخته شده اند و 
واکنش های خودایمنی را در بدن افزایش می دهند. برای کاهش عالئم 
بیماری های خودایمنی، مراقب حساسیت های غذایی خود باشید.

9. با باکتری های مفید روده دوست باشید. پروبیوتیک ها باکتری های 
مفیدی هستند که در روده  ما زندگی می کنند. حدود 2۰ درصد 
از عملکرد تیروئید به میزان کافی این باکتری ها در روده بستگی 
دارد. برای حفظ میزان این باکتری ها باید از مکمل های پروبیوتیک 

استفاده کنید.
1۰.  با خوردن غذاهای کامل )فراوری نشده(، التهاب های خاموش 
خود را درمان کنید. مصرف موادغذایی فراوری شده، یکی از عوامل 
ایجادکننده  این نوع التهاب در بدن است. اغلب التهاب های سیستمیک 
و بیماری های خودایمنی به یکدیگر مرتبط هستند. کاهش مصرف 
موادغذایی فراوری شده از ابتال به این نوع التهاب و بروز بیماری های 

خودایمنی جلوگیری می کند.
11. عملکرد غده آدرنال را ارزیابی کنید. نشانگان خستگی آدرنال 
در نتیجه  کاهش فعالیت غده  آدرنال ایجاد می شود. ارتباط تنگاتنگی 
میان تیروئید و غده  آدرنال وجود دارد و معموال در درمان کم کاری 

تیروئید، عملکرد این غده نیز بررسی می شود.
12. عوامل استرس زا را شناسایی کنید. تمرینات آرامش بخش انجام 

دهید.
13. تیروئید به اشعه حساس است. در دندان پزشکی از یقه  محافظ 

تیروئید استفاده کنید.

یکی از شایع ترین اختالالت تیروئید، کم کاری تیروئید است که در نتیجه کاهش فعالیت این 
غده یا ترشح ناکافی هورمون ها بروز پیدا می کند. این بیماری حدود 2 درصد خانم ها را مبتال 
می کند و معموال افزایش سن احتمال ابتال را بیشتر می کند، چنانکه خانم های سالمند باالی 65 
سال درجاتی از بیماری را تجربه می کنند. کم کاری تیروئید در نوزادان موسوم به »کریتینسم« 
نیز از دیگر موارد ابتالست که در صورت عدم تشخیص به موقع منجر به عقب ماندگی ذهنی، 
زردی، سوءتغذیه، اختالالت تنفسی و رشد نوزاد می شود. به همین دلیل امروزه غربالگری 
نوزادان در روز سوم تا پنجم تولد انجام می گیرد تا در صورت ابتال، درمان به موقع انجام شود.

علل ابتال به کم کاری تیروئید
شایع ترین نوع کم کاری تیروئید بزرگساالن، موسوم به »تیروئیدیت  هاشیموتو« ناشی از یک 
روند خودایمنی است که بدن آنتی کورهایی تولید می کند که به این غده حمله می کند و سلول ها 
به تدریج نابود می شوند. خانم ها به خصوص در دوران سالمندی 8 برابر آقایان مستعد ابتال 
به تیروئیدیت  هاشیموتو هستند. این اختالل همچنین می تواند زمینه وراثت داشته یا منشاء 
آن برخی ناهنجاری های ژنتیک باشد. گاهی اقدامات درمان پرکاری تیروئید مانند مصرف 
دارو یا تجویز ید رادیواکتیو نیز می تواند منجر به کاهش هورمون های تیروئید و کم کاری 
این غده شود. غده تیروئید برای عملکرد مطلوب نیاز به ید دارد که کمبود مزمن این ماده 
منجر به هیپرتروفی )افزایش حجم بافت( تیروئید و کاهش فعالیت آن می شود. غنی سازی 
نمک خوراکی یکی از مهم ترین اقدامات در این زمینه است که طی سال های اخیر توانسته 
تا حد قابل قبولی از بروز کم کاری تیروئید پیشگیری کند. در بعضی شرایط نیز ممکن است 
اختالالت ژنتیک نادر سبب اختالالت آنزیمی در غده تیروئید مانع ترشح کافی هورمون ها 
شود. استعمال دخانیات در دوران شیردهی نیز عامل خطر در کودکان محسوب می شود 
زیرا مقدار ید موجود در شیر مادر برای انتقال به بدن کودک کاهش می یابد و ممکن است 
بر عملکرد غده تیروئید او تاثیر بگذارد. مصرف برخی داروها در موارد ناراحتی های قلبی، 
سرطان یا اختالالت دوقطبی نیز ممکن است زمینه کاهش فعالیت غده تیروئید را فراهم کند.

عالئم و عوارض کم کاری تیروئید
عالئم کم کاری تیروئید نیز مانند موارد پرکاری همیشه واضح و مشخص نیست و اغلب 
ممکن است با دیگر ناراحتی ها اشتباه گرفته  شود. خشکی موها، کاهش حافظه و گیجی، 
به خصوص در سالمندان، یبوست، گرفتگی عضالنی، خونریزی شدید یا بی نظمی عادت 
به رغم کاهش  افزایش وزن بی دلیل  افسردگی، ضعف، خستگی و بی حوصلگی،  ماهانه، 
اشتها، عدم تحمل سرما، تحریک پذیری، ریزش موها، کاهش ریتم قلب و خشکی، تورم 
صورت و چشم ها و پوسته شدن پوست از جمله عالئم مربوط به کم کاری تیروئید است. 
البته ممکن است در سالمندان با تشنج، بی اشتهایی، کاهش وزن و افت حرکتی نیز بروز 
کند. وزن پایین نوزاد در زمان تولد، زردی نوزاد بیش از 8 روز، ورم اطراف چشم ها و 
بینی، عدم اجابت مزاج، بی اشتهایی، مشکل در مکیدن، زبان بزرگ، گریه های غیرعادی و 
نگران کننده، خواب آلودگی، گریه نکردن، پوست خشک، سفت نشدن مالج سر، کاهش 
کشیدگی طبیعی عضالت و تاخیر در درک پیام های روانی حرکتی پس از 3 ماهگی را 
نیز باید به عنوان عالئم هشدار کم کاری تیروئید نوزادان مهم دانست. اگر کم کاری تیروئید 
مانند  نادر مشکالت جدی تری  موارد  بعضی  در  و  می شود  تشدید  عالئم  نشود،  درمان 

نارسایی قلبی، کاهش عملکرد سیستم تنفس و اختالالت ذهنی را در پی خواهد داشت.

تشخیص و درمان
اگر پزشک با توجه به عالئم بالینی بیمار احتمال کم کاری تیروئید را قوی بداند آزمایش هایی 
برای تعیین میزان عملکرد غده تیروئید یا تاثیر غدد دیگری مانند هیپوفیز تجویز می  کند. 
در چنین شرایطی برای جبران کمبود هورمون های تیروئیدی دارو تجویز می شود که دوز 
مصرف در افراد مختلف با توجه به وضعیت بیماری متغیر خواهد بود. توصیه می شود دارو 
هر روز در ساعت معین و همیشه با یک شرایط ثابت قبل از غذا یا به تنهایی مصرف شود 
تا تولید هورمون ها ثابت باشد. از طرفی داروهای کم کاری تیروئید را نباید با فراورده های 
حاوی سویا میل کرد زیرا در روند جذب دارو اختالل ایجاد می شود. آب، بهترین نوشیدنی 
برای این داروهاست. همچنین ۴ ساعت فاصله میان مصرف دارو با خوراکی های حاوی 
سویا، مکمل های کلسیم، آهن و داروهای ضد اسید معده حاوی کلسیم یا هیدروکسید 
آلومینیوم توصیه می شود. افراد مبتال به کم کاری خفیف تیروئید ممکن است احساس ناراحتی 
خاصی و حتی نیاز به مصرف دارو نداشته باشند، در حالی که در شرایط وخیم تر، کنترل 
بیماری حتما نیاز به مداخله دارویی خواهد داشت. همچنین باید توجه داشت کم کاری 
تیروئید عموما با گذر زمان تشدید می شود و وضعیت بیماری از مراحل اول باید تحت 

کنترل پزشک باشد.

سرطان تیروئید جزو سرطان هایی است که شیوع باالیی ندارد اما 
در حیطه بیماری های مربوط به غده تیروئید مهم است. گرچه این 
بیماری در خانم ها شایع تر و در ردیف پنجمین سرطان برای آنها 
قرار دارد اما خوشبختانه عامل فوت درصد کمی از بیماران است. 
سرطان تیروئید معموال در مراحل اولیه قابل تشخیص است و در 
9۰ درصد موارد بهبود حاصل می شود. امروزه پیشرفت روش های 
تشخیص توانسته در این زمینه بسیار موثر باشد و تومورهای کوچکی 

که در گذشته قابل شناسایی نبودند، به خوبی مشخص می شوند.

علل زمینه ساز سرطان تیروئید
مواجهه با پرتوهای رادیواکتیو ناشی از درمان های رادیواکتیو نواحی 
سر و گردن و همچنین حضور در مناطقی که به دالیلی آزمایش 
هسته ای انجام شده، زمینه ابتال به سرطان تیروئید را تشدید می کند 
و معموال بیماری پس از چند سال بروز می یابد. همچنین زمینه 
خانوادگی یا جهش زنتیک نیز می تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد. 
از طرفی بعضی سرطان ها ممکن است در نتیجه تشدید گوارتر یا 

سرطانی شدن بافت تیروئید ایجاد شوند.

عالئم ابتال به سرطان تیروئید
در مراحل اولیه، معموال بیماری هیچ عالمت بارز هشداردهنده ای 
ندارد و ممکن است در پی بررسی گلو یا عکسبرداری به دالیل 
شود.  شناسایی  گواتر  درمان  روند  طی  حتی  دیگر  بیماری های 
قابل مشاهده در  توده  ناراحتی و درد در گلو و گردن،  احساس 
گلو، تغییر حالت و خشن شدن صدا، مشکل در بلع و تنفس، تغییر 
در اندازه گواتر و بافت غده تیروئید از جمله عالئم هشدار دهنده 
این بیماری محسوب می شوند که البته در بیشتر موارد تومورهای 

خوش خیمی هستند.

تشخیص و درمان
با توجه به عالئم بالینی بیمار، پزشک می تواند بررسی های اولیه 
را برای تشخیص احتمال ابتال به این بیماری در نظر بگیرد و با 
اندازه و محل تومور  انجام تصویربرداری می توان به طور دقیق 
را تشخیص داد. همچنین احتمال وجود سلول های سرطانی در 
بافت های لنفاوی گلو نیز بررسی می شود. نمونه برداری از تومور نیز 
به پزشک امکان می دهد وضعیت خوش خیم یا بدخیم بودن تومور 
را شناسایی کند. برای تکمیل روند تشخیص نیز ممکن است اسکن 
از غده تیروئید یا ام آر آی ضروری باشد. معموال در صورت تایید 
بیماری انجام عمل جراحی، درمان با ید رادیواکتیو توسط پزشک 
متخصص تجویز می شود و روند درمان مسلما در بیماران متفاوت 
البته پس از دوره درمان و بهبود وضعیت عمومی،  خواهد بود. 
بیمار باید معاینه شود و آزمایش خون برای کنترل هورمون های 
تیروئید، تشخیص عوارض احتمالی درمان و زمینه عود بیماری 

تحت نظر پزشک متخصص انجام گیرد.

آیا می توان از ابتال به سرطان تیروئید پیشگیری کرد؟
در واقع نمی توان راهکار مشخصی برای پیشگیری از ابتال به این 
سرطان ارائه داد اما مهم ترین توصیه این است که افراد دارای زمینه 
خطر ابتال حتما به صورت دوره ای به پزشک متخصص مراجعه 
کنند تا در صورت ابتال، بیماری در مراحل اولیه تشخیص داده شود.
همچنین افرادی که در مراکز فعالیت های هسته ای زندگی و کار 
می کنند باید به تمهیدات اورژانسی در صورت بروز حوادثی مانند 
نشت رادیواکتیو یا تماس با ضایعات آن دقت کنند. یکی از این 
تمهیدات استفاده از دارویی به نام »پتاسیم یُد« است که مانع تاثیر 
ید رادیواکتیو بر غده تیروئید می شود. البته چنین اقداماتی تنها توسط 
پزشکان متخصص انجام می گیرد و باید در صورت مشکوک بودن 

به عوامل خطر با آنها مشورت کرد.

سرطانتیروئیدکمکاریتیروئیدراههایمراقبتازتیروئید

مهمترینبیماریهایتیروئید

اختالالتتیروئیددردنیایمشاهیر

 دکتر علیرضا استقامتی
فوق تخصص بیماری های غدد 

درون ریز و متابولیسم، عضو هیات 
علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اگر شما نیز به تازگی دچار عالئمی مثل خستگی، نوسانات 
بی دلیل وزن، ریزش مو، یبوست، تحریک پذیری، بی خوابی، 
افسردگی و ... شده اید، بی توجه از آنها نگذرید. این عالئم 
ممکن است خبر از وجود یک اختالل در ارگان کوچک جلوی 
گردن شما بدهند؛ ارگانی که تنظیم متابولیسم بدن را برعهده 
دارد. اختالالت تیروئید این روزها به قدری شایع شده اند 
که ابتالی چهره های مشهور جهان به این بیماری ها، چندان 
غافل گیرکننده به نظر نمی رسد. در ادامه با 3 نفر از محبوب ترین 
هنرمندان مبتال به بیماری تیروئید آشنا خواهید شد. 

اپرا وینفری
تهیه کننده، هنرپیشه و مجری مشهور 
آمریکایی در سال 2۰۰7 میالدی 
تیروئید  مشکالت  از  کرد  اعالم 
رنج می برد. قبل از اینکه تشخیص 
کم کاری تیروئید برای او گذاشته 
شود، اپرا به طور مداوم با مشکالتی مثل نوسانات بی دلیل وزن و 
خستگی مواجه بود. او ابتدا به دلیل ابتال به پرکاری تیروئید دچار 
عالئمی مثل افزایش متابولیسم و بی خوابی شده بود اما برخالف اغلب 
مبتالیان به پرکاری، کاهش وزن پیدا نمی کرد. سپس بر اثر درمان، 
دچار کم کاری تیروئید و پرخوابی شد و در عین حال اضافه وزن پیدا 
کرد. اپرا در سال 2۰۰9 میالدی اعالم کرد عالئم اختالل تیروئیدش 

برطرف شده و دیگر دارو مصرف نمی کند.

جیجی حدید
مانکن مشهور 23 ساله آمریکا در 
سال 2۰16 میالدی از مبارزه مداوم 
خود با عالئم بیماری  هاشیماتو پرده 
برداشت. او که در دوره ای به دلیل 
افزایش وزن مورد حمله انتقادات 
رسانه ای قرار گرفته بود، درنهایت اعالم کرد به دلیل کم کاری تیروئید 
دچار اختالل در متابولیسم، نوسانات وزن و احتباس آب در بدن شده 
است. بیماری او اکنون با مصرف دارو تحت کنترل است و عالئمش 

بازگشت پیدا کرده اند.

سوفیا ورگارا
کلمبیایی  مدل  و  کمدین  بازیگر، 
در 28  و  میالدی  در سال 2۰۰8 
مبتال  تیروئید  سرطان  به  سالگی 
بسیار  او  سرطان  تشخیص  شد. 
اتفاقی و طی ویزیت پسرش نزد 
پزشک فوق تخصص غدد رخ داد. درواقع پزشک خانوادگی سوفیا 
به او پیشنهاد می کند تیروئیدش را با لمس دست معاینه کند. به این 
ترتیب بود که یک برجستگی در تیروئید او پیدا  شد. پس از آن، سوفیا 
تحت جراحی قرار  گرفت و به دلیل برداشتن تیروئید دچار کم کاری 
تیروئید  شد. خوشبختانه کم کاری تیروئید او تا امروز با مصرف دارو 

تحت کنترل بوده است.
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