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یک متخصص در گفتگو با آفتاب یزد:

 80درصد خون دماغها بیخطر هستند

آفتاب یزد -گروه زندگی :خونریزی بینی مشکلی
است که میتواند فرد را ناراحت کرده و یا بترساند.
حتما تاكنــون افراد زیادی را دیدهاید كه خوندماغ
شدهاند شــاید هم خودتان بارها دچار این مشكل
شده باشید زیرا حداقل یک بار همه ما این بیماری
را تجربه کرده ایم .عقاید متفاوتی در مورد خوندماغ
وجود دارد .در قدیم مادربزرگ تابســتانها تا وقتی
آفتاب وسط آسمان بود ،نمیگذاشت در حیاط بازی
كنیم .میگفت اگر آفتاب زیاد روی ســرت بتابد،
خوندماغ میشوی و البته این را برای ترساندن ما
نمیگفت؛ به آن اعتقاد داشــت .به طور کلی خون
دماغ شــدن میتواند دالیل گوناگونی داشته باشد
لذا زمانی که خون به آرامی از بینی خارج میشود
با شــناخت علت آن باید درمان شود بنابراین افراد
باید آگاهی خود را درباره این بیماری افزایش دهند
لذا بــا توجه به اهمیت موضوع آفتــاب یزد دراین
بــاره با دکتر ابراهیم رزم پا ،متخصص گوش ،حلق
و بینی ،اســتاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو
هیئت مدیره جامعه جراحان گوش ،حلق و بینی و
سر و گردن ایران و دکتر ایرج خسرونیا ،متخصص
داخلــی و رئیس انجمن متخصصان داخلی گفتگو
کرده اســت .درابتدا دکتر رزم پا دراینباره میگوید:
برای خون دماغ علتهای بســیاری وجود دارد و به
همین دلیل است که معموال یافتن عامل خونریزی
برای پزشک آسان نیست .خون دماغ شدن یکی از
شــایعترین موارد مراجعه اورژانسی افراد به پزشک
متخصص گوش و حلق ،بینی است .وی خاطرنشان
کرد :به طور کلی ،اگر بخواهیم خونریزی از بینی را
تقسیمبندی کنیم به دو گروه عمده تقسیم میشود
که عبارتند از خونریزیهایی که منشاء آنها از خود
بینی اســت و خونریزیهایی که منشاء آنها غیر از
بینی است .در این مواقع ،خونریزی از بینی عالمتی
برای بیماری است و بیماری اصلی باید پیدا شود .این
متخصص گوش ،حلق و بینی اظهار کرد :با توجه به
تقسیمبندی خون دماغ ،میتوان به تشخیص درست
و درمان رسید .خونریزی ممکن است از بخشهای
جلویی یا پشــتی بینی باشد .خونریزیهایی که از
قسمت پشــتی بینی ایجاد میشوند ،ممکن است
کم به نظر برسند چون گاهی وارد حلق میشوند و
بیمار آن را میبلعد و در صورت استفراغ فرد ،موارد
باال آورده شــده به خون آغشته است.وی بیان کرد:
یکی از مشــکالتی که در بینی وجود دارند و باعث
بروز خون دماغ در افراد میشود ممکن است تومور
خونریزیدهنده در مجرای بینی باشــد .گاهی هم
مخاط بینی خشک است.دکتر رزم پا توضیح داد که
استفاده از اسپریهای کورتونی بینی که افراد معموال
برای درمان آلرژی استفاده میکنند باعث خشکی
میشود .وی میگوید :این طور به نظر میرسد که
خونریزی از بینی در تابســتان و در اثر گرمای زیاد
بیشتر است در حالی که خون دماغ مشکلی است
که در فصل سرد سال شیوع بیشتری دارد چون در
زمستان هوای اتاق به دلیل استفاده از سیستمهای
گرمایشی خشک است و مخاط بینی هم در چنین
هوایی شکننده میشود و احتمال پارگی مویرگها
بیشتر خواهدشــد .این عضو هیئت مدیره جامعه
جراحــان گوش ،حلق و بینی و ســر و گردن ایران
میگوید :در برخی موارد بینی بعد از عمل جراحی
دچار خونریزی میشــود اما معمــوال قبل از عمل
جراحی طی آزمایشهایــی وضعیت خونی بیمار
مشخص میشود ولی بعضی از بیماریهای ناشناخته
انعقادی وجود دارند که هنوز هم نمیتوان با آزمایش
آنها را مشــخص کرد .در این موارد بینی خونریزی
میکند .به همین دلیل بــا وجود جواب آزمایش و
بدون مشکل باز هم از بیمار درباره وضعیت بندآمدن
خون هنگام جراحتهای قبلی ســوال پرســیده
میشود .وی با بیان این نکته که " تغییر ارتفاع و فشار
ناگهانــی هوا نیز باعث صدمه به مخاط و خونریزی
از بینی میشــود" ،توضیح داد :برخی بیماریهای

دکتر رزم پا :برای خون دماغ علتهای
بسیاری وجود دارد و به همین دلیل است
که معموال یافتن عامــل خونریزی برای
پزشک آسان نیســت .خون دماغ شدن
یکی از شایعترین موارد مراجعه اورژانسی
افراد به پزشــک متخصص گوش و حلق،
بینی است

زمینهای باعث خون دماغ میشوند مانند خونریزی
از بینی در بیماریهایی مانند افزایش فشــار خون
(معموال افزایش فشار خون ناگهانی باعث خونریزی
از بینی میشــود) ،بیماریهای کبدی ،اختالالت
انعقاد خون مانند هموفیلی و بعضی از سرطانهای
خون مشاهده میشود .دکتر رزم پا ادامه داد :به طور
کلی ،هر بیماریای که بتواند اختاللی در سیستم
انعقادی خــون و عوامل خونی ایجاد کند ،میتواند
باعث خونریزی از نقطهای از بدن یا بینی فرد شود.
این متخصص گوش ،حلــق و بینی عنوان کرد :در
صورت مشاهده خون دماغ عوارض مصرف داروها نیز
نباید فراموش شوند .داروهای ضدانعقاد مانند هپارین،
وارفارینوآسپیرینمیتوانندسیستمانعقادیرادچار
اختالل کنند وی اضافه کرد :داروهایی مانند وارفارین
و هپارین باید کامال با نظر پزشک انجام شود و بیماران
باید مدام پایش شوند .این نوع از خونریزی ها ،طوالنی
و شدید هستند و تا زمانی که عامل برطرف نشود،
ادامه خواهند یافت.دکتر رزم پا میگوید :افرادی که
اختالل خونی دارند و یا بعضی از فاکتورهای خونی
آنها دچار مشکل است مانند بیماران هموفیلی که
دچار کمبود فاکتور انعقادی  ۸هستند و همچنین
کسانی که پالکت آنها کم است این بیماران به غیر از
خونریزی بینی ،ممکن است در دیگر نقاط بدن هم
دچار خونریزیهای زیر پوستی شوند.

بیماری ناشناختهای داشته باشد.وی میگوید:یکی
دیگــر از علل خونریزی از بینی به دلیل تومورهای
بینی و سینوس اســت؛ تومورهایی که میتوانند
خوش خیم و بدخیم باشند .یکی از تومورهای خوش
خیمی که باعث خونریزی خیلی شــدید میشود،
آنژیوفیبروم نازوفارنکس اســت.دکتر رزم پا افزود:
این تومور بیشتر مربوط به جنس مذکر به خصوص
پسرهایی که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند ،مشاهده
میشود .این تومورها گاهی باعث خونریزی خیلی
شدید میشود به همین دلیل برای درمان آن تومور
را جراحی میکنیم.این متخصص افزود :اگر بیماری
با این مشــکل خونریزی از بینی به پزشک مراجعه
کند ،پنبهای را به قطره لیدوکائین آغشته میکنیم
و داخل مجرا قرار میدهیم .بعد از چند دقیقه عروق
منقبض میشوند و خون بند خواهدآمد ،ولی گاهی
رگ بزرگ و مشــخصی وجــود دارد که خونریزی
میکند و با ایــن اقدامات نمیتوان خون را متوقف
کرد .وی ادامه داد :برای متوقف کردن این خونریزی
از کوتر برقی اســتفاده میشود البته در مواقعی که
خونریزی وسیع است ،کوتر کردن به خصوص اگر در
تیغه بینی و دو طرف باشد ،صالح نیست زیرا ممکن
است باعث سوراخ شــدن تیغه شود لذا میتوان با
آندوسکوپی بینی و سینوس ها ،رگ خونریزیدهنده
را پیداکرد.دکتر رزم پا گفت :گاهی اوقات خونریزی
از بینی میتواند نشان از بیماری سرطان خون داشته
باشد ،در بعضی از مواقع اولین عالئم سرطان خون،
خونریزی از بینی است به همین دلیل خونریزی بینی
باید بسیار جدی گرفته شود.

> کمبود ویتامین D، Aو Kهم میتواند
باعث خون دماغ شود

> باال بودن فشار خون باعث بروز مشکالتی
ازجملهبروزخونریزیهامیشود

این عضو هیئت مدیره جامعه جراحان گوش ،حلق
و بینی و ســر و گردن ایــران با بیان این نکته که"
کمبود ویتامین  D، Aو  Kهم میتواند باعث خون
دماغ شــود که علت آن خشــک شدن مخاط نرم
است" ،بیان کرد :یکی از شایعترین علل خونریزی
از بینی دستکاری بینی بخصوص در کودکان است
زیرا هنگام تمیز کردن ،مخاط ظریف بینی دستکاری
میشود .اگر خشکی هم وجود داشته باشد ،مخاط
شکنندهتر خواهدشد .گاهی هم فرد با فین کردن
دچار خونریزی میشودکه این موضوع نگرانکننده
نیســت .وی مطرح کرد :افرادی که عمل جراحی
زیبایی بینی یا پولیپ و ...انجام میدهند تا مدتی بعد
از جراحی دچار خونریزی بعد از فین کردن میشوند.
بعضی از بیماران هم انحراف تیغه بینی دارند و چون
بخشــی از انحراف بیشــتر در معرض هوا است لذا
بینی خشکتر میشود و مخاط خونریزی میکند و
این افراد نیز تا انحراف بینی شــان عمل نشــود،
خونریزی شان برطرف نخواهدشد.
> خوشبختانه 80الی 70درصد خون دماغها
بیخطرهستند

دکتر رزم پا تشــریح کرد :خوشبختانه  80الی 70
درصد خون دماغها بیخطر هســتند و با اقدامات
معمولی خانگی قطع میشوند .شستشوی بینی با
آب سرد یا قرار دادن کیسه یخ کنار مجرای بینی به
مدت  5الی 4دقیقه در این مواقع توصیه میشود و
سر باید به طوری نباشد که خون بلعیده شود چون
خطر اینکه خون وارد مجاری تنفسی شود هم وجود
دارد و هنگام خواب نیز فرد باید به حالت نیمه نشسته
بخوابدتافشارخوندرقسمتفوقانیبدنکمترباشد.
این متخصص گوش ،حلق و بینی متذکر شــد:اگر
خونریزی چند بار تکرار شود یا مقدارش زیاد باشد،
حتما باید علت مشخص شود زیرا ممکن است فرد

نقش متابولیسم در افسردگی ماژور

محققان دریافتند برخی از متابولیتها شاخصی برای شناسایی
افراد در معرض خطر ابتال به افسردگی ماژور هستند.
به گزارش ایرنــا ،در این تحقیقات محققان از بیماران در حالت
بهبودی نمونه خون گرفتند .در نتیجه این مطالعه متابولیتهایی
شناسایی شــدند که امکان پیشبینی ابتالی مجدد بیماران به
افســردگی را در طول دو ســال و نیم آینده بــا دقت باالی ۹۰
درصد فراهم میکرد.متابولیتها مولکولهای ریزی هستند که
در فرآیند متابولیسم تولید میشوند.
تجزیه و تحلیل شــیمیایی این متابولیتها نشان داد مهمترین
این ترکیبات انواعی از ترکیبات آلی شــامل لیپیدها و پورینها
هســتند .پورینها از مولکولهایی موســوم به  ATPو ADP
ساخته شــدهاند که عمدهترین مواد شــیمیایی مورد استفاده
بدن برای ذخیره انرژی محســوب میشــوند.در این تحقیقات،
 ۶مســیر متابولیک شناسایی شــد که تغییر در آنها موجب
تغییرات بنیادین در فعالیتهای سلولی منجر به بروز افسردگی
میشود.

در ادامه نیز دکتر خســرونیا اظهار کرد :خون دماغ
یک مشکل رایج است که در اغلب موارد مهمترین
علت بروز آن مشــکل در مخاط بینــی ،باال بودن
فشــارخون،بروز ناراحتی قلبی بخصوص داشــتن
بیماری تنگی دریچه میترال قلــب و ...باعث بروز
بیمــاری خون دماغ در افراد میشــود.وی عنوان
کرد :باال بودن فشــار خون باعث بروز مشــکالت
بســیاری از جمله بروز خونریزی ها ،مشــکالت
قلبی و مغزی میشود.رئیس انجمن متخصصان
داخلی میگوید :اگر خون دمــاغ به دفعات زیاد
ایجاد شود باید به پزشک متخصص مراجعه کرد
تا دلیل آن مشــخص شود و اقدامات درمانی الزم
انجام شــود.دکتر خسرونیا عنوان کرد :در صورت
مراجعه فرد به پزشک به دلیل بروز خون دماغهای
مکرر ابتدا فشــارخون و داشــتن بیماری قلبی
و کبدی فرد بررســی میشــود و سپس با انجام
آزمایشهای مختلف مشــکل انعقاد خون در فرد
مورد بررســی میگیرد .وی توضیح داد :داروهای
خــاص رقیقکننده (بــرای مثال ,آســپیرین)و
اختالالت خونریزی یا مشکالت پزشکی که ممکن
است باعث کمبود پالکت شود ,که به لخته شدن
خون منجر میشود (برای مثال ,لوسمی) از جمله
علل دیگر ابتالبه خونریزی هستند.دکتر خسرونیا
در پایان گفت :در ابتدا درمان با خون دماغ شدن
قدامی مثل هم هستند .پزشک شما ممکن است
بینی را با گاز پانسمان کند (سعی نکنید خودتان
اینکار را کنید) و یا یک بالون بادی بادکنکی را در
صورتی که خونریزی متوقف نشود ،میبندد.ممکن
است سوزاندن رگهای خونی نیز مورد نیاز باشد.
این کار توسط یک دستگاه الکتریکی و یا داغ انجام
میشود تا رگ پاره را بسوزانند تا خونریزی متوقف
شود .پزشک از یک بیحسی موضعی قبل از اینکه
عمل را شروع کند ،استفاده میکند.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

آفتاب یزد بررسی کرد

« ندول تیروئید» چیست و چگونه درمان میشود؟

آفتابیزد-گروهزندگی:تیروئید یکی از موثرترین
اندامها در بدن انسان است .این غده پروانهای شکل
کوچــک که در جلــوی گردن قــرار گرفته ،نقش
تنظیمکنندگیبسیاریرادراندامهایمختلفبدنایفا
میکند ،تیروئید متشکل از دو لوب است که به وسیله
یک بافت نازک به نام ایســتموس به یکدیگر وصل
شده اند ،تولید هورمون تیروئید که توسط این غده
درون ریز بدن اتفاق میافتد وظیفه تنظیم سوخت
و ساز بدن را به عهده دارد .یکی از بیماریهای این
غده درون ریز بدن ایجاد گره در تیروئید است ،ندول
تیروئید بر اساس نوع آن میتواند با عالئم مختلفی
در بدن افراد ظاهر شــود که انجام درمان مناســب
برای احساس بهترین حالت و جلوگیری از مشکالت
جدی سالمتی بسیار مهم است لذا با توجه به اهمیت
موضوعآفتابیزددراینبارهبادکترعلیرضااستقامتی،
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ،عضو هيئت
مديره جامعه داخلــي و دکتر مجید ولی زاده ،فوق
تخصص غدد درون ریز و متابولیســم گفتگو کرده
است .در ابتدا دکتر استقامتی در اینباره میگوید :غده
تيروئيد يكي از مهمترين غدد درون ريز بدن انسان
هست كه وظيفه ترشح هورمون هاي تيروئيد شامل
تيروكسين و تري يدوتيرونين را به عهده دارد.دکتر
استقامتی خاطرنشان کرد :يكي از مشكالت شايع
تيروئيد كه مراجعات زيادى را به پزشكان به دنبال
دارد وجود گره يا ندول هاي تيروئيد است.این فوق
تخصص غدد درون ریز و متابولیسم اظهار کرد :به
طورکلی ندول يا گره عبارت است از بخشي از بافت
تيروئيد كه به صورت غير عادي رشــد مي كند و از
بقيه بافت طبيعي متمايز مي شود.وی عنوان کرد:
شــيوع بیماری گره هاي تيروئيد در گذشته حدود
 ٤در صد جامعه برآورد مي شــد ولي امروز به دليل
استفاده از سونوگرافي هاي دقيق و پيشرفته طبق
آمار به دست آمده تا  ٦٠مردم جامعه ممكن است كه
مبتال به بیماری ندول تيروئيد باشند.
> گره یا ندول تيرئيد ممكن است که
منفرديامتعددباشند

دکتر استقامتی بیان کرد :گره یا ندول تيرئيد ممكن
است که منفرد يا متعدد باشند كه در صورت وجود
گره هاي متعدد اصطالحا گفته مي شود كه فرد گواتر
مولتــي ندولر دارد .در تعدادي از افرادي كه ظاهرا و
در صورت لمس ممكن است که يك ندول تيروئيد
داشته باشند در سونوگرافي ندول هاي متعدد اغلب
مشاهده میشــود.این فوق تخصص غدد درون ریز
و متابولیسم توضیح داد :تشخيص صحيح و دقيق
ماهيت ندول هاي تيروئيد يكي از مهم ترين چالشها
در طب غدد درون ريز اســت .نكته مهم اين است
كه ندول هاي كوچك تيروئيد ممكن است که قابل
لمس نباشند و فقط در سونوگرافي تشخيص داده
شــوند.وی میگوید :از نظر ماهيت آسيب شناسي
ندولهای تيروئيد ممكن اســت که خوش خيم يا
بدخيم باشند البته خوشبختانه اكثر ندولها خوش
خيم هســتند و حداكثر  ٥درصد ممكن است که
بدخيم باشــند و اتفاقا مشكل ،افتراق همين موارد
خوش خيم و بدخيم بودن ندول تیروئید است كه
بايد با طي مراحل تشخيصي ماهيت ندول تيروئيد
تشخيص داده شود .دکتر استقامتی میگوید :غالبا
براي تشــخيص ندول تيروئيد پس از معاينه بايد
سونوگرافي دقيق توسط فردي كه مهارت و تجربه
كافي و الزم رو دارد ،انجام شــود .این فوق تخصص
غدد درون ریز و متابولیسم افزود :امروزه با توجه به
ماهيت ندول تیروئید بر مبناي يافتهها و معيار هاي
سونوگرافي مسير پيگيري گره هاي تيروئيد تا حد
زيادي مشخص شده و اندازه و شكل و نوع قرار گيري
گره و رسوب كلسيم و برخي از نكات ديگر تخصصي
به پزشــک كمك مي كند كه مراحل تشخيصى را
درســت و بجا طي کند .وی ادامه داد :بعد از انجام
سونوگرافی و آزمايش خون قدم بعدي انجام نمونه
برداري سوزني از گره هاى تيروئيد است البته بسياري
از متخصصين نمونه بــرداري از گره هاي كوچك
كمتر از يك ســانتي متــر را الزم نمــي دانند اما
بــه هر حال در صورت نياز بعد از نمونه برداري بايد
بررسى آسيب شناسى نمونه سلولي توسط آسيب
شــناس ماهر و با تجربه كافي انجام شود تا خطاي
احتمالي تشــخيص به حداقل برســد البته انجام
نمونه برداري هم نياز به تجربه و مهارت كافي دارد و
به صورت سرپايي صورت مي گيرد.
دکتر استقامتی عنوان کرد :افراد مبتال به گره هاي
خوش خيم تيروئيد بايد تحت نظر پزشــك درمان

این فوق تخصص غدد و متابولیسم مطرح کرد :معموال
غده تیروئیــد در دو طرف نای به صورت قرینه قرار
دارد ،هرچند ممکن است یک لوب بزرگتر باشد و اگر
قسمتی از غده تیروئید رشد غیر عادی داشته باشد به
آن ندول یا گره میگویند .وی عنوان کرد :علت بروز
ابتالبهبیماریندولتیروئیدباتوجهبهتحقیقاتانجام
شده ،تاکنون مشخص نشده است و مسائل تغذیه در
بروز این مشکل نقشی ندارد اما احتمال ابتال به این
بیماری به دلیل وراثت بیشتر میشود.
* دکتراســتقامتی :امروزه با توجه به
ماهيت ندول تیروئید بــر مبناي يافتهها
و معيار هاي ســونوگرافي مسير پيگيري
گره هاي تيروئيد تا حد زيادي مشخص
شده و اندازه و شــكل و نوع قرار گيري
گره و رسوب كلســيم و برخي از نكات
ديگر تخصصي به پزشک كمك مي كند
كه مراحل تشــخيصى را درســت و بجا
طي کند

طبي را با پيگيري منظم ادامه بدهند و نكته قابل ذكر
اين اســت كه هيچ گاه دقت و حساسيت و ويژگي
جواب آسيب شناسي براي تشخيص گره تيروئید صد
در صد نيســت و  ١٠تا  ١٥حتي در بهترين مراكز
دنيا ممكن است که خطاي تشخيصی وجود داشته
باشد و به همين دليل اســت كه مراقبت و درمان
ندول تيروئيد امر پرچالشي است.این فوق تخصص
غدد درون ریز و متابولیســم اضافه کرد :در صورتي
كه نمونه برداري ندول تیروئید مشكوك يا بدخيم
باشد بايد جراحي انجام شود كه برحسب مورد نيمي
از غده يا تمام غده تيروييد بايد خارج شود و بر مبناي
جواب آسيب شناسى پزشك تصميم مي گيرد كه
فرد مبتال بــه گره بدخيم تيروئيد آيا فرد مبتال يد
راديو اكتيو الزم دارد و در صورت نياز چه ميزان بايد
مصرف كند و در صورت لزوم با چه فاصله اي تكرار
شــود.وی مطرح کرد :در مواردي که جواب آسيب
شناسي ندول هاي تيروئيد خوب است بايد به صورت
منظم فرد تحت نظر پزشک باشند و برمبناي يافته
هاي معاينه و رشد احتمالي گره يا ساير يافته هاي
معاينه يا سونوگرافي با فاصله مناسب نمونه برداري را
تكرار كنند البته اكثر گره هاي تيروئید بدون عالمت
هســتند و به صورت اتفاقي و يــا در معاينه گردن
تشخيص داده مي شــوند.دکتر استقامتی تصریح
کرد :اگر گره تيروييد بزرگ باشــد ممكن است که
عاليم فشاري در گلو و گردن ايجاد شود كه خيلي
شايع نيست و از نظر عملكرد تيروئيد هم اغلب اين
گرهها پركار يا كم كار نيستند و اصطالحا اين افراد
يوتيروئيد هستند يعني كار غده طبيعي است.این
عضو هيئت مديره جامعه داخلي ابراز کرد :گره هاي
تيروئيد به ندرت ممكن است که زمينه ارثي داشته
باشند بخصوص مواردي كه بدخيم هستند ممكن
است که در افراد يك خانواده با شيوع بيشتري ديده
شود ولي اكثرا اين گرهها زمينه ارثي يا فاميلي ندارند.
وی مطــرح کرد :علت اكثرا ايجاد گره هاي تيروئید
مشخص نيست ولي تشعشع ناشي از اشعه ايكس
ريســك ابتال را باال مي برد و فردي كه به هر علتي
راديو تراپي گردني و يا راديو گرافي پانوركس متعدد
انجام داده باشد ريسك بيشتري براي بدخيمي دارد
و تماس با اشــعه راديو اكتيو نیز ريسك ابتال به بد
خيميها را بيشتر مي كند.وی گفت :فرد مبتال به گره
تيروئید نياز به مراقبت دقيق و دائمي دارد و بايد به
صورت منظم مراجعه كند و پيگيري پزشكى داشته
باشد اما مراقبت از ندول تيروئيد براي همه افراد مبتال
يكســان نيست و براي هر فرد مطابق با شرايط فرد
تعيين مي شود.
> معموالغدهتیروئید
در دو طرف نای به صورت قرینه قرار دارد

در ادامه دکتر ولی زاده نیز اظهار داشــت :ندول یا
گره تیروئید به رشد قسمتی از تیروئید گفته میشود.
گره تیروئید یکی از بیماریهای شایع تیروئید است
و در حــدود پنج درصد شــیوع دارد یعنی به طور
متوســط از هر  20نفر یک نفر ندول تیروئید دارد
که این رخداد در خانمها از آقایان بیشــتر است و با
افزایش سن بیشتر میشود.وی ابراز کرد :به طور کلی
وزن تیروئید حدود  15تا  20گرم در یک شــخص
با وزن متوسط حدود  70کیلوگرمی است .تیروئید
در قسمت مرکزی دارای ایسموس (تنگه) است که
سبب اتصال دو لوب تیروئیدی به یکدیگر میشود.

> از هر 20نفر مبتال به ندول تیروئید
یکموردبدخیماست

دکتر ولی زاده با بیان این نکته که" معموال در افراد
مبتال به گــره تیروئید کم کاری یا پرکاری تیروئید
وجود نــدارد و عملکرد تیروئید طبیعی اســت"،
میگوید :در اغلب مواقع افراد به طور اتفاقی متوجه
بیماری ندول یا گره تیروئید میشوند یعنی در برخی
موارد هنگام ایستادن جلوی آئینه و ...با مشاهده ناحیه
پایین گردن متوجه عدم تقارن و وجود برجستگی
میشوند و یا فرد به علت احساس فشار در ناحیه گلو
که معموال ناشی از اضطراب است به پزشک مراجعه
میکند و درحین معاینه گره تیروئید کشف میشود.
ایــن فوق تخصص غدد و متابولیســم ادامه داد :به
دالیل دیگری نیز از جمله اینکه به دالیل مختلفی از
ناحیه گردن سونوگرافی انجام میشود و ندول یا گره
تیروئید در فرد تشخیص داده میشود پس در اغلب
موارد این بیماری بدون عالمت است .وی میگوید:در
صورت مراجعه افراد و هنگام مشخص شدن گره یا
ندول تیروئید از فرد آزمایش خون گرفته میشود که
تا اگر بیمار مشکل کم کاری یا پرکاری تیروئید نیز
داشته باشد ،مشخص شود .دکتر ولی زاده توضیح
داد :مهمترین موضوعی که پس از مشــاهده ندول
تیروئید باید مشخص شود ،ماهیت گره تیروئید است
یعنی باید مشخص شود گره خوش خیم یا بدخیم
است.این فوق تخصص غدد و متابولیسم عنوان کرد:
خوشبختانه از هر  20نفر مبتال به ندول تیرویید یک
مورد بدخیم اســت و نیاز به جراحی اســت لذا در
صورت ابتال افراد نباید فرد دچار اضطراب بیش ازحد
شــود .وی میگوید :در صورتی که در سونوگرافی،
بیماری گره یا ندول تیروئید تشــخیص داده شود
و شــک به بدخیمی باشــد ،از ندول ایجاد شده به
وسیله سوزن بسیار نازک نمونهبرداری و با یا بدون
هدایت سونوگرافی انجام میشود که مسلما استفاده
از ســونوگرافی دقت نمونهبرداری را بیشتر میکند.
دکتر ولی زاده توضیح داد :در صورتی که اندازه گره
تیروئید زیر یک سانتی متر باشد در اغلب موارد نیازی
به نمونهبرداری نیست اما اگر بزرگتر از یک سانتی
متر باشد ممکن است که نیاز به نمونهبرداری سوزنی
وجود داشته باشد .این فوق تخصص غدد و متابولیسم
میگوید :در صورت بدخیمی یا شک زیاد به آن پس از
نمونهبرداری سوزنی جراحی تیروئید توصیه میشود.
وی بیان کرد :جراحی تیروئید ،جراحی ظریفی است
که اغلب فرد به مدت یک الی دو روز در بیمارستان
بستری میشود وطی آن کل غده تیرویید برداشته
میشود .دکتر ولی زاده تصریح کرد :برای درمان گره
یا ندولهای کوچک تیروئید در اغلب موارد دارو نیز
حتی تجویز نمیشود و مانند خالهای خوش خیم
اهمیتی ندارد و مشکلی برای فرد ایجاد نمیکند .وی
افزود :به این افراد توصیه میشود که حداقل هر شش
ماه یا سالی یکبار مجددا سونوگرافی انجام دهند تا
پزشــک ظاهر گره را رصد کرده و در صورت بزرگ
شدن یا تغییر شکل دادن اقدامات درمانی الزم انجام
شود.این فوق تخصص غدد و متابولیسم بیان کرد:
برای افراد مبتال به کم کاری و پرکاری تیروئید نیز در
صورت وجود هم زمان ندول تیروئید ،برای هرکدام
روش درمانی خاصی اتخاد میشــود زیرا وجود گره
معموال در میزان ترشح هورمون نقشی ندارد.
> گرههای تیروئید
به ویژه در خانمها نسبتا شایع هستند

وی در پایــان گفت :به طور کلی میتوان گفت که
گرههای تیروئید به ویژه در خانمها نســبتا شــایع
هســتند و معموال بدون عالمت و به صورت اتفاقی
کشف میشــوند و مراحل تشخیصی نیز زیر نظر
پزشک و معموال با آزمایش خون ،سونوگرافی تیروئید
و درصورت نیاز نمونهبرداری سوزنی انجام میشود و
اکثرا خوش خیم هستند و درصورت نیاز به جراحی
و انجام به موقــع آن افراد مبتال طول عمر طبیعی
خواهندداشت.

