
 

 

 د یروئیت  ی جراح

 دیروئیاز غده ت  یبخش  ا یبرداشتن تمام    یبرا  یروش جراح   کی  د،یروئیت  یجراح  ای  یدکتومیروئیت

 یشود. پرکار  یاستفاده م  دیروئیاز جمله سرطان ت  د یروئیغده ت  ی ها  یمار یدرمان ب  یاست و برا

 نندما  ی باعث مشکالت  دیروئیت  ی ندول ها   ا یبزرگ    یاز حد فعال( گواترها   ش یب  د یروئی)غده ت  دیروئیت

 . ابندی  یمشکالت بهبود م  ن یا  دیروئیت  یشوند. با جراح   یم  یمشکالت تنفس  ایاختالل بلع  

 

 ست؟ یچ د یروئیت

 است؟ یعیطب  ریغ د یروئیچه موقع غده ت

   د یروئیت  یهایماریب صیتشخ

 د یروئیت یجراح

 د یروئیت ی انجام جراح لیدال

 د یروئیت  یخطرات جراح



 

 

 قبل از عمل جراحی تیروئید 

 جراحی تیروئید  هنگام عمل

 د یروئ یت  یبعد از عمل جراح

 د یروئیت یجراح جینتا

 چاقی پس از عمل تیروئید 

   پرکاری تیروئید بر الغریتاثیر 

 تاثیر کم کاری تیروئید بر چاقی

 روش هایی برای افراد دارای تیروئید پرکار برای بازگشت به وزن طبیعی 

 روش های مقابله با چاقی بعد از عمل جراحی تیروئید 

 

 ی جمع بند 

 تیروئید چیست؟ 

غده تیروئید یکی از غدد درون ریز بدن است که هورمونهایی را برای تنظیم سوخت و ساز بدن شما 

تولید می کند.دیگر غدد درون ریز بدن عبارتند از لوزالمعده ، هیپوفیز ، غدد فوق کلیوی ، غدد 

 .پاراتیروئید و گنادها

قرار   ترقوه  استخوانهای  باالی  و  حنجره  زیر  گردن  تحتانی  نیمه  میانی  قسمت  در  تیروئید  غده 

غده تشکیل شددارد.تیرویید  راست  و  لوب چپ  دو  از  که  دمبلی شکل  لوب هایست  دو  این  است. 

توان یک غده تیروئید نرمال را لمس بوسیله یک لوب میانی به هم متصل می شوند. همیشه نمی

 .کرد



 

 

 

 چه موقع غده تیروئید غیر طبیعی است؟ 

سازند.شایعترین بیماریهای غده تیروئید بسیار شایع بوده و میلیونها نفر را در سراسر دنیا مبتال می

این غده هستند.درهر دو حالت غده تیروئید ممکن است بیماریهای تیروئید پ رکاری و کم کاری 

 باعث   تیروئید  غده  التهاب  اوقات نامند.گاهی بزرگتر از حد نرمال باشد.بزرگی غده تیروئید را گواتر می

 .شود  می   آن  بزرگی

آرامی و یا ها ممکن است به بیماران ممکن است دچار توده و یا گره در غده تیروئید شوند.این توده

 .شوند ها حتماً باید توسط پزشک بررسیبسیار سریع بزرگ شوند.این توده

 تشخیص بیماریهای تیروئید  

 معاینه  و   حال  شرح  اساس  بر   نخست  درجه  در  تیروئید   هایتوده  یا  عملکردی  بیماریهای تشخیص 

ن غده تیروئید شد  برجسته  برای  خواهد می  شما  از  و  کرده  معاینه   را  شما   گردن   پزشک.است  بالینی

چانه خود را باال برده و آب دهان خود را ببلعید.دیگر آزمایشاتی که پزشک ممکن است برای شما 

 : درخواست کند عبارتند از 



 

 

 سونوگرافی گردن و غده تیروئید •

 گیری هورمونهای تیروئید در خوناندازه  •

 اکتیو  رادیو اسکن •

 وزن ظریفبرداری از سلولهای تیروئید با استفاده از سنمونه •

 عکس قفسه سینه  •

 سی تی اسکن یا ام.آر.آی  •

 

 :برداری از سلولهای تیروئید با سوزن ظریفنمونه 

برداری با سوزن اگر توده ای در تیروئید شما وجود داشته باشد ممکن است پزشک انجام یک نمونه

روی پوست وارد خطر و نسبتاً بدون درد است. سوزنی از  ظریف را برای شما انجام دهد.این کار بی

 داشته وجود است ممکن کار این ازانجام کند.درد مختصری بعدتوده شده و از آن نمونه برداری می

تیروئید در اختیار پزشک قرار اطالعات مفیدی را در مورد توده موجود در    نمونه برداری  این.    باشد

 .کند میخیم از بدخیم کمک  های خوش  ویژه به او در افتراق تودهد اده و به  



 

 

 جراحی تیروئید 

با  از برداشتن همه یا بخشی از غده تیروئید.این عمل در بیمارستان و  جراحی تیروئید عبارتست 

بیهوشی کامل انجام می شود.معموالً لوب یک طرف که توده دارد همراه با لوب میانی برداشته می 

تیکه مشکوک به بدخیمی شود.در هنگام جراحی از لوب طرف مقابل نمونه برداری شده و در صور

 .هم برداشته می شود.جراح در مورد این احتمال قبل از عمل با شما صحبت خواهد کرد  باشد آن

مانند به نام درن قرار داده شود که مسئول    لوله بعد از جراحی در محل عمل ممکن است وسیله ای  

ر بیماران یک تا سه روز ساعت برداشته می شود.اکث  ۲۴تخلیه خون می باشد.این درن معموالً ظرف  

عوارض بعد از جراحی تیروئید نادر است. بعضی از آنها  بعد از عمل از بیمارستان مرخص می شوند.

عبارتند از خونریزی ، گرفتگی صدا ، دشواری بلع ، بی حسی پوست گردن و پائین آمدن کلسیم 

ل غده تیروئیدشان خارج بیمارانی که ک  خون.اکثر عوارض ظرف مدت زمان کوتاهی بهبود می یابند.

 .می شود بیشتر در معرض افت کلسیم خون قرار دارند

از  استفاده  با  نیاز به جایگزینی هورمونهای تیروئید  بیمارانی که همه تیروئیدشان خارج می شود 

 .برخی هم احتیاج به جایگزینی کلسیم دارند  قرصهای هورمونی دارند.

 دالیل انجام جراحی تیروئید

 کند:   هی را توص  یدکتومیروئیممکن است پزشک انجام ت  ریز  طیمانند شرا  یط یصورت داشتن شرا  در

 د یروئیت سرطان

 شتر ی، برداشتن ب  دیمبتال هست  دیروئیاست. اگر به سرطان ت  یدکتومیروئیت   لیدل  نیتر  عیشا  سرطان

 کند.  یشما انتخاب م   یاست که پزشک برا  ی احتماال روش درمان  د یروئیتمام غده ت  ای

 )گواتر(  دیروئیت   یسرطان  ریشدن غ بزرگ

بلع   ایباعث مشکل در تنفس    ا یکه ناراحت کننده باشد    دیگواتر بزرگ داشته باش  کیکه    ی صورت  در

 یتواند باعث پرکار   یرا بدهد چون گواتر م   دیروئیت  یشود ممکن است پزشک دستور انجام جراح 

 شود.  دیروئیت



 

 

 

 ( دیروئی ت یاز حد فعال )پرکار شیب دیروئ یت

کند.   یم  د یتول  نیروکسی از حد هورمون ت  شیب  دی روئیاست که در آن غده ت  یمار یب  د یروئیت  یپرکار

داروها  با  ت  یاگر  دار  دیروئیضد  نم   دیمشکل  باش  یدرمان  ویواکتیراد  دی  د یخواه   ی و   د،یداشته 

 شما باشد.   یمناسب برا  نهیگز  کیتواند    ی م  یدکتومیروئیت

 مشکوک  اینامشخص  دیروئیت  یندولها

 ایهستند  یکه سرطان  ستندیهم مشخص ن ینمونه بردار ش یپس از آزما د یروئیت ی از گره ها یبرخ

که   یخطر ابتال به سرطان در گره ها، پزشکان ممکن است به افراد  شی. در صورت افزایرسرطانیغ

 دهند.   شنهادیرا پ  ی دکتومیروئیگره ها هستند ، ت  نیا  یدارا

 دی روئ یت یخطرات جراح

هم   یدکتومیروئی، ت  یاست. اما مانند هر عمل جراح  منیا  ی جراح  کی  یبه طور کل  یدکتومیروئیت

 را به همراه دارد که عبارتند از:  یعوارض و خطرات

 ی زیر  خون •



 

 

 عفونت •

برداشتن   ای  ی جراح  ب یاز آس  ی ( ناشسمی دیروئیپوپاراتی)ه   دیروئیهورمون پارات   ن ییپا  سطح  •

پارات )ادیروئیغدد  ت  نی.  قرار دارند و کلس  د یروئیغدد در پشت   ی م  م یخون را تنظ  میشما 

،   ی حس  یتواند باعث ب یخون م  میبودن سطح کلس  ن ییپا  لیبه دل  دیروئیت  ی کار  کم  کنند.(

 عضالت شود.   ی گرفتگ  ایگزگز  

 یزیاز خونر  یناش  ییراه هوا  انسداد •

 عصب  بیاز آس  یناش  یدائم   فیضع  ا یزمخت    یصدا •

 ئید تیروروند جراحی 

ل های طوالنی محسوب نمی شود و در حدود یک ساعت تحت جراحی احی تیروئید جز عم جر

 خروج از اتاق عمل حدود دو ساعت طول می کشد خواهید بود و کل روند جراحی تا 

 دی روئیت  جراحی قبل از عمل

 ن ی در ح  نیدهند، بنابرا  یانجام م  ی عموم  یهوشیب  ن یرا در ح  یدکتومیروئی جراحان به طور معمول ت

 ی م  ق یتزر  د یرا به داخل ور  ی هوشیب  یبه شما دارو  یهوشیبود. متخصص ب  د ینخواه   ار یعمل هوش

شود تا به تنفس شما در طول تمام مراحل   ی شما قرار داده م  ی در نا  یلوله تنفس  ک یکند. سپس  

 کمک کند.  ی احجر

حاصل کنند که ضربان   نان یدهند تا اطم   ی بدن شما قرار م  ی را بر رو   توریمان  ن یچند  ی جراح  میت

 مانند.   ی م  یباق  منیخون در تمام طول مدت عمل در سطوح ا  ژنیقلب، فشار خون و اکس

 دی روئیتهنگام عمل جراحی  

 ل یکند. سپس بسته به دل  یم  جادیبرش در مرکز گردن شما ا  کی، جراح  د یشد  هوشیکه ب  یهنگام 

 شود.   یاز آن برداشته م  یبخش  ای  دیروئی کل غده ت  ، یعمل جراح

نت  اگر ت  جهیدر  ت  دیروئی سرطان  ا  یدکتومی روئیتحت عمل  است جراح غدد   د، یقرار گرفته  ممکن 

 ک یمعموالً    یدکتومیروئیو در صورت لزوم آنها را هم بردارد. ت  نهیمعا  زیرا ن  دیروئیاطراف ت  یلنفاو



 

 

 کمتر   ای  شتر یممکن است زمان عمل ب  از، یمورد ن  ی جراح  زانیکشد. بسته به م  یتا دو ساعت طول م 

 شود. 

 وجود دارد، از جمله:   یدکتومیروئی ت  ی برا  یمختلف  یروشها

 ساده   یدکتوم یروئیت

 ت یاست. اکثر  دیروئیبه غده ت  میمستق  یدسترس  یدر مرکز گردن برا  یبرش  جادیروش شامل ا  نیا

 روش خواهند بود.  نیا  یدایافراد احتماالً کاند

 ترانسورال   یدکتوم یروئیت

 ی اتفاق نم   یگردن برش  ه یشود و در ناح  یبرش در داخل دهان انجام م  کیروش با استفاده از    نیا

 افتد.

 ک یآندوسکوپ  یدکتوم یروئیت

برشها  ن یا  در از  م  ی روش  استفاده  گردن  در  ابزارها  ی کوچکتر   نی دورب  کیو    ی جراح  ی شود. 

 یی مراحل راهنما  ی ها جراح را در ط  ن یدورب  نیشود. ا  ی برش ها وارد م  قیکوچک از طر   یلمبرداریف

 کند.   یم

 دی روئ یتجراحی   بعد از عمل

که در آنجا عالئم شما تحت کنترل قرار   د یشو  یمنتقل م یکاور یاتاق ر  کی ، شما به  یپس از جراح

 شد.   دی کامل، به بخش منتقل خواه   یار ی. پس از هوشرندیگ  یم

. دیشدن صدا را تجربه کن  فیضع  ایصدا    ی، ممکن است گردن درد و گرفتگیدکتومیروئیاز ت  بعد

عالئم غالباً   نی. استین یصوت یبه عصب کنترل کننده تارها یدائم بیآس یلزوماً به معناعالئم  نیا

 ی به لوله تنفس  ی جراح  ن یباشد که در ح  یلوله تنفس  ک یتحر  ل یکوتاه مدت بوده و ممکن است به دل

 . ابندی  یاست و به مرور زمان بهبود م  یاز جراح  ی عصب ناش  کیتحر  جه یدر نت  ا یشود    یم  اردو



 

 

، ممکن دیاده اکه انجام د  ی. بسته به نوع جراحدیغذا بخور  شهیمثل هم   دیتوان  یم  یبعد از جراح

ب از   مارستان یشب را در ب  کی پزشک    هی به توص  نکهیا  ا ی  دیمرخص شو  مارستانیاست همان روز 

 . دیبمان

 نی سنگ ی، مانند ورزشهادیشد تیروز تا دو هفته قبل از انجام هرگونه فعال 10حداقل   دیبا معموال

 کشد.  ی سال طول م  کیزخم معموال تا    یرفتن جا نی. از بدیصبر کن

 جراحی تیروئید  جینتا

 دارد.   یبستگ  د یروئیبرداشتن ت  زانیبه م  یدکتومیروئیمدت ت  یطوالن  اثرات

 ی جزئ  یدکتومیروئ یت

باق  دیروئیاز ت  یفقط بخش  اگر برداشته شود، قسمت  به طور معمول عملکرد کل غده   ماندهی شما 

 .دینداشته باش  دیروئیت   ی به هورمون درمان  یازیممکن است ن  نی. بنابراردی گ  یرا بر عهده م  دیروئیت

 کامل  یدکتومیروئ یت

 ی نیگزیکند. بدون جا  جادیا  د یروئیتواند هورمون ت  ی شما برداشته شود، بدن شما نم   دیروئیکل ت  اگر

 ی قرص   دیهر روز با  ن،یشود. بنابرا  یم  جادیکم کار ا  د یروئیت  یعالئم و نشانه ها   د،یروئیت  ی هورمون ها

 ر ی( و ساSynthroid ،Unithroid)  نیروکسی لووت  دیروئی ت  یهورمون مصنوع  ی که حاو  دیبخور

 باشد.  ازیمورد ن  ی هورمون ها

ساخته   د یروئیاست که به طور معمول توسط غده ت  یی همان هورمون ها  ن یگزیهورمون ها جا  نیا

 یخون م  شی شما آزما  یدهد. احتماال پزشک برا  ی مشابه را انجام م  ی عملکردها  هیشوند و کل  یم

 .دیدار  ازین  د یروئیتا بداند که به چه مقدار هورمون ت  سدینو



 

 

 

 چاقی پس از عمل تیروئید 

 تاثیر عملکرد تیروئید بر وزن

 دیروئیکه غده ت ییوزن مهم هستند. هورمون ها  می تنظ یبرا دیروئیت یو هورمونها دیروئیعملکرد ت

 ن یتام  یبدن چگونه به طور موثر غذا را برا  نکهیا  ا یسوخت و ساز بدن و    م یکنند به تنظ  یترشح م 

به   که کند)  ی م  د یخود را کمتر تول  ی هورمونها  دی روئیکه ت  ی کنند. هنگام  ی بسوزاند کمک م  یانرژ

بنابرا  ی فرد کند م  سمیشود.( متابول  ی گفته م  د یروئیت  ی آن کم کار نرمال   زانیفرد به م  نیشود. 

 کند.   یم  دا یسوزاند و اضافه وزن پ  ینم   یکالر

 د یروئیوزن ارتباط دارد. ت  رییبا تغ  د یروئیدر عملکرد ت  ر ییتغ  یاندک  یدهند که حت  ینشان م  قاتیتحق

 وزن مرتبط است.   شیکم کار با افزا  اریبس  دیروئی تواند با کاهش وزن همراه باشد و ت  یپرکار م  اریبس



 

 

 تاثیر پرکاری تیروئید بر الغری 

هورمون   ی ادیشما مقدار ز  دیروئیافتد که غده ت  ی اتفاق م  ی( زمانسمیدیروئیپرتی)ها  د یروئیت  یپرکار

 یموضوع م   نیکند. ا  ع یبدن شما را تسر  سمیتواند متابول  یم  د یروئیت  یکند. پرکار  د یتول  نیروکسیت

 نامنظم شود.  ای(  یکارد   ی)تاکعیتواند باعث کاهش وزن ناخواسته و ضربان قلب سر 

اگر به طور مداوم غذا بخورند، کاهش وزن   یمبتال هستند، حت  دیروئیت  یکه به پرکار  یکسان  معموال

 مقدار است.   نیاز ا  شتری ب  ی حت  دیو در موارد شد  لوگرمیک  4تا    2  ن یکاهش وزن ب  ن یدارند. معموال ا

 

 تاثیر کم کاری تیروئید بر چاقی

از   یکه برا  ی دیروئیت  یهورمون ها   د،یروئیت  ی در کم کار سوخت و ساز بدن الزم هستند، کمتر 

بدن شما را کاهش دهد، به   سمیتواند متابول  یم  دیروئیت  یشوند. کم کار  ینرمال ترشح م  زانیم

 یبه صورت چرب  ی مصرف  ی اضاف  ی کالر  جهیو در نت  دیدار  از ین  یکمتر   ی بدن فرد به کالر  لیدل  نی هم 

 شود.    ی تواند باعث چاق یشود و م  ی م  ره یدر بدن ذخ



 

 

 5تا    2.5است اما به طور معمول فرد    ر یمتغ  دی روئیت  ی اضافه وزن بسته به شدت کم کار  زانیم

 ی ب  ،یمانند افسردگ  یگر یبا عالئم د  د یروئیت  یحال کم کار  نیکند. با ا  یم   دا یاضافه وزن پ  لوگرمیک

 داشتهن  ی گریکند و عالئم د  دای پوست و.. همراه است و اگر فرد تنها اضافه وزن پ  ی سرد  ،ی حوصلگ

 باشد، کم است.  د یروئیت  یدچار کم کار   نکه یباشد، احتمال ا

 

 روش هایی برای افراد دارای تیروئید پرکار برای بازگشت به وزن طبیعی

 زانیشما از م  ی افتیدر  یکالر   زانیدهد. اگر م  یم   ش یفرد را افزا  یمعموالً اشتها  دیروئیت  یپرکار

که از   دیحاصل کن  نانی . اطم دیتواند وزن اضافه کن  یباشد، م  شتریسوزاند ب  یکه بدنتان م  یکالر

با    د یکن  ی به طور منظم ورزش م  د، یکن  یسالم استفاده م   ی غذاها پزشک متخصص   کیو حتما 

 .دیکن  افت یبدنتان را در  سمیمناسب با متابول  ییتا برنامه غذا  د یکن  ورتمش

 روش های مقابله با چاقی بعد از عمل جراحی تیروئید 

 نیبهتر  ن ی. همچندیاستفاده کن  بریو پر ف  ی کم چرب  ، یکم کالر  ی ها  میاست که از رژ  نیکار ا  نیبهتر

متابول م   یکیمحرک  کن  دیتوان  یکه  ها   دیاستفاده  ورزش  روزنه  نکته   است.  یهواز  یانجام  شاید 



 

 

یم ژ، رئید توسط جراحی است که در زمینه جراحی چاقینانوشته در این مورد انجام جراحی تیرو

جراح عمومی و جراح   حامد قدسیسید  دکتر    و تجربه داشته باشد  دانشکنترل وزن نیز    غذایی و

مدرن ترین متدها و تجهیزات پزشکی با  هر دو عمل تیروئید و جراحی چاقی را  چاقی هستند و  

از امواج صوتی استفاده می   با کمترین آسیب   تیروئید  وق کوچکمانند ابزارهایی که برای برش عر)

 . دهند  انجام می (کنند

 

 جمع بندی 

غده تیروئید یکی از غده های مهم و کلیدی در مسیر متابولیسم بدن است و هرگونه اختالل و مشکل 

در این غده می تواند باعث بروز مشکالت جدی در بدن شود. بنابراین درمان به موقع مشکالت غده 

 است.   تیروئید از اهمیت بسیار زیادی برخوردار

بر متد های که  هستند    ی از جراحان با تجربه و حاذق چاق  یکیخورسند    یحامد قدس  دیدکتر س

دارند. تسلط  پیشرفته  الپاروسکوپی  مانند  بایشان    مختلف  انجمن  چاق  یالملل  ن یعضو   ی جراحان 

IFSO   .هستند و تا کنون بیماران بسیار زیادی را درمان کرده اند 



 

 

اقدام   تیساموجود در    ی ارتباط  ی راه ها  قیاز طر  دیتوان  یم   شتریجهت مشاوره و کسب اطالعات ب

 .دیینما

 منبع: 

-https://www.mayoclinic.org/tests

20385195-procedures/thyroidectomy/about/pac 

-gain-https://www.webmd.com/women/news/20080324/weight

blame-to-gland-thyroid 

-your-https://www.healthline.com/health/hypothyroidism/managing

weight 

-an-have-you-health/do-https://www.health.harvard.edu/womens

thyroid-overactive 
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