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. تیروئیدکتومی برداشت کامل و یا بخشی از غده تیروئید می باشد
   تیروئید غده ي پروانه اي شکل در قسمت پایین گردن است که

مسوول تولید هورمونهاي کنترل کننده متابولیسم بدن و تنظیم 
  .کالري است ضربان قلب براي سرعت سوزاندن

ن اختالل تیروئید مانند سرطان تیروئید، بزرگ تیروئیدکتومی براي درما
. و پرکاري تیروئید انجام می گیرد) گواتر(شدن غیر سرطانی تیروئید 

میزان برداشت غده تیروئید در طول جراحی بستگی به علت مراجعه 
اگر بخشی از غده تیروئید طی عمل برداشته شود، مشکلی . بیمار دارد

روئید می تواند پس از جراحی به براي بیمار وجود ندارد چراکه تی
عملکرد نرمال خود ادامه دهد ولی اگر کل غده تیروئید خارج شود فرد 

  .پس از جراحی نیاز به دریافت روزانه هورمونهاي تیروئید دارد

 علت انجام

سرطان یکی از معمول ترین علل براي جراحی تیروئید : سرطان تیروئید
 .است که بخش زیادي از تیروئید طی جراحی خارج می شود

اگر فردي دچار گواتر شود ): گواتر ( ئید بزرگ شدن غیر سرطانی تیرو
بصورتیکه در بلعیدن و تنفس مشکل داشته باشد و یا به علت پرکاري 

تیروئید به گواتر مبتال شده باشد تیروئید بطور کامل یا بخشی از آن 
 .طی جراحی خارج می شود

در این بیماري غده تیروئید هورمون تیرووکسین را : پرکاري تیروئید
اگر فردي به داروهاي . یزان مورد نیاز بدن تولید می کندبیش از م

تیروئید پاسخ ندهد و یا مایل به درمان ید رادیواکتیو نباشد 
  .تیروئیدکتومی می تواند انتخاب مناسبی براي درمان باشد
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 خطرات احتمالی

تیروئیدکتومی داراي دستورالعمل هاي ایمنی در طی جراحی می 
 :ی نیز می باشدباشد اما مانند سایر جراحی ها داراي خطرهای

  :عوامل خطر تیروئیدکتومی شامل

 خونریزي 

 انسداد راه تنفسی ناشی از خونریزي - 

صداي ضعیف یا صداي خش دار بدلیل آسیب هاي  - 
 عصبی

آسیب به چهار غده کوچک واقع در پشت تیروئید  - 
که منجر به کاهش غیرطبیعی ) غدد پاراتیروئید(

افزایش  سطوح کلسیم در خون و استخوان، همچنین
 .فسفر در خون می شود

 باید داشته باشیدچه انتظاراتی 

 :در طول جراحی تیروئیدکتومی

در جراحی تیروئیدکتومی بیمار را از طریق ماسک هاي 
بنابراین بیمار . تنفسی و یا تزریق بیهوش می کنند

تیم جراحی براي اطمینان از سطح . هوشیار نمی باشد
ضربان قلب، فشار خون و اکسیژن خون در طول عمل 

مانیتور متصل به قفسه  نقاط مختلف بدن را از طریق
 . سینه بررسی می کنند
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در زمانی که فرد بیهوش است جراح بسته به روش جراحی یک 
ا ایجاد شکاف کوچک در جلوي گردن و یا مجموعه اي از برش ها ر

می کند و تمام یا بخشی از غده تیروئید است را خارج می کند که 
اگر جراحی بدلیل سرطان تیروئید . بستگی به علت جراحی دارد

باشد ممکن است جراح گره هاي لنفاوي دور تیروئید را نیز خارج 
  .معموالً تیروئیدکتومی چندین ساعت طول می کشد. کند

 

  :جود داردسه نوع تیروئیدکتومی اصلی و

شامل ایجاد یک برش در    :تیروئیدکتومی معمولی - 
مرکز گردن براي دسترسی مستقیم به غده تیروئید 

 .است

در این روش ابزار جراحی : تیروئیدکتومی آندوسکوپی - 
و یک دوربین فیلمبرداري کوچک با استفاده از برش 

هاي کوچکتر به گردن هدایت می شوند و جراح توسط 
 .تیروئید دسترسی داردآنها به غده 

از طریق برش در قفسه سینه   :تیروئیدکتومی رباتیک - 
و زیر بغل و یا از طریق یک برش در گردن انجام می 

روش روباتیک اجازه می دهد تیروئیدکتومی بدون . شود
 .برش در مرکز گردن انجام شود
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 :پس از جراحی تیروئیدکتومی

پس از جراحی، بیمار به اتاق ریکاوري منتقل می شود که در آن تیم 
مراقبت بهداشتی بر بهبود پس از عمل جراحی و بیهوشی نظارت می 

زمانیکه که فرد به طور کامل بهوش آمد به اتاق بیمارستان   .کنند
ممکن است فرد پس از تیروئیدکتومی، درد گردن . منتقل می شود

این لزوماً به معنی آسیب . ا تجربه کندو صداي خشن یا ضعیف ر
این عالئم موقتی هستند و . دائمی به کابل هاي عصبی نیست

و یا ) لوله تراشه(اغلب ممکن است به خاطر تحریک لوله تنفس 
  .التهاب عصبی ناشی از عمل جراحی رخ دهد

ساعت تحت مراقبت در  24پس از جراحی تیروئیدکتومی فرد تنها 
پس از . می گیرد و می تواند همه چیز استفاده کندبیمارستان قرار 

انتقال به منزل در عرض چند هفته می تواند فعالیت هاي معمول 
خود را انجام دهد ولی نیاز است در مورد محدودیت برخی فعالیت 

 .هاي خاص با پزشک خود مشورت کند

  

 چگونه آماده شوید

اگر فردي به پرکاري تیروئید مبتال باشد پزشک براي تنظیم عملکرد 
از خونریزي درمان با داروهاي ید و پتاسیم نرمال تیروئید و جلوگیري 

 .را شروع می کند

براي جلوگیري از عوارض بیهوشی نیاز است زمان خاصی قبل از عمل 
 .جراحی چیزي خورده و نوشیده نشود

  

٤ 

 

 نتایج

 ازغده شده حذف میزان به تیروئیدکتومی مدت طوالنی نتایج
 .دارد بستگی تیروئید

 خارج جراحی طی تیروئید از بخشی تنها اگر: یدتیروئ از بخشی حذف
 فرد و بوده خود طبیعی عملکرد انجام به قادر تیروئید غده شود

 .ندارد هورمون دریافت به نیازي

 شود، برداشته کامل تیروئید اگر: تیروئید غده کامل کردن خارج
 در. شود می ظاهر فرد در تیروئید کاري کم هاي نشانه و عالئم
 ،Levothroid، Levoxyl( تیروکسین قرص یک روزانه باید نتیجه
 معمول طور به هورمون جایگزینی این.  کند دریافت را... ) 

 و باشد می تیروئید غده توسط شده ساخته هورمون مشابه
 را قرص مصرف میزان پزشک. کرد نخواهد ایجاد فرد براي مشکلی

  .کند می تعیین خون آزمایش بررسی با

 

         

      

                           

                        ٥  
  

٥ 

  :منابع

www.irteb.ir 


