






آناتومی غده ی تیروئید 

T1تاC5مهرهازکهوقعررپربسیاوقرمزبهمتمايلایهقهورنگباایهغدتیروئید

آناندازهوبودهگرم30حدودآنوزن،باشدمیاندوکرينغددبزرگترينجزء.يابدمیادامه
سمتقدر.میيابدافزايشحاملگیوقاعدگیدوراندرآناندازهالبتهاست،بزرگترخانمهادر

درویگرددميکديگربهتیروئیدیلوبدواتصالسببکهبوده(تنگه)ايسموسدارایمرکزی
ازهرمیشکلبههمسومیلوبگاهیاستممکن.داردقرارنایسومودومیحلقهمقابل

گردناسیایفعمقیاليهتوسطتیروئیدچنینهمبزندبیرونديگراصلیلوبدوياايستموس
preفاسیایبهموسوم trachealاستشدهپوشیده.

5حدودو(لیترمیلی5دقیقهدر)بافتازگرمهرازایبهتیروئیدبافتخونرسانیحجم

.استکبدخونرسانیبرابر









:خونرسانی غده ی تیروئید 
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:تیروئیدخونرسانیهایشریان
فوقانیتیروئیدیشریان-1
تحتانیتیروئیدیشریان-2
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:تیروئیدکنندهتخلیههایورید
فوقانیتیروئید-1
میانیتیروئید-2
تحتانیتیروئید-3

روئید ورید های تخلیه کننده تی
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فیزیولوژی تیروئید 

:تیروئیددهندهتشکیلهایواحد
.کنندمیترشحراT4وT3هایهورمون:فولیکالرهایسلول-1
یروئیدتعملکردبرکهکنندمیترشحتونینکلسیهورمون:پارافولیکوالرهایسلول-2

.نداردتاثیری
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رگبزتئینوگلیکوپریککهداردارقرگلوبولینوتیرهمئیدوتیريهالفولیکولومندر

یکینوزتیر.ستاینوزتیرويحاتئینوگلیکوپرینا.دشومیهخیرذکلوئیددروستا

هاینوزتیر.کندمیيئیدوتیريهانمورهوتولیدوچسبدمیآنبهیدکهستامینهآسیدا

میتبدیلT4وT3يهانمورهوبهتبدیلنشدیدینهازبعدومیشوندیدینهکههستند

کهنددارارقرگلوبولینوتیررويهاینوزتیر.هستندمترشحهاصلیهورموندوکه.شود

.ستارگبزخیلیپپتیدیک



گواتر:
راستوممکناستدبیشازدوبرابرسايزنرمالتیروئیدمعنایبزرگیغدهبه

شودپرکاریياکمکاریتیروئیدديده

میتواندايجادکند(گواتر)مشکالتیکهبزرگیغدهتیروئید:
مسئلهزيبايی
تنگینفس:فشاربرنای
مشکلبلع:فشاربرمری
گرفتگیصدا:فشاربرحنجره
سرگیجه:فشاررویعروق

بهمسائلکمبوديديکیازشايعترينعواملیاستکهمیتواندايجادگواترنمايدو
دايجادغذاهايینظیرشلغمپختهوکلمپیچهممیتوانن.جغرافیايیبرمیگردد

گواترنمايند
25

بیماری های تیروئیدی 



و کم کاری تیروئید ( هیپرتیروئیدی)مقایسه پرکاری تیروئید 
(هیپوتیروئیدی)

هیپرتیروئیدیهیپوتیروئیدی

ضعف،خستگی،رنگپريدگی،عالئم
صورتپفآلود،عدمتحملسرما،
افزايشوزن،يبوست،منوراژی،ادم

محیطی،برادیکاردی

عدمتحملبهگرما،
،کاهشوزن،تپشقلب
اسهال،آمنوره،پوست

،نازک(تعريق)مرطوب
شدنتارمو

تست 
تیروئید

↓T4،↓T3 ،↑TSH↑T4،↑T3 ،

↓TSH

تیوآمیدها،يدجايگزينیهورموندرمان
راديواکتیو،جراحی
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هایپوتیروئیدی 
ناطقیکهبهکمکاریتیروئیدگفتهمیشودکهکمبوديدشايعترينعلتآنمیباشدودرم

ئیدیشايعترينعللهیپوتیرو(مثلهاشیموتو)کمبوديدندارند،بیماریهایاتوايمیون
.هستند

اختاللدرخودغدهیتیروئیدودرنتیجهاختاللدرساختهورمون:اولیه
.میشود20بیشترازTSH–هايپوتیروئیدیهايیتیروئیدی

نمی20بیشترازTSHهیپوتاالموسو–اختاللدرمحورهیپوفیز:ثانويه
.نمیشود

.
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(:تیروئیدیت هاشیموتو)هیپوتیروئیدی خود ایمنی  

مايمنیبدنشايعترينکمکاریتیروئیددربالغیناستکهغدهتیروئیدتوسطسیست
.موردتهاجمقرارمیگیرد

:علل
.مسئولبیشازنیمیازمواردهاشیموتواست:ژنتیکی-
(مصرفآمیودارونومصرفزيادغذاهایدريايیمانندچینیها)يدباال-1:محیطی-

سايتوکاينهایترشحیدرجريان-3بیماریويرالمثلسرخجهمادرزادی-2
سیگار-4بیماریهایاتوايمیون

.تیروئیديتتحتحادوويرالباعثهاشیموتونمیشوند*
سونوبیماریهاشیموتوهمراهسايربیماریهایاتوايمیونمثلآرتريتروماتوئید،آدي*
..و
ددراختاللوسندرومهايیکهاشکالکروموزومیدارندمثلسندرومداونوترنر،فر*

مستعدهاشیموتومیباشد
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عالئم هاشیموتو 

Symptom  :ضعف،خستگی،پوستخشک،احساسسرما،ريزشمو،اختالل
حافظه،يبوست،اختاللشنوايی،کاهشمیلجنسی،ديسپنهخشونتصدا

Signs::وژنپوستخشک،انتهاهایسرد،سندرومتونلکارپال،برادیکاردیوافی
پريکارد



مقایسه فرآورده های تیروئید مورد مصرف در کم کاری تیروئید

L-thyroxineنام شیمیایی (T4)L-triiodothyronine (T3)

 ,Thyroxineاسامی دیگر

levothyroxine

Cytomel, liothyronine

Tab 0.1 mgTab 25 mcgاشکال دارویی

درmcg 100-25بستهبهنیازmcg/kg/d 1.7-1.6دوز
(چندباردرروز)روز

روز1.5هفتروزنیمه عمر
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هیپرتیروئیدی 

Thyrotoxicosis:هرعلتیکهسببافزايشترشحهورمونتیروئیدشود.

Hyperthyroid :روهکهبهدوگ.افزايشترشحهورمونتیروئیدناشیازغدهتیروئید
.اولیهوثانويهتقسیممیشود

:علل
T3وT4افزايشوTSHکاهش:اولیههیپرتیروئیدی

.داردقرارگريوزبیماریآنراسدرکهباشدمیتیروئیدغدهخوددرپاتولوژی-1
توکسیکندولرمولتیگواتر-2
(شدهاتونومندول)آدنوماتوکسیک-3
کردهپیدامتاستازکهتیروئیدیکنسر-4
.استشدهپرکارکه(تخمداندرمثالطوربه)اکتوپیکتیروئیدبافت-5
داروها-6
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:عالئم هیپرتیروئیدی شامل 

مل اضطراب،تپش قلب، کاهش وزن، افزایش اشتها،بی خوابی، عدم تح
همچنیناينبیماریمیتواند.استگرما، اسهال، و اختالالت قاعدگی 

موجبپوکیاستخواننیزبشود

خودیبیماريکاست،گريوزبیماریتیروئیدپرکاریشکلشايعترين
واداررادتیروئیپادتنهااين.میکندتولیدپادتنهايیبدنآندرکهايمنی

بهمبتالاشخاصدر.میکنندبیشتریتیروکسینتولیدبه

و ( اگزوفتالمی) چشمها بطور غیرعادی بیرون می زنند بیماریگريوز
میکندپوست ساق پا ورم 
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گریوز

(%60-80)تیروئیدهايپرکنندهايجادبیماریترينشايع

انمخدر.بخشدمیشدترارونداينيدافزايشکهاستايمیوناتوبیماریيک
.شودمیديده20-50سنینوبیناستترشايعها

هردننشديدهامکانکهاستدرموپاتیوگواتر،افتالموپاتیازایمجموعهگريوز
میگريوزبرایتشخیصیحالتشودديدههمزماناگرولیداردوجودباهمسه
باشد
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Toxic multinodular Goiter
نوموآتوندولتعدادافزايشامکانزمانطولدرکهاستتیروئیدیهايپرايجادعللاز

ودرپیرافراددررودمیهايپرتیروئیدیسمتبهصورتايندرکهداردوجودشدن
.شودمیديدهبیشتريدافزايشمناطق

Toxic Adenoma

کهدشونمیتوکسیکهايیندولمعموال.باشدشدهتوکسیکواحدندولاستممکن
.استمترسانتی2.5ازبیشترسايز

Hot nodule:بجذوافزايشبودناتونومدلیلبهکندمیجذبندوليکرايدتمام
TSHسطحکاهشدلیلوبه



INDICATIONS FOR THYROIDECTOMY

- Hyperthyroidism (Grave’s) not responsive to 

medical therapy with ophthalmic symptoms

- Malignancy (confirmed or high suspicion based on 

history and/or FNA)

- Goiter with compressive symptoms

- Large thyroid nodule (>2cm) that is unable to be 

adequately sampled by FNA (sampling error due to 

large area of nodule and risk of combination of 

benign and malignant cells)



اقدامات قبل عمل 



IMAGING

- Ultrasound

- CT Neck for surgical 

planning

CT scan demonstrating large Right thyroid 

mass causing tracheal deviation to left



ALGORITHM/OVERVIEW

Tissue 

pathology

Thyroid nodule/mass

Follow 

clinically 



39



















تجهیزات مورد نیاز 
ستتیروئید-
10يا15بیستوری-
تای3/0يا2/0نخسیلک-
رکاتبرایفیکسکردنفلپپوستیبرایاکسپوژربهت1يا0سیلک-
درنپنرزياهمووکبرحسبسلیقهیجراح-
کوتروساکشن-
پینات-





Travers self retaining Jolls self retaining



Green retractor Army navy retractor 

Frazier suction tip



Lahey forceps
Allis forceps



Right angleBabcok forceps



Mosquito forceps Kelly forceps

Pick up  forceps Adson forceps



مراحل جراحی   

GA: بیهوشی 

20ویرسواکستندبیمارگردنگیردمیقرارپشتبهخوابیدهوضعیتدربیمار:پوزیشن
وسر.شودمیدادهقراربیمارکتفزيردررولياشانيکوشودمیخمعقبسمتبهدرجه
.شودمیهپوشاندبیمارموهایفیلدآلودگیازجلوگیریبرای.گیرندقرارخطيکدربايدگردن



تیروئیدکتومی

تراشهداخلگذاریلوله:بیهوشی

هاشانهرزیشدهتاشانیکباشودمیدادهقرارنشستهنیمهوضعیتدربیمار:پوزیشن
sternalباالیانگشتدوتقریباًبایدانسزیون.شودمیدارزاویهعقبسمتبهسر

notchتوئیداسترنوکلیدوماسعضالتلبهتاکهباشدعرضیبایدتقریباًوباشد
تهگرفهموستاتباجلدیزیرهایبافتدردهندهخونریزیعروق.شودمیکشیده

فوقانیپفال.برسدپالتیسمازیرعضلهصفحهبهتاشودمیعمیقانسزیون.شودمی
تافوقانیندایسکسیو.شودمیانجامگازبابالنتیاشارپدایسکسیونباتحتانیو

کششپسس.شودمیانجامناچسوپرااسترنالتاتحتانیدایسکسیونوناچتیروئید
پوستیتحتانوفوقانیلبهکهسوچوریتوسطپوستیفلپپائینوباالسمتبه

.شودمیانجامکندمیوصلشدهدرپهایشانبهراانسزیونناحیه



مییهتوصاسترنوتیروئیدواسترنوهیوئیدعضالتقطعبزرگتیروئیدغدهیکوجودصورتدر
تادناچتیروئیازکهاسترنوهیوئیدعضالتبینگردنوسطخطدردقیقاًانسزیونیک.گردد

ضلهعاسترنوهیوئید،عضلهاکسپوزازبعد.شودمیایجادشده،کشیدهناچسوپرااسترنال
ازگشتاندوکردنواردبا.گرددکلیواژعضلهزیرفضایتاشودمیدادهبرشاسترنوتیروئید

نبدوغدهکردنخارجآنهاکردنجداوتیروئیدغدهبیرونیلبهدیگرسمتبهسمتیک
طورهبمیانیتیروئیدوریدکهسپردخاطربهباید.گرددمیتسهیلخونیعروقبهآسیب
یدکتومیتیروئکهاستمرسوم.شودمیسازمشکلخونریزیبهمنجرکهنبیندآسیباتفاقی

عروقنکهآازپس.شودمیلیگاتورفوقانیتیروئیدشریان.کنیمشروعراستفوقانیدرپلرا
شود،میدادهحرکتراستتحتانیپلبهباریکاکارتورشدندلیگاتورمیانیوتیروئیدفوقانی

ازانگشتیدایسکسیونازپسعروقاین.شودمیغدهواردتحتانیپلعروقکهجایی
عصبدقیقدایسکسیونبوسیلهاستالزم.شودمیلیگاتوروآزادمجاورساختارهای

رکتحشود،میغدهواردکههنگامیتحتانیتیروئیدشریانبیناستممکنکهراریکارنت
موالً معکهپاراتیروئیدغدهتشخیصبراینیزغدهخلففضایشوددادهتشخیصکند،می

دروئیدتیرلوبیکتیروئیدکتومیتوتالسابدر.شودمشاهدهدارندصورتیشکالتیرنگ
مینجامامقابلطرفبرایفرایندهمینتیروئیدکتومیتوتالدراما.شودمیقطعاسیمناحیه
.شودمیقطعتراشهقدامیسطحرویازوایسمناحیهازتیروئیدغدهوگردد



ازکنفاشیایبهآسیبدر.نرسدآسیبتراشهرویفاشیایبهبودمواظبباید
.شویممواجهآنشدنسوراخوعملازپستراکئیتبااستممکنتراشه

بازخم.شودمیبرداشتهبیمارگردنزیرازشدهتاشانزخمبستنازقبل
متخصص.شودمیمشاهدهخونریزینظرازوشستشوسالینزیادیمقادیر

ارهایتاگرکنندمیواردصوتیتارهایمشاهدهبرایراالرنگوسکوپبیهوشی
دراردرگیرسمتعصببایدجراحباشدعصببهآسیبدهندهنشانصوتی

یدپاراتیروئغددنظرازنمونهبایدهمچنین.کندمشاهدهمسیرشسرتاسر
عضلهبهنمونهبهمتصلمشکوکبافتهر.شودمشاهدهآنبهچسبیده

جلویتعضالسپس.شوندمیپیوندساعدعضالتیااسترنوکلیدوماستوئید
یکرگبزندوالرغدهبرداشتندنبالبهاگر.شوندمینزدیکهمبهتیروئید

داخلانسزیونمرکزطریقازهموواکدرنیکباشدشدهایجادبزرگحفره
وسماپالتی.شوندمینزدیکهمبهپوستیهایفلپ.شودمیگذاشتهحفره
بااستممکنپوست.شوندمیترمیمجداگانههایالیهدرجلدیزیربافت
دیکنزهمبهجذبقابلغیریاجذبقابلظریفکوتیکوالرساببخیهیک

.شوند



،ینپايبهمنديبلاستخوانیزاويه،آنطرفینوگردنقدامیقسمت:پرپ
نیپلدوبینخطتاسینهیقفسهوتراپزيوسقدامتاخلف

یمپوشاندهبیمارموهایوسینهقفسهقدامیقسمت،گردنطرفین:درپ
شوند



یلکسنخيکفشردندقتباتوانمیراانفرضیمحلشودايجادانسزيوناينکهازقبل-
.نمودترسیمالنجرزخطوطامتداددر(1يا0)ضخیم



Sternal)استرنالبريدگیباالیانگشتدوتقريباعرضیانسزيون- notch)6-8طولبه
گواتردوجوصورتدر.شودمیکشیدهاسترنوکلوماستوئیدعضالتهایلبهتامترسانتی

.شودمیزدهزيادطولوباالترانسزيون



تازآنجايیکهمرسوماستپروسیجرازپلفوقانیراستشروعشودجراحدرسمتراس-
.میايستد



جلدزيرهایاليهترتیببهوشودمیدادهانسزيونپوسط22يا15بیستوریتوسط
وفوقانیپفلسپسشودمیبريدهعمقیفاسیایداخلیاليهتاپالتیسماسطحی،فاسیای
گازتوسطراانسزيونهایلبهاسکرابوجراحانسزيونازپسکهصورتاينبهتحتانی
توسطوگیردمیانجامکوترتوسطجلدزيرخونگیریسپسدهندمیفشارهموستازبرای
میفیکسشانياپوستبهکات1سیکنختوسطوکشیدهباالفوقانیفلپآلیستادو

.شود



قراردادهJollsواکارتور.سپسفلپتحتانیدرسطحبريدگیاسترنالايجادمیشود-
.میشود





قدامییلبهواسترنوهیوئید،استرنوتیروئیدعضالتبزرگیغدهيکوجودصورتدر-
.شودمیزدهکنارماستوئیداسترنوکلیدو

یایفاسرویبرگردنوسطخطدردقیقاانسزيونيکبیشترخونريزیازجلوگیریبرای-
thyroid)تیروئیدبريدگیاززدهگردنی notch)استرنالبريدگیتا(sternal notch)میزده
.شود



آزادطرافاهایبافتازپیناتتوسطشدهوگرفتهتیروئیدلترالقسمتآلیستوسط-
.شودمیلیگاتوردبلمیانیتیروئیدوريدشودمیسازی



،کنیمروعشبزرگترسمتياراستفوقانیپلازراتیروئیدکتومیتوتالسابکهاستمرسوم-
درستوقانیفتیروئیدعروقشودمیآزادکريکوتیروئیدیعضلهازانگلرايتتوسطفوقانیپل
.شوندمیلیگاتور3/0سیلکتوسطوريدازقبلشريانشوندمیلیگاتورورودشانمحلدر







نزديکئیدتیروفوقانیسوميکدرآندقیقمحلکهشودحفظبايدفقانیپراتیروئیدغده-
tubercle of Zuckerkandlشودمیجدافوقانیپلازپیناتتوسط.داردقرار.



تانیتحهایشريانوشودحفظبايدتحتانیپاراتیروئیدغددشودمیآزادتحتانیپل-
برراراتیروئیدپاغددخونرسانیهماينکهدلیلبهشوندلیگاتورانتهايیقسمتهایدرتیروئید
.کردداریخودالرنژيالريکارنتعصببهآسیباز.دارندعهده





بافت..وتومیتیروئیدکتوتالسابتیروئیدکتومی،توتالعملنوعبامتانسببعدبهايناز
بههاهاليوگذاشتهرزپنياهمووکدرنشودمیدادهشستشوزخمداشتهبرراتیروئید
باتپوسوجذبقابلهاینخازپالتیسمافاسیایبستنجهتشودمیبستهترتیب
Queenپانسمانآخردر.شودمیبستهپالستیکروشبهکات4/0يا3/0نايلون

Anne'sگرددمیاستفادهتیروئیدیکوالريا.




