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THYROIDECTOMY 

 عمل جراحي برداشتن غده تيروئيد 
 

 غده تيروئيد و عملكرد آن :   تعريف

گرفته است که دو قسمت راست و  غده تیروئید در ناحیه گردن و جلوی نای قرار 

کند که در کنترل سوخت و ساز چپ دارد. این غده هورمون تیروئید را ترشح می

می نامیده  تیروئید  پُرکاری  تیروئید،  هورمون  افزایش  است.  مؤثر  که بدن  شود 

لرزش دست قلب،  تپش  مانند  بروز عالیمی  به  بیرون زدگی چشم منجر  و  ها،  ها 

اضطرا و  اشتها  میافزایش  باعث  ب  نیز  تیروئید  هورمون  ترشح  کاهش  گردد. 

 گردد.و اِدم پاها می ، چاقی حوصلگیکاهش اشتها، کاهش فعالیت بیمار، بی

بدخیم تومورهای  برخالف  شایع  خوشبختانه  بدن،  نقاط  تومور  دیگر  نوع  ترین 

بدخیم تیروئید که کانسر پاپیلری است درصورت تشخیص به موقع و انجام جراحی  

   تواند به زندگی طبیعی خود ادامه دهد.شود و بیمار میدقیق، کامالً درمان می

 : عالئم بزرگي غده تيروئيد 

 های ونشانه عالئم سری یک دارای تیروئید پیشرفته پرکاری به مبتال بیماران

 از بیماران این است عصبی حالت بیماران این اصلی عالمت می باشد. اختصاصی

، اغلب می نگران و قرار  پذیر، بی تحریک بسیار عاطفی  نظر  تپش از باشند 

 تند فعالیت هنگام چه و  استراحت حال در چه ونبض آنها  دارند شکایت قلب

 طبیعی  غیر طور کنند، به  تحمل بخوبی را گرما توانند  نمی بیماران این.زند می

 و مرطوب  ،  ،گرم برافروخته همیشه آنها هستند،پوست فراوان تعریق دچار

 بیماران از بعضی.شود می دیده ها دست در خفیفی لرزش گاهی .است نرم

 ایجاد آنها چهره در  خیرگی حالت که شوند کره چشم می زدگی بیرون دچار

 خستگی و ضعف وزن، پیشرونده کاهش پرخوری، و اشتها افزایش  .کند می

 ضربان ،تعداد مزاج الگوی اجابت در  تغییر و قاعدگی ،قطع عضالت  زودرس

خون   فشار کند، می تغییر دقیقه در بار 160 تا 90 بین مداوم طور به قلب

استخوان سالمند بیماران در بخصوص اوقات گاهی.باالست. معموال    و پوکی 

 . شود دیده تیروئید پرکاری با ارتباط در است ممکن نیز مرضی های شکستگی
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 : ادامه مراقبت هاي بعد از عمل جراحي  

به صورت نیمه نشسته   وضعیت در تختراحترین 

  توستت به همراه باال نگه داشتتتتن ستتتر و حمایت  

از چرختانتدن ستتتر بته طور مکرر   میبتاشتتتد.  بتالش

 اجتناب کنید تا فشار روی بخیه ها وارد نشود.

جراحی تیروئیتد بتایتد توستتت  جراحتانی صتتتورت 

هتا ، جزء اعمتال روزانته آنگیرد کته انجتام این عمتل

شتتود. در این صتتورت احتمال بروز محستتوب می

عوارض پس از جراحی که شتامل آستیب به عصتب 

الرنژیال، خونریزی بعد از عمل و کاهش کلستتیم 

خون استتتت، بته حتداقتل خواهتد رستتتیتد. کتاهش 

های دو طرفه تیروئید، کلسیم خون بعد از جراحی

 درصتتد موارد مشتتاهده شتتده استتت که  ۵۰در 

 .یابدمعموالً طی چند هفته بهبود می

 دو  یا یک عمل ناحیه در عمل از پس معموالً

 محتل از ترشتتتحتات تخلیته جهتت لولته ددرن 

از  بعد روز چند که شتتتد خواهد تعبیه  عمل

 .شد خواهد برداشته عمل

 های پزشتکی توصتیه بخش، از ترخیص از بعد

دپاتولوژی   جواب   پیگیری و کرده اجرا دقیقاً را

 .شود انجام برداری   نمونه

 

 درمان طبي  :

 کاهش تیروئید حد از بیش فعالیت است الزم تیروئید پرکاری درمان برای

شوند موثر طور  به بیماری عالئم تا یابد  بیماری علت به درمان.برطرف 

 داروهای شامل که باشد نیاز ترکیبی درمان است وممکن دارد بستگی

 .است جراحی و ضدتیروئیدی، یدرادیواکتیو

 : عمل جراحي تيروئيدكتومي و مراقبت هاي بعد از آن 

تیروئید به فردی اگر  ید درمان به مایل یا و ندهد پاسخ داروهای 

 .باشد درمان برای  مناسبی انتخاب تواند می نباشد تیروئیدکتومی  رادیواکتیو

 شرای  و وضعیت به با توجه که باشد می جراحی عمل نام تیروئیدکتومی

عمل   این در .گیرد می صورت پزشک صالحدید تشخیص و با و شما فعلی

برداشته یا کامل طور به تیروئید غده جراحی،  بنابراین. شود می نسبی 

 شود. می توصیه به شما زیر نکات رعایت

 مراقبت هاي بعد از عمل جراحي :

 : پرستار بخش را مطلع کنید در صورت بروز عالیم زیر، سریعاً 
 احساس تنگی نفس و خفگی در ساعات اولیه پس از عمل •

 بروز کرختی دور لب و گِزگِز شدن انگشتان  •

احساس کمی درد در ناحیه جراحی شده امری طبیعی است. شما باید بتوانید به  

 راحتی نفس بکشید، سرفه کنید، حرکت داشته باشید و غذا بخورید. 

پاراتیروئید تیروئید، جراحی عمل در گاهی  یا و بیند می آسیب  نیز غدد 

می کلسیم در اختالل به منجر که شوند برداشته   به .شود می متابولیسم 

انقباض   با همراه اعصاب پذیری تحریک کلسیم خون، سطح کاهش محض

 می اتفاق دهان در اطراف مخصوصاً  ای ماهیچه لرزش و پاها و ها دست

اختالالت   البته دهید.   اطالع پزشک به پرستار یا را سریعاً موارد این  که .افتد

 دیگر از باشد. می معموالً موقتی تیروئیدکتومی جراحی عمل از بعد کلسیم

 سفتی  و عضالنی کرامپ خارش، گزگز، کرختی، ، کلسیم سرم کاهش عالئم

 باشد.  می پاها و ها دست

جهت کاهش تورم تار های صوتی تا حد امکان کمتر صحبت کنید و از داد  

 . زدن بپرهیزید 


