کد سندPAM-CC-34 :
شماره ویرایش1 :

درمان

تشخیص
در صورتی که مشکوک به گواتر شدید ،انجام معاینهه
بالینی ،آزمایشات هورمهونهی ،انهکهر تهیهر هیهد،
نونوگرافی CT ،MRI،انکر یا نمونه از غده ی
تیر ید (بیوپسی) تونط پزشک توصیه می شود.

باسمه تعالی

تاریخ بازنگری00/19/91:

درمان گواتر بستگی به علت آن دارد .معموال درمان هها
شامل موارد موارد زیر می باشند:
در صورت داشتر گواتر ناده معمولی ،مصرف نهمهک
یددار مصرف قرص لو تیر کسیهر تهونهط پهزشهک
متخصص غدد توصیه می شود.
در صورت مؤثر نبودن ر ش های باال داشتر گواترهای
شدید ممکر انت درمان با ید رادیواکتیو یها رهرا هی
گواتر نیز نیاز باشد.

آموزش به بیمار

گواتر

پس از درمان اندازه ی ایر غده کاهش پیدا می کند در
نتیجه عالیم گواتر بهبود پیدا می کند.

منبع:

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus

بیمارستان خاتم االنبیاء تایباد

واحد آموزش
4

5

مددروی عزیز
پمفلت پیش ر ی شما محتوی مطالب آمهوزشهی
برای مراقبت از بیماری تان می باشد .امید اریم با
رعایت نکات ذکر شده در آن نالمت خود را بهاز
یابید.

عالیم:

*وقتی گواتر نتیجه ی کاهش هورموون

گاهی هیچ عالمت ظاهری در فردی کهه گهواتهر دارد

های تیروئیدی باشد ،نشانه هوای آن

مشاهده نمی شود گاهی عالیم زیر دیده می شوند:

عبارتند از:

 .1ا ساس فشار توده ای در گلو

-1خستگی

.2
علت های گواتر:
 .1افزایش ناخت هورمون تیر ید(هایپرتیر یدیسم)
 .2کاهش ناخت هورمون تیر ید(هایپوتیر یدیسم)
 .3التهاب غده ی تیر ید که ممکر انت به دلیل
بارداری یا یر نی باشد.
 .4بارداری

رم گلو بزرگ شدن تیر ید

-2پونت خشک

 .3نختی در بلع

-3یبونت

 .4تنگی نفس

-4افزایش زن

 .5ا ساس خفگی

-5نیکل قاعدگی نامنظم

*وقتی گواتر نتیجه ی افزایش هورمون های

 -6ساس به نرما

تیروئیدی باشد ،نشانه های آن عبارتند از:
 .1تپش قلب

 .5نرطان تیر ید

 .2تهوع انتفراغ

 .6بعضی از دار ها
 .7کمبود ید در برنامه غذایی

 .3انهال
 .4کاهش زن

 .8اشعه

 .5چشم های برآمده

 .9ارثی

.6

 .11رنس مؤنث

ساس به گرما

 .11نر بیش از  41نال
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