داًطگبُ ػلَم پشضکی ھﻣدان

هؼبًٍت درهبى – هذیزیت اهَر پزستبری

سندرم گریوز( )Grave's syndrome

و مشکالت چشمی همراه آن

سٌذرٍم گزیَس یکی اس ضبیغ تزیي هطکالت غذُ تیزٍئیذ (تیزٍئیذ پزکبر)  ،ثِ ػلت هطکالت ایوٌی ثذى است .در ایي
ثیوبری ،غذُ تیزٍئیذ اس حذ طجیؼی ثشرگتز هیضَد ٍ ثیص اس اًذاسُ َّرهَى تزضح هیکٌذ .گبّی غذُ تیزٍئیذ آًچٌبى
ثشرگ هیضَد کِ هَخت اختالل در ثلغ غذا هیضَدَّ .رهَى ّبیی کِ اس غذُ تیزٍئیذ تزضح هی ضًَذ ،هسئَل کٌتزل
هتبثَلیسن ثذى ّستٌذ ٍ هتبثَلیسن ثذى ثِ طَر هستقین ثب َّرهًَی کِ در خزیبى خَى است هزتجط هی ثبضذ.
هطکالت چطوی پزکبری تیزٍئیذ ،کِ ثیطتز ثِ ضکل ٍرم ػضالت چطن ٍ ثبفت ّبی آى ًوَد پیذا هی کٌذ ،سجت
ثیزٍى سدى چطن ّب اس حذقِ هی ضَد کِ ّویي ًکتِ سجت تطخیع سٌذرٍم گزیَس هی ضَد.
ثیوبری چطوی گزیَس ٍقتی اتفبق هیافتذ کِ سلَلّبی سیستن ایوٌی ثِ ػضالت ٍ ثبفت اطزاف چطنّب حولِ هیکٌٌذ.
ًتیدِ ایي اتفبق تَرم ٍ سبخت ثبفت ٍ چزثی پطت کبسِ چطن است کِ ثبػث ثزآهذگی چطن هیضَد .در هَارد ًبدری
تَرم ضذیذ رٍی ػػت ثیٌبیی فطبر هیآٍرد کِ ثبػث کبّص(تْذیذ)ثیٌبیی هیضَد.
1

ثیوبری گزیَس یک اختالل اتَایویَى(خَدایوٌی)است ،یؼٌی سیستن ایوٌی(دفبػی) ثذى ثزػلیِ سلَلّب ٍ ثبفتّبی سبلن
خَد ثذى ػول هیکٌذ .ایي ثیوبری در سًبى ضبیؼتز است .ضذت ثیوبری در افزاد سیگبری ثیطتز است.

عالیم بیماری گریوز
تیزٍئی اس جهلِ هَارد سیز را داضتِ ثبضٌذ:
د
افزادی کِ دچبر ثیوبری گزیَس ضذُاًذ هوکي است ثؼضی اس ػالین پُزکبری
 - 1ػػجبًیت یب کح خلقی
حول گزهب
 - 2ػذم ت
 - 3لزسش دست
 - 4حزکبت هکزر رٍدُ یب اسْبل
 - 5خستگی یب ضؼف ػضالًی
 - 6اختالل خَاة
 - 7ضزثبى قلت سزیغ ٍ ًبهٌظن
 - 8کبّص ٍسى
 - 9گَاتز
ثؼالٍُ ،چطن ثیوبراى گزیَسی هوکي است ثزخستِ ُةًظز ثزسذ ثخبطز ایٌکِ پلکّب کطیذُ هی ضًَذ ٍ چطن ّب
یزٍى سدگی هییبثٌذ .تؼذاد کوی اس ثیوبراى هجتال ثِ گزیَس ،ػالئن ضخینضذى ٍ قزهشی پَست سبق پب را
اسحذقِ ة
ّن دارًذ.
ػالین دیگز ثیوبری چطوی ضبهل:
 خطکی یب حسبسیت چطن ّب کِ هیتَاًذ ثبػث آسیت ثِ قزًیِ ضَد.
 قزهشی هلتحوْی چطن
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 احسبس خسن خبرخی در چطن
 اضک ریشش
 اختالل در دیذ رًگ
 سزدرد
 اخٌالل هیذاى ثیٌبیی
 پلکّبی پف کزدُ
 دٍثیٌی
 حسبسیت ثِ ًَر
 فطبر یب درد چطنّب
 هطکل حرکت چطنّب ٍ اًحزاف چطن
در %25اس ثیوبراى گزیَسی ،ثیوبری چطوی آًْب اس هتَسط تب هتَسط ثِ ثبال پیطزفت هی کٌذ .هؼوَالً ثیوبری چطوی آًْب
 1-2سبل طَل هی کطذ .در اغلت ثیوبراى درگیزی چطوی دٍطزفِ استّ ،زچٌذ درگیزی یک طزفِ ّن اهکبى
پذیزاست.

تشخیص بیماری گریوز
ثیوبری ثز اسبس آسهبیطبت خَى ،ػکس رادیَگزافی( ٍ )MRIٍCTScanتبریخچِ سالهتی تطخیع دادُ هیضَد.

درمان بیماری گریوز
توبم ثیوبراى گزیَسی ثبیذ تَسط پشضک هتخػع غذد ٍ چطن تحت درهبى قزار ثگیزًذ .ثز اسبس ٍضؼیت ثیوبر یکی
اس سِ رٍش سیز ثزای درهبى هطکل تیزٍئیذ اًتخبة هیضَد:
 - 1پزتَدرهبًی
 - 2دارٍدرهبًی
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 - 3خزاحی
ثزای ثیوبری چطوی ًیش اس رٍشّبی سیز استفبدُ هیکٌٌذ:
درهبى خزاحی(ثزای کبّص ثیزٍىسدگی چطن ،احتوبل آسیت ثِ قزًیِ ٍ کبّص آسیت ثِ ػػت چطن)

بیماری گریوز و حاملگی
سًبى ثبردار ٍ یب ضیزدُ حتوب ثبیذ تحت ًظز پشضک ثبضٌذ ،چَى هوکي است رٍشّبیی هثل پزتَدرهبًی تیزٍئیذ رٍی
خٌیي یب ًَساد اثز سَءداضتِ ثبضذ.

مراقبت ازچشم:
خطکی چطن ،چطوْب را هستؼذ سخن ٍ ػفًَت هیکٌذ پس خْت پیطگیزی اس ایي هَضَع هَارد سیز را رػبیت کٌیذ:
 - 1اس ثبس هبًذى ثیص اس حذ چطوْب در ٌّگبم توبضبی تلَیشیَى ٍ هبًتیَر کبهپیَتز خَدداری کٌیذّ .ز

 30ثبًیِ

چٌذثبر پلک ثشًیذ.
 - 2قطزُ چطوی(اضک هػٌَػی ٍیب پوبدّبی چطوی) تدَیش ضذُ هیتَاًذ خطکی ،حبلت سٌگزیشُ(خسن
خبرخی درچطن) ٍ حسبسیت چطنّب را کن کٌذ .حتوبً سز هَػذ هقزر چکبًذُ ضَد.
 - 3ثزای ثیوبراًی کِ قبدر ًیستٌذ پلکّبیطبى را کبهل ثجٌذًذ ،ثستي پلکّب در طَل ضت ثزای پیطگیزی اس خطکی
چطن تأکیذ هیضَد .در ایي هَرد اس چست هیتَاًیذ استفبدُ کٌیذ.
 - 4گبّی خزاح دٍختي دٍ پلک ضوب را خْت پیطگیزی اس سخن قزًیِ الشاهی هیداًذ.

 - 5اگز درد ٍ تَرم پیص ثیبیذ ،دارٍّبی استزٍئیذی(کَرتًَی) هثل پزدًیشلَى تدَیش هیضَد.
 - 6هوکي است ثِ ثیوبراى تَغیِ ضَد کِ ثزای کبّص تَرم پلکّب ،هَقغ خَاة سز ثبالتز اس ثذى قزار گیزد.
 - 7تدَیش ػیٌکّبی هخػَظ تَسط پشضک ،حسبسیت ثِ ًَر ٍ دٍثیٌی چطوتبى را کبّص هیدّذ.

4

 - 8ثیوبراى دیبثتی تحت درهبى ثب کَرتَى ،اسًظزکٌتزل قٌذ پبیص ضًَذ .کَرتَى هیتَاًذ ثبػث ایدبد پَکی
استخَاى ضَد .درًتیدِ تَغیِ هیضَد ثیوبراى تحت درهبى ثِ هقذار کبفی ٍیتبهیي  ٍ Dکلسین هػزف کٌٌذ.
 - 9ثِ ثیوبراى گزیَسی کِ سیگبرهیکطٌذ ،تَغیِ هیضَد کِ سیگبر را تزک کٌٌذ.
- 10ایي ثیوبراى ثبیذ اس ًظز رٍاًی تحت هطبٍرُی رٍاًطٌبس قزار ثگیزًذ.
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