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 هاشیموتو 

 جیرا یها یماریب یاست که امروزه در دسته  دیروئیت ی، التهاب مزمن در غده ( HT ای Hashimoto) موتوهاشی

 گردد.  یمحسوب م یمنیخودا

 کنند. یم یبند میتقس Secondaryو  Primary یبه دو دسته  یولوژیرا بر اساس ات موتوهاشی

بدون  ایهمراه  (goiter ای)گواتر  دیروئیت یدر غده  شیباشد، افزا یم HT فرم نیتر عیشاآن که  Primaryدر نوع  

 ابتیمانند د منیخود ا یها یماریب ریتواند همراه سا یم موتویهاش Primaryشود.  یمشاهده م سمیدیروئیپرتیها

 . دیسندرم شوگرن بروز نما ایو  1نوع  توسیمل

 ها و مصرف دارو یجراحبه علت  شتریداشته است، ب یگزارشات آن رو به فزون رایکه اخ یماریب نیا Secondary نوع

تواند موجب القاء  یآلفا م نترفرونیبا ا C تیمثال درمان هپات ی. برادینما یبروز م یمنیا ستمیس یکننده  لیتعد یها

 گردد. تیدیروئیت

 تاریخچه: 

گزارش شد. تا  Hakaru Hashimotoبه نام  یتوسط پزشک ژاپن یالدیم 1912بار در سال  نینخست یبرا یماریب نیا

 دیآ یبه حساب م منیخود ا یها یماریب نیتر عیاز شا یکیاکنون  یآمد ول÷ ینادر به حساب م یماریب کی 1950سال 

 .است برابر مردان 10تا  5در زنان  یماریب نیا وزخطر بر نینفر در هر سال است. همچن 1000در هر  1آن  وعیکه ش

 پاتوژنز:

 بر گاریس دیاثرات مفمطالعات از  یزیباشد. به طرز شگفت انگ یم دی و  گاریس HTمؤثر در  یطیعوامل مح نیاز مهم تر

HT یسطح اتوآنت گاریس یدارد.  تنباکو وزیگر یماریبر ب یاثرات کامال متضاد گاریاست که س یدر حال نیدهد. ا یخبر م 

 یشگاهیآزما یگردد. مدل ها یم سمیدیروئیپوتیموجب کاهش ه نیو همچن دده یرا کاهش م دیروئیت هیعل یها یباد

باشد احتماال با اثر بر  یتنباکو م یها دیاز آلکالوئ یکیکه  (anatabine)  "نیآناتاب"به نام  ینشان داده است که ماده ا

 شیافزاگفته شده است که  زین "دی"در مورد   گردد. یم HT یموجب بهبود یذات یمنیا یها ریمس یها نفالمازومیا

 هیها عل یباد یآنت دیتول شیموجب افزا دی شیافزا رایشود، ز یم HTاحتمال ابتال به  شیمصرف آن موجب افزا

 گردد.  تیروپرواکسیداز می

و  T ،B یها تیلنفوس ونینفلتراسیا نیشود و همچن یو سفت م یبزرگ، خاکستر دیروئیت ی، غده HT کیدر فرم کالس

  .میدار دیروئیماکروفاژ ها را در بافت ت



 نیکنند که به ا یرخنه م (thyrocytes) ها  تیروسیت توپالسمیها به درون س تیلنفوس یجالب، برخ ی دهیپد کیدر 

ها در تماس  تیلنفوس نیآورده شده است(. همچن دهیپد نیاز ا یری)در ادامه تصو ندیگو یم Emperipolesis دهیپد

 گردند. یسلول ها م نیا یها اتوریمد بیها احتماال موجب تخر تیروسیبا ت کینزد

 گردند. یم بروزیاز ف یدچار درجات مختلف زین دیروئیت ینینابیب یها بافت

 

 :صیتشخ

 یژن ها یضد آنت یسرم یها یباد یعدم وجود آنت ایوجود  یبررس موتویهاش صیتشخ یراه ها نیاز عمده تر یکی

 باشد. ی( مدازیروپرواکسیو ت نیروگلوبولی)ت دیروئیت

 

 :یکینیعالئم کل

 باشد.  یم کیستمیو س یموضعشامل عالئم  HT یکینیکل عالئم

 باشد. یم dysphagiaو  dyspnea ،dysphoniaشامل:  موضعی

و از  یوزن، ضعف عضالن شیافزا سم،یدیروئیپوتیو متعاقب آن ه دیروئیت یشامل: از دست رفتن عملکرد غده  کیستمسی

 .گرید کیولوژیزیاز مشکالت ف یعیوس فیو ط یدست دادن موها، نابارور

 

 

 باشد. یم IgG4  ،HTمهم در  یباد آنتی: نکته



 

 

 

افتد را  یاتفاق م موتویهاش یکه در ط د،یروئیت یها را در بافت غده  تیلنفوس ونیلتراسینفیا ریتصو نیا 

 دهد. ینشان م
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