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  تیروئید و پوست
  ، 3، دکتر وحیده سادات الجوردی2، دکتر امیرهوشنگ احسانی1دکتر محبوبه سادات حسینی 

  ، 3، دکتر علی ناصر ترک3، دکتر شیده یزدانیان3، دکتر پدرام مهریان3دکتر مریم غیاثی
  3یدکتر رضا محمود رباط

   دستیار پوست، دانشگاه علوم پزشکی تهران-3 استادیار پوست، -2، ...  فوق تخصص غدد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا-1
  

  :تظاهرهای پوستی بیماری های تیروئید را می توان به سه دسته تقسیم کرد
  ضایعه های اختصاصی مانند کیست تیروگلوسال و متاستاز پوستی بدخیمی های تیروئید -1
 .یعه های غیراختصاصی که ثانویه به اختالل در تعادل هورمون تیروئید ایجاد می شودضا -2

 .تظاهرهای پوستی بیماری های سیستمیک یا پوستی دیگر که می توانند با بیماری های تیروئید همراهی داشته باشند -3

  . ماری های تیروئید صورت خواهد گرفتدر این مقاله مروری جامع بر تمامی مقاله های مرتبط با تظاهرها و عوارض پوستی بی
    تیروئید، تظاهرهای پوستی، عوارض پوستی  :واژه های کلیدی

  73-60): 1(10دوره ؛ 1386فصلنامه بیماری های پوست بهار                              7/2/85:     پذیرش29/11/84: وصول مقاله 
  

  مقدمه 
ای پوسـتی بـه   در جریان بیماری هـای غـده تیروئیـد، تظاهرهـ          

این تظاهرهـا را در سـه دسـته کلـی           . صورت شایع دیده می شوند    
  : می توان طبقه بندی نمود

  ضایعه های اختصاصی تیروئید -1
ضــایعه هــای غیراختــصاصی ثانویــه بــه اخــتالل در هورمــون   -2

  )هیپرتیروئیدی یا هیپوتیروئیدی(تیروئید 
 های ضایعه های پوستی ثانویه به بیماری های همراه با بیماری -3

  )1و2(تیروئید 
  ضایعه های اختصاصی تیروئید

  کیست مجرای تیروگلوسال 
کیست مجـرای تیروگلوسـال شـایع تـرین اخـتالل کیـستیک             

ــت و   ــردن اس ــادرزادی گ ــامل   % 70م ــایی را ش ــایعه ه ــین ض   چن
 ضـایعه هــای مـادرزادی کیــستیک دیگـر گــردن مثــل   . مـی شــود 

ص افتراقی  برونشیال و مخاط برونشیال اکتوپیک در تشخی      کیست  
اگر چه اغلب در    ). 1(کیست مجرای تیروگلوسال قرار می گیرند       

اولین دهه زندگی عالمت دار می شود اما ممکـن اسـت در افـراد               
در قـسمت تحتـانی   %) 65(اغلـب مـوارد     . بالغ هم تظاهر پیدا کنـد     

هیوئید قرار دارد اگر چه  ممکن است ژوکستاهیوئید یا در قسمت 
  .  واقع شودفوقانی استخوان هیوئید

ممکن اسـت در    . مجرای تیروگلوسال در قاعده زبان قراردارد     
  ). 3(آن بافت تیروئید اکتوپیک وجود داشته باشد

هنگامی که اتصال این مجرا به قاعده زبان پایدار بماند ممکن           
است با بیرون آوردن زبان حرکت کیـست مجـرای تیروگلوسـال            

گلوســال دارای تیرو مــوارد کیــست مجــرای% 35در . دیــده شــود
عفونـت کیـست و تخلیـه شـدن           است که معموًال ثانویه به     فیستول

  ).4-6(آن به سطح پوست یا به دنبال جراحی است

   تهران، میدان وحدت اسالمی، بیمارستان رازی–دکتر امیر هوشنگ احسانی : مؤلف مسوول
   ehsanih@yahoo.com: پست الکترونیک 
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بـدخیمی   الموارد کیست مجرای تیروگلوسـ    % 1در کم تر از     
رشـد سـریع   . رخ می دهد و بیش تر در زنان مسن دیده مـی شـود    

در اغلب موارد بدخیمی ). 7(اغلب مطرح کننده پروگنوز بد است
 از نـوع پـاپیالری      التیروئید به دنبـال کیـست مجـرای تیروگلوسـ         

و معموًال در طـی اکـسزیون       ) درصد75-85(ینوما است   سآدنوکار
در سـایر مـوارد ایـن    ). 8(جراحی کیست تشخیص داده مـی شـود   

ــوع   ــدخیمی از ن ــوالر، mixed papillaryب   و SCC، فولیک
ــتیک  ــینوم آناپالس ــست مجــرای  SCC. اســتکارس ــه از کی   ک

  غـده    SCCل منشأ مـی گیـرد نـسبت بـه مـوارد نـادر               اتیروگلوس
  مـــــــوارد). 9(دارد پروگنـــــــوز بـــــــه تـــــــری تیروئیـــــــد 

Hurthle cell carcinoma10( نیــز گــزارش شــده اســت (
اکسزیون کیست مجرای تیروگلوسال و یک قـسمت از اسـتخوان      

  روش انتخـابی درمـان   (thesistrunck procedure)هیویید 
  ). 7(چنین ضایعه هایی است

 بـه طریـق     ،ال از خروج کیست مجـرای تیروگلوسـ        پس اغلب
 از بافت کیستیک افتراق داده  بافت تیروئید اکتوپیک  باید   جراحی

بیمارانی که بافت تیروئیـد اکتوپیـک دارنـد بافـت           % 75شود زیرا   
در بیماران مبتال به بیماری هـای       . تیروئید فانکشنال دیگری ندارند   

  8000/1تــا  4000/1شــیوع بافــت اکتوپیــک تیروئیــد   تیروئیــد 
برای جلـوگیری از هایپوتیروئیدیـسم یـا تروژنیـک بـه         ). 11(است
اســــکن  الال اکــــسزیون کیــــست مجــــرای تیروگلوســــدنبــــ

  . توصیه می شودئید قبل از جراحی ئورادیونوکل
  

  متاستازهای پوستی بدخیمی های تیروئید
 مورد از متاستازهای پوستی بدخیمی های       50امروزه کم تر از     

ضایعه ها ممکن ). 12(اولیه تیروئید در مقاله ها گزارش شده است       
 ، بنفش یا آبی، پـاپول یـا         flesh-coloredاست منفرد یا متعدد،   

متاسـتازهای پوســتی بـا تیرومگـالی یـا متاســتازهای     . نـدول باشـند  
بـه نظـر مـی رسـد کـه          ). 13(پوستی در اکثر موارد همراهی دارند     

 شـایع تـرین منطقـه بـرای متاسـتازهای پوسـتی کانـسر               پوست سر 

 ایمونوهیــستوشیمی بــا  . باشــدفولیکــوالر و پــاپیالری تیروئیــد  
ایی بـرای تیروگلوبـولین و کلـسی تـونین بـرای تـشخیص             مارکره

  .دادن منشأ تیروئیدی این ضایعه ها مفید هستند
مدوالری کارسینوم تیروئید با متاستاز بر پوست گزارش شـده       

 نئوپالسم های متعدد اندوکرین که      سندروم با   امکان دارد است و   
 Sipple.  در ارتبـاط باشـد  اسـت  اتوزومال غالـب  سندرومیک 

syndrome MEN2  ،ــد   شــامل کارســینوم مــدوالری تیروئی
 سـندروم   (MEN2bیتوما و کارسینوم پاراتیروئید و      سفئوکرومو

شامل کارسـینوم مـدوالری تیروئیـد،       ) ، متعدد نوروماهای مخاطی 
یتوما و گانگلیونوروماهای مخاطی و قیافـه مارفانوئیـد         سفئوکرومو

  ). 1(است
 ، ماکوالر notalgia parestheticaگزارش هایی از بروز 

 داده MEN2bآمیلوییــدوز و آمیلوییــدوز در فــازی در بیمــاران 
 در  MEN2aهم چنین در خانواده بیمـاران مبـتال بـه           . شده است 

ضـایعه هـای    در منطقـه بـین دو اسـکاپوال          افرادی که    ،موارد% 50
pruritic)  نیـز  کانسر مـدوالری تیروئیـد      به  داشتند،  ) خارش دار
  . )14و15 (مبتال بودند

یک درماتولوژیـست همـواره بایـد بـه نـدول هـای درمـال یـا           
یراسـیون سـوزنی    پضایعه های غیرمعمولی کـه بـه دنبـال یـک آس           

fine     غده تیروئید  (FNA)         به وجود می  آیند مـشکوک باشـد  .
مواردی از کاشته شدن کارسینوم های پـاپیالری و فولیکـوالر در            

رش شـده   سطح پوست از طریق مجرای سـوزن آسپیراسـیون گـزا          
  ).16(است
  

  ضایعه های غیراختصاصی بیماری های تیروئید 
  )1جدول شماره(  بالینی هایپرتیروییدیسمتظاهرهای

  علـــل هایپرتیروییدیـــسم افـــزایش دریافـــت تیروکـــسین،     
 ،، نـدول توکـسیک منفـرد      )شامل بیمـاری گریـوز    (تیروییدیت ها   

گواترمــولتی نــدولر توکــسیک و بــا شــیوع کــم تــر آدنــوم هــای  
ترشـــح کننـــده تیروتـــروپین، حـــاملگی مـــوالر،      فیزیهیپـــو
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stroma ovari 1و2 (است و کانسر فولیکوالر متاستاتیک.(  
نقـش  هورمون تیروئید در رشد و تشکیل موها و تولیـد سـبوم             

هورمون تیروئید در مصرف اکسیژن اپیـدرمال سـنتز         . دارداساسی  
هـم چنـین در تعیـین ضـخامت         . دخیـل اسـت   پروتئین در اپیـدرم     

یدرم دخالت دارد اما اثرهـای آن در درم کـم تـر شـناخته شـده                 اپ
  ).17(است 

پوست به خصوص فیبروبالست ها و کراتینوسیت های پوست 
از بافت های هدف هورمون های تیروئیدی بـه شـمار مـی رونـد،               
ــتی     ــپتورهای پوس ــا روی رس ــرد آن ه ــسم عملک ــه مکانی ــر چ اگ

 تزهورمـــون تیروئیـــد موجـــب تحریـــک ســـن. ناشـــناخته اســـت
  پروتئوگلیکان هـا توسـط فیبروبالسـت، تنظـیم و تمـایز اپیـدرمال              
می شود و یکی از ارکان اصـلی در سـاخت سـبوم و تـشکیل مـو                  

  ).3(است
 های تولیدکننده اپیدرمال را القـا       ن بیان ژ  T3به نظر می رسد     

فعال کننده پالسمینوژن آغاز     و تمایز کراتینوسیت را به وسیله ژن      
سـلول هـای اپیـدرمال بـه هورمـون هـای             غ هم چنین بلو   .می کند 

فــاکتور   (EGFتیروئیــدی وابــسته اســت کــه ایــن عمــل توســط 
 سـطح   ،هورمـون تیروئیـد   . مـی گیـرد    صـورت ) رشدی اپیـدرمال  

EGF          تـأثیر بـر اتـصال       موجـب   را در پوست افزایش می دهد و 
EGF     ــوغ ــه بل ــود و در نتیج ــی ش ــت م ــای پوس ــده ه ــه گیرن     ب

خون رسانی پوست بـه تنظـیم       . شودی  سلول های اپیدرمال آغاز م    
  صـورت   هورمـون هـای تیروئیـدی        وسـیله  عروقـی    –سیستم قلبی   

و  در شـرایط هایپرتیروییـدی بـرون ده قلبـی افـزایش           . می پـذیرد  
مقاومت عـروق محیطـی کـاهش و هـم چنـین مقاومـت وریـدی                

 .نتیجه حاصل افزایش گردش خون پوستی است      . افزایش می یابد  
یــدی عکــس ایــن مــسئله صــادق اســت کــه در شــرایط هایپوتیروی

    ی در همـه  . شـود و سـردی پوسـت مـی         موجب رنـگ پریـدگی    
بافت های بدن هورمون تیرویید مصرف اکسیژن بـافتی را تـسهیل            

می دهـد کـه ایـن عمـل بـه            می کند و میزان متابولیسم را افزایش      
طور مستقیم از طریق تحریک کاتکول آمین ها بر بافـت صـورت    

  ).3( می گیرد 
  ). 2(هستندثر تظاهرهای هایپرتیروییدی غیراختصاصی اک

 مشابه تیروییدی، پوست، گرم، مرطوب، نرم وردر شرایط هایپ
گرمـای پوسـت مـی توانـد بـه دلیـل            . با پوست نوزادان مـی شـود      

به ) 1و2(افزایش جریان خون پوست و گشاد شدن عروق محیطی 
الـت  دنبال افزایش فعالیت عصبی سـمپاتیک باشـد کـه در ایـن ح             

گرفتگی صورت و قرمزی کف دست در بیماران هایپرتیروییـدی          
  ).1و2(می کند  نظر ما را به خود جلب

هایپرهیدروز ژنرالیزه ممکن است در کف دست و پاها نمایان 
  ).1و2 (شود

در یـک سـوم      کـه گـاهی      شـوند موهای سر نرم و نازک مـی        
  ).2(شودمی  )1( آلوپسی منتشر بدون اسکار بیماران سبب

یکـی از   .  تظاهرهای ناخنی مـشاهده مـی شـود        ،بیماران% 5در  
 Plummer نـاخن    اسـت، تظاهرهای ناخنی کـه کاراکترسـتیک       

 ایــن تظــاهر بــرای هایپرتیروییــدی    بایــد دانــست کــه    .اســت
با شیار مقعر و اونیکولیز دیـستال مـشخص         . نیستپاتوگنومونیک  

اونیکــولیز در نــاخن انگــشت چهــارم شــایع تــر ). 1و2(مــی شــود 
تـه در هایپوتیروییـدی، پـسوریازیس،       این یاف امکان دارد   ) 2(تاس

بعداز صدمه های پوسـتی و درماتیـت تماسـی آلرژیـک مـشاهده              
 اطـالق  Jellinek signهایپرپیگمانتاسیون پلک ها، ). 17(شود 
هایپرپیگمانتاسـیون ممکـن اسـت بـه دلیـل افـزایش            ). 2 (شودمی  

تــشر یــا  مــشابه بیمــاری آدیــسون بــه صــورت منACTHســطوح 
لوکالیزه در کف دست ها و پاها، لثه و مخاط بوکال دهانی روی              

  ).1و2( این حالت در پوست های تیره بیش تر دیده می شود.دهد
م در هایپرتیروییدی گزارش شده است در ایـن         داسکلرومیگز

 تجمع پاپول های سفید، زرد یا صورتی با قوام سـفت            ،حالت نادر 
  . می شود ها دیدهدر صورت، تنه، اگزیال و انتها

گاموپاتی مونوکلونال، اختالل های     کاهش وزن،    بااین حالت   
حرکتی مـو، بیمـاری هـای عروقـی، فنـومن رینـود، تالنژکتـازی،          
کــاهش ظرفیــت انتــشار ریــوی، تظاهرهــای عــصبی و مفــصلی و 
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  . میوپاتی همراه است
ضایعه های جلدی اغلب در نتیجه تجمع موکوپلی ساکاریدها        

ورونیک اسید به همراه فیبروسیت هـا در درم رخ          به خصوص هیال  
کف دست و پا اغلب درگیر نمی شـوند اگـر چـه             ). 18(می دهد   

  . تورم انگشتان و کلسینوز اتفاق بیفتدممکن است 
درمان هایپرتیروییدی با ید رادیواکتیو، تظاهرهـای پوسـتی را          

  ).19(بهبود نمی بخشد 
  ییدتیروئهایپرتظاهرهای پوستی -1جدول شماره 

  
  پوست 

  نرم ، صاف و مخملی 
  افزایش دمای پوست 

  اریتم پالمار، فالشینگ صورت 
  افزایش تعریق

  خارش
  هایپرپیگمانتاسیون 
  میگزدم پره تیبیال

  ویتیلیگو 
  کهیر، پالموپالنتار پوسچولوزیس: سایرین
  ناخن ها

  افزایش سرعت رشد ناخن ها
  koilonychiaنرم شدن ناخن و 
  اونیکولیز دیستال 
   آکروپاتی تیرویید

  موها
  نرم و نازک شدن موها،

  آلوپسی منتشر
   آلوپسی آره آتا

  
  بیماری گریوز

ایــــن بیمــــاری دارای تظاهرهــــای پوســــتی معمــــول هــــر 
ــدی  ــد   (هایپرتیرویی ــر ش ــاال ذک ــه در ب ــشابه آن چ ــراه  ) م ــه هم ب

و ) درموپـاتی (م  د میگز پره تیبیال  شامل   تظاهرهای مختص به خود   
  ).1و2 (استکروپاتی آ

  پره تیبیالم دمیگز
م پره تیبیال، این ضایعه ممکن اسـت در هـر           دخالف نام میگز  

جـای دیگـری شـامل نـواحی رادیـال بازوهـا، شـانه، ران و سـر و         
تظاهر بالینی آن ممکن است از یک ظاهر پوست         . گردن رخ دهد  

 elephantiasisالی تا انفیلتراسیون وسـیع بـا نمـای مـشابه     قپرت

verrucosa nostra متفاوت باشد.  
 ضـایعه هـای دو طرفـه بـه صـورت پـالک و              ،در اغلب موارد  

ندول هایی با قوام سفت و با رنـگ هـای مختلـف از صـورتی تـا                  
در مـوارد   . اسـت  بنفش و گاهی با اندوراسیون چـوبی         –قهوه ای   

  ).20( هایپرهیدروزیا هایپرتریکوز در آن قسمت وجود دارد ،نادر
ــت در  ــن حالـ ــارا1-10ایـ ــد بیمـ ــد رخ  درصـ   ن هایپرتیروییـ

 اغلب پس از اوفتالموپـاتی و تـشخیص         یافتهاگر چه این    . می دهد 
بـا  گـاهی پـس از شـروع درمـان       (هایپرتیروییدی تظاهر مـی یابـد       

ولی گاهی ممکن اسـت   ،)داروهای آنتی تیرویید، آغاز می گردد   
  . شودمقدم بر سایر تظاهرهای بالینی مشاهده 

 م هــستند،دی پــره تیبــال میگــزتقریبــًا تمــام بیمــارانی کــه دارا
م پـره   ددر منابع دیگـر شـیوع میگـز       ). 2و3(اوفتالموپاتی نیز دارند    

ــوز کــه    در  درصــد 4/0-4تیبیــال بــین   ــتال بــه گری  بیمــاران مب
هـستند، گـزارش شـده      هایپوتیرویید، هایپرتیروییـد یـا یوتیروییـد        

 رخ دهد وتو نیزمشیهم چنین ممکن است در تیروییدیت ها   . است
)21.(  

ر مورد این که آیا ترکیب های موجود در سرم بیماران مبتال      د
مـی شـود یـا فاکتورهـای         م پره تیبیـال   د بروز میگز  سبببه گریوز   

محیطی در محل بروز ضایعه ها در ایجاد آن نقش دارند، اختالف 
  . نظر وجود دارد

در بیش تـر از دو دهـه پـیش مـشخص شـده اسـت کـه سـرم                    
تیبیــال موجــب ایجــاد چنــد الیــه م پــره دبیمــاران مبــتال بــه میگــز

این تولید هیالورونیک اسید به وسـیله       . شوداسید می   هیالورونیک  
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کشت فیبروبالست های ناحیه پـره تیبیـال تـشخیص داده شـد امـا               
 مشاهده  شانهکشت پوست ناحیه پره پوس و یا        درچنین رخ دادی    

  ).2(نشد 
 م پــره تیبیــال بــا یــا بــدوندبــیش تــر بیمــاران مبــتال بــه میگــز 

 LATSســطوح افــزایش یافتــه ســرم هاشــان  تیروتوکــسیکوز در
وجود دارد که به نظر نمی رسد عامل مؤثری در بـروز ایـن گونـه         

  ).2(ضایعه ها باشد 
م پره تیبیال، به نظـر مـی        د در بروز میگز   TSHدر مورد نقش    

رسپتورهای رسد  روی فیبروبالست های ناحیه پره تیبیال و اربیتال 
TSH  وجود دارد .TSH       رسـپتورهای    اثرهای آگونیـستی روی
TSHســـکانس هـــای ریبونوکلئیـــک اســـید کـــد کننـــده . دارد

م د در فیبروبالست های مناطق مبـتال بـه میگـز          TSHرسپتورهای  
  ).19و20(پره تیبیال تشخیص داده شده است 

اگر چه اکنون بین تظاهرهای بالینی و حضور اتوآنتی بادی ها           
ــپتور   ــه رس ــاط واضــحی   TSHعلی ــدارد  ارتب ــود ن ــی)2(وج     ول

م پره تیبیال،   دتحقیق های اخیر نشان داده است که بیماران با میگز         
  فیبروبالسـتی دارنـد کـه قـادر بـه      Az (IgAz)ایمونوگلوبولین 

 است سلول های فیبروبالست درمال      Kda-54اتصال به آنتی ژن     
)2.(  

 در پاتوژنز این ضایعه     IGF-1 شده است که     مطرحهم چنین   
  .ددخالت دار

 و donorم پــره تیبیــال در منظقــه ددر هــر حــال، بــروز میگــز
  م د در بیمــارانی کــه منطقــه مبــتال بــه میگــز     ،منطقــه دریافــت 

 اکسیزیون کرده اند و پوست نرمال را به منطقه مبتال           پره تیبیال را    
ــشان مــی دهــد کــه فاکتورهــای موضــعی در     ــد ن گرافــت زده ان

 اسـت عامـل ایـن       ممکـن فیبروبالست های درمال وجود دارد که       
  ).22 و 23 (ضایعه باشند

  هایی که در برابـر رسـپتور   T cellنظریه دیگر این است که 
TSH   ــوق ــی ژن ف ــد، در حــضور آنت ــی دهن ــشان م  ،  واکــنش ن

ترشـح مـی کننـد کـه موجـب تولیـد           در پوسـت    سیتوکاین هایی   

  ).3( هیالورونیک اسید می شود 
پـاتی تیروییـدی   نظریه سوم این است که در موپاتی و اوفتالمو        

در نتیجه فاکتورهای موضـعی ماننـد ادم و ترومـا موجـب التهـاب             
 کــاهش برگــشت مــایع لنفــاوی و  آنبافــت هــم بنــد و بــه دنبــال

سیتوکاین های تحریک کننده فیبروبالستی بـا عمـر طـوالنی مـی             
د در بافـت     که در نتیجه ایـن امـر رسـوب هیالورونیـک اسـی             شود

  ).3و24(هدف افزایش می یابد 
هده افزایش ضـخامت درم بـه خـصوص         مشا: ستوپاتولوژیهی
ت های میانی و عمقی درم همراه با رسوب مقادیر فراوانی           درقسم

موکوپلی ساکارید ممکن است باعث جداشدن فیبرهـای کـالژن          
 قابل توجـه   فیبروبالست ها ممکن است      وسیلهین  ستولید مو  . شود

  ).1و2(باشد 
د، ضایعه ها ابتدا درناحیه     در بسیاری از موار    :تظاهرهای بالینی 

 طرفی اندام تحتانی آغاز می شود و اندکی بعد به پـشت             –قدامی  
ندول ها صورتی یا هم رنگ پوست و گـاهی      . پاها امتداد می یابد   

 کـه موجـب     هـستند زرد و مومی با فولیکول هـای مـوی برجـسته            
ایـن حالـت   . می شـود  )پوست پرتقالی (pea de orangeظاهر 

ــت روی ا  ــن اس ــد   ممک ــدیمی روی ده ــا ق ــد ی ــکارهای جدی . س
هایپرتریکوز و هایپرهیدروز موضعی ممکن است در محل ضایعه         

م پـره تیبیـال     دسه تیپ کلینیکی بـرای میگـز      ). 1-3(مشاهده شود   
  ).2(شناخته شده است 

  وبروس مدور روی ساق پا و انگشتانضایعه های ندوالر یا ت-1
سـفت در سـاق     درگیری منتشر که موجب ادم غیرگوده گذار        -2

  . شودپا و انگشتان می 
3-elephantiasic  ــاد ــه و ایجـ ــورت ادم دوطرفـ ــه صـ ــه بـ  کـ

  ).1-3(تشکیالت ندوالر 
درمان در موپاتی تیروییدی هنوز به عنوان یک مسئله         : درمان  

 چرا که ضایعه ها بـا درمـان اخـتالل هـای هورمـونی               استمطرح  
ی موضـعی بـا     گلوکو کورتیکوییدها ). 3(تیرویید بهبود نمی یابد     

یا بدون پانسمان بسته یا به صورت تزریق داخـل ضـایعه مفیـد بـه               
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  ).25( نظر می رسند
 یـا  ultrapotentبه نظر مـی رسـد اسـتفاده از اسـتروییدهای           

آنــالوگ ســوماتو اســتاتین کــه (تزریــق داخــل ضــایعه اســترویید 
از سایر درمان های موجود     ) 3) (است IGF-1مهارکننده فعالیت   

یک ترکیب  (ثروتاید، ایمونوگلوبولین داخل وریدی     که شامل اک  
ایمونومدوالتور که موجب کاهش تولید اتو آنتـی بـادی هـا مـی              

 پـالس اسـترویید داخـل وریـدی و بـه دنبـال آن اسـترویید                 ،)شود
  ).1و2(دارد فواید بیش تری ، هستندخوراکی 

ــمافرز  ــروج  (پالسـ ــش آن خـ ــاالً نقـ ــرم TSHاحتمـ     از سـ
، فتوکمـوتراپی و    )بیماران پاسخ نمی دهنـد      ی ، اگر چه همه   است

Gradient pneumatic compressionــه از ــایر  جمل  س
توکسی فیلـین موجـب     نهم چنین پ  ). 2 (هستنددرمان های موجود    

 فیبروبالسـت هـا در      وسـیله بـه   گلیکوز آمینوگلیکان   کاهش سنتز   
اکسیزیون موضعی ضایعه ها بـا  ). 3(  شده است in vitroمحیط 

در درمان به کار رفته است، اما نتـایج دو پهلـوی ایـن              جراحی نیز   
درمان بیان کننده این است که تا حـداالمکان بایـد از روش هـای            

  ). 1 (شودم پره تیبیال خودداری دجراحی در درمان میگز
به نظر می رسد سونوگرافی برای اندازه گیری میزان ضخامت          

اب کلینیکـال    پاسخ به درمان یا بررسی موارد س        و ارزیابی    پوست
  ).26(باشد روش مناسبی درموپاتی 

  آکروپاتی تیروییدی
 و  اسـت تیرویید آکروپاتی ناشایع ترین تظاهر هایپرتیروییـدی        

تیرویید ). 1و3و7 (است مورد آن گزارش شده  100تا به حال تنها     
آکروپاتی شامل تریاد کالبینگ انگشتان، تورم بافت نرم انگشتان         

 اسـت  جدید در اطراف استخوان هـا        استخواندست و پا، تشکیل     
کس پروگزیمال انگـشتان    متاکارپ اول، دوم و پنجم، فالن     ). 1و2(

بـیش تـر    و فالنکس پروگزیمـال انگـشتان پـا    دست، متاتارس اول  
  ).1(درگیر می شوند 

بیماران تیروتوکسیک رخ می دهد % 1این حالت در کم تر از 
موارد همراهی  % 5 در   م پره تیبیال  دگزوفتالمی و میگز  او معموًال با    

کروپاتی پس از اجـزای  آ و اغلب (Diamond's Triad)دارد 
  ).1و2 (شوددیگر تریاد و حتی پس از درمان گریوز ظاهر می 

تغییرهــای اســتخوانی پاتوگنومونیــک در رادیــوگرافی شــامل 
 المالر در منطقه دیافیزی با نمای پـر ماننـد           periostealواکنش  
نی جدید ممکن است به سمت محور       اسپیکول های استخوا  . است

  ). 27(بلند استخوان گسترش یاید 
از آن جایی که تعداد موارد گزارش شده این اخـتالل، پـایین             

بیماران مبـتال   . نیست  لذا علت دقیق این اختالل شناخته شده       است
وتیرویید و حتی هایپوتیرویید باشـند هـر چنـد اکثـر            ممکن است ی  

 ولـی تیروییـد      استگریوز در ارتباط    موارد این اختالل با بیماری      
ــیموتو و    آ ــدیت هاشـ ــه تیروییـ ــتال بـ ــاران مبـ ــاتی در بیمـ کروپـ

  ). 28 و29(آدنوکارسینوم هرتل سل نیز مشاهده شده است 
یــک اســکن اســتخوانی ممکــن اســت حــساس تــرین تــست   

کروپـاتی باشـد چـرا کـه نـشان دهنـده            آتشخیصی برای تیروییـد     
 درناحیه دیافیز استخوان های     افزایش خطی فعالیت استئوبالستیک   

  ).30 (استکوچک 
اکثر موارد آکروپاتی بدون عالمـت هـستند و نیـاز بـه درمـان           

 خـشکی شـایع تـرین عالمـت      ،در مـوارد عالمـت دار     ). 1(ندارند  
درد  ، در مقایـسه بـا هایپرتروفیـک اسـتئوآرتروپاتی ریـوی           .است
ــ ــدون دارد و ن ــا ب ــاکی در موپریوســتوزیس بعــضی  . اســتگرم پ
 سـندروم مشابه با آکروپاتی دارد ولی سایر عالیم ایـن          هرهای  تظا

  ).2(وجود ندارد
. کروپاتی نیاز به درمان نداردآدر موارد بدون عالمت تیرویید 

.  کامل در طول زمان ممکن است رخ دهـد         بهبودیدر موارد نادر    
درمـان هـای    .  متغیر بیماری دشوار می باشد     تدرمان به دلیل طبیع   
یز هیالورونیــک اســید و رادیــوتراپی موضــعی اکــسیزیونال، تجــو

  ). 2(اثرهای دو پهلو داشته اند 
استفاده از استروییدهای فلورینه موضعی بـه صـورت پانـسمان      

  ).30 (استبسته مؤثر گزارش شده 
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  )2جدول شماره (هایپوتیروییدیسم  تظاهرهای پوستی
هایپوتیروییدیسم در نتیجه کاهش مقادیر سـرمی       ممکن است   

 های تیروییدی یا مقاومـت سـلول هـای بافـت هـدف بـه             هورمون
  ).1 (شودهورمون های تیرویید ایجاد 

هایپوتیروییدی اولیه شایع ترین علت هایپوتیروییـدی اسـت و          
  ).1و2( تیرویید است اتوایمونشایع ترین علت آن بیماری های 

، I131سایر علل هایپوتیروییدی اولیه شامل درمان های قبلی با          
ویید، دریافت ترکیب های هتروتیرویید و بیماری های جراحی تیر
  . استانفیلتراتیو 

هایپوتیروییدی ثانویه به دلیل اختالل عملکـرد هیپـوفیزی کـه           
علـل نارسـایی    . شود ایجاد می    است  TSHموجب کاهش تولید    

  هیپــوفیزی مــی توانــد تومورهــا، انفارکــشن، ترومــا، پرتوتــابی یــا  
هایپوتیروییـدی ثانویـه    .  باشـد  درمان هـای جراحـی غـده هیپـوفیز        
کـه مربـوط بـه    همراهـی دارد  معموًال با سایر اختالل های غـددی     

  . استنارسایی هیپوفیز 
ــا      ــاالموس ب ــایی هیپوت ــل نارس ــه دلی ــه ب ــدی ثالثی هایپوتیرویی

  ).31(اتیولوژی های مشابه با هایپوتیروییدی ثانویه رخ می دهد 
  

  هایپوتیروییدیسم مادرزادی 
ــد ــادرزادی هایپوتیروییـ ــسم(ی مـ ــالق  ) کریتینیـ ــانی اطـ   زمـ

در طـی   د که به دنبال هایپوتیروییدی اولیه، ثانویه یا ثالثیـه           ومی ش 
مقـادیر ناکـافی هورمـون تیروییـد        دوران جنینی یا در اوایل تولـد        

 مـشخص   سـندروم تولید و در صورت عدم تشخیص موجب یک         
عقـب مانـدگی ذهنـی بـه همـراه تظاهرهـای        با عالیم کوتـولگی،   

  . شودمی  لدی و سیستمیک هایپوتیروییدیج
ضـخیم   م به صورت تورم کاراکترسـتیک پـره اربیتـال،         دمیگز

یـا  ) ماکروگلوسـی (شدن لب ها، تورم انتهاها، بزرگ شدن زبـان          
  .زبان نرم و قرمز تظاهر می یابد

بـه  (زرد بودن رنگ پوست ممکن است ثانویه بـه کـاروتنمی            
ــه Bدلیــل کــاهش تبــدیل  زردی)  در کبــدVit A کــاروتین ب

  . م باشدد فیزیولوپیک طول کشیده، آنمی و میگز
  .یکوالر برجسته شده باشدوتوده چربی کالممکن است 

هایپوترمی به دلیل کاهش متابولیسم و انقباض عروق محیطـی          
 سـرد و خـشک و رنـگ    ،رخ می دهـد کـه در نتیجـه آن پوسـت           

   cutis marmorataپریــده و در مــوارد شــدید موجــب نمــای 
  . ی شودم

آلوپـسی بـه    ممکـن اسـت     . شـوند موها خشن و خـشک  مـی         
 ، موهای النوگو  امکان دارد   بروز کند و گاهی       patchyصورت  

ــد   ــاقی بمانن ــدار ب ــورد از   . پای ــک م ــا collodion babyی  ب
سایر اخـتالل هـایی     . هایپوتیروییدی مادرزادی گزارش شده است    

  : هستندشرح زیر که با هایپوتیروئیدی مادرزادی همراهی دارند به 
انقبــاض ســپتوم بــین بطنــی (  عروقــی –اخــتالل هــای قلبــی -

VSD ، PDAو تنگی شریان پولمونری .(  
دوپلیکاسیون کولـون، تنگـی     (اختالل های دستگاه گوارش     -

  )هایپرتروفیک پیلور
  یک طرفه و در club foot(تال لکساختالل های موسکولوا

  )32 ) (نرا مادرزادی یک طرفه رفتگی
 تولد زنده اسـت کـه       4000/1ع هایپوتیروئیدی مادرزادی    شیو

ژنتیکی ثانویه بـه اخـتالل هـایی        % 5موارد آن اسپورادیک و     % 95
  ).33(استدر سنتز هورمون های تیروئیدی 

کریتینیـسم آنـدمیک ثانویـه بـه     هنوز در بعـضی از نقـاط دنیـا     
هایپوتیروئیدیسم جنین ممکن است    . وجود دارد کمبود جنینی ید    

  ). 2(لیل عبور ترکیب های گواتروژن از طریق جفت رخ دهد به د
غربال گری نوزادها در بدو تولد از نظر هایپوتیروئیدی امروزه 

نـوزادان  % 33 صورت می گیرد چرا کـه        امریکادر ایاالت متحده    
مبتال در ابتدا هیچ گونه عالمتـی از هایپوتیروئیـدی را نـشان نمـی               

  ).1(دهند
 پـس از تولـد   3-6بـال گـری روزهـای    به ترین زمان انجام غر  

 زیرا پـس از زایمـان ممکـن اسـت یـک هایپرتیروئیدیـسم               است،  
و تشخیص را بـا مـشکل روبـرو    باشد  فیزیولوژیک گذرا رخ داده     
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  ).1 (کند 
  

   افراد بالغهایپوتیروئیدیسم 
 شامل خستگی   افراد بالغ تظاهرهای بالینی هایپوتیروئیدیسم در     

سـرما، فقـدان تمرکـز      نکـردن   و ضعف، ضعف عضالنی، تحمـل       
  ). 34(است

ــرایط    ــل شـ ــه دلیـ ــسم بـ ــدی هایپوتیروئیدیـ ــای جلـ تظاهرهـ
. استهایپومتابولیک، کاهش دمای بدن و انقباض عروق محیطی         

 پوست سـرد، خـشک و رنـگ         خصوصًا روی سطوح اکستانسور     
 شدید با نمای مـشابه ایکتیـوز اکتـسابی          خشکی). 35 (استپریده  

رمان بـا هورمـون هـای تیروئیـدی مـی           ممکن است بروز کند و د     
 در  شـینگ ال رغم رنگ پریدگی ف    به. تواند موجب بهبود آن شود    

بیماران کاهش تعریق به همـراه کـاهش بیوسـنتز          % 50صورت در   
  تـار اکتـسابی    نالموپالپاسترول اپیدرمال موجب بروز کراتـودرمی       

  . می شود
رنــگ پریــدگی پوســت بــه دلیــل انقبــاض عــروق محیطــی و  

  . استتجمع آب و موکوپلی ساکاریدها در درم افزایش 
ا، چــین رنــگ زرد پوســت خــصوصاً در کــف دســت و پاهــ 

  ).2(شودمی ایجاد می نتنازوالبیال به دنبال کارو
تغییرهای مـو بـه صـورت موهـای خـشک، خـشن و افـزایش                

. شـود مـی     کـه موجـب آلوپـسی منتـشر و نـسبی           اسـت ریزش مو   
ــز ــه شــ     شری ــک یافت ــا ی ــارجی ابروه ــوم خ ــک س ــت  ی ایع اس

(Madarosis, Hertog's sign)     اگـر چـه ممکـن اسـت در 
ــه وجــود داشــته     ــن یافت ــد ای ــال یوتیروئی ــسیاری از جمعیــت نرم ب

  ).2(باشد
ــیش تــری از موهــا در      ــد، درصــد ب  در بیمــاران هایپوتیروئی

هورمون هـای     که با درمان و طبیعی شدن سطوح       هستندوژن  فازتل
  . )36(تیروئید، این حالت معکوس خواهد شد

سرعت رشد مو و ناخن کاهش یافته و ناخن ها ضخیم شده و            

  ).3(خطوط طولی و عرضی روی آن ایجاد می شود
م ژنرالیـزه   هایپوتیروئیدی، میگـزد  شاخص ترین عالمت بالینی   

اســت کــه در نتیجــه تجمــع موکــوپلی ســاکاریدها خــصوصاً       
. تین سولفات در درم اتفاق مـی افتـد        ئیهیالورونیک اسید و کندرو   

ــورم، خــشک، رنــگ پریــده و مــومی  در    ایــن حالــت پوســت مت
به رغم ادماتو بـودن پوسـت، ایـن ادم غیرگـوده            ). 1و3( می شود   

  ).3(گذار است 
  

  تظاهرهای پوستی هایپوتیروئیدی -2جدول شماره 
  پوست 

  رنگ پریده، سرد، پوشه دار و دارای چین و چروک 
   asteatotic eczemaخشکی، خارش، 

  فقدان تعریق
  ن رنگ پوست زردشد

  ادم پف آلود صورت، دست ها و پلک ها 
  تالنژکتازی نقطه ای روی بازوها و نوک انگشتان 

  تأخیر در ترمیم زخم ها 
  )ثانویه به هایپرلیپیدمی(گزانتوما 

  ناخن ها 
  چین دار شدن ناخن

  کاهش سرعت رشدناخن ها 
  موها 

  خشن و خشک شدن موهای سر 
  و صورتکاهش موهای پوبیس، آگزیالری 

ــرو    ــارجی ابــ ــای خــ ــاره هــ ــای کنــ ــاهش موهــ کــ
(madarosis)   

  دهان 
  زبان بزرگ 
  )در هایپوتیروئیدی مادرزادی(تورم لثه ها 

  کاندیدیازیس دهانی
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  بــه دنبــال تــورم لــب هــا، بینــی پهــن، ماکروگلوســی و تــورم 
خالف میگزدمـی   .  پلک ها، صورت ظاهر مشخصی پیدا می کند       

مـی شـود در هایپوتیروئیـدی در        که در بیمـاری گریـوز مـشاهده         
ــود       ــد، میگــزدم بهب ــون تیروئی ــالح ســطوح هورم   درمــان و اص

  ).3(می یابد
افتادگی پلک به دلیل کـاهش تحریـک سـمپاتیک عـضالت            

  ).1و3(پلک فوقانی مشاهده می شود
مواردی از سندروم تونـل کارپـال و فلـج عـصب فاسـیال نیـز                

  ).37(گزارش شده است
 به دلیل کاهش فاکتورهای انعقـادی       ترمیم زخم مختل می شود و     

و کــاهش حفاظــت از عــروق ثانویــه بــه موســین درمــال پورپــورا 
  ).2و3(مشاهده می شود 

  بیمـــاری هـــای سیـــستمیک و جلـــدی مـــرتبط بـــا 
  بیماری های تیروئیدی 

 تیروئید با   اتوایمونبیماری های تیروئید خصوصاً بیماری های       
، لذا در   هستندرتبط  تعدادی از بیماری های جلدی یا سیستمیک م       

بررسی سطوح هورمون های    باید  صورت مشاهده این بیماری ها،      
تیروئیدی و بررسی وجود اختالل هـای تیروئیـدی مـد نظـر قـرار               

  .گیرد
  آلوپسی آره آتا

کودکـان مبـتال بـه      % 24اختالل در تـست هـای تیروئیـدی در          
بـه رغـم ایـن درصـد        ). 38(آلوپسی آره آتا گزارش شـده اسـت         

ختالل های تست های تیروئیدی، اغلب بیماران تظاهرهای        باالی ا 
  . بالینی آشکار اختالل عملکرد تیروئید نداشتند

 کـودک مبـتال بـه       143مطالعه دیگری که در این زمینـه روی         
ایـن بیمـاران    % 20 نـشان داد کـه       صورت گرفت، آلوپسی آره آتا    

  عالیــم بــالینی آشــکار بیمــاری هــای تیروئیــد، آنتــی بــادی هــای  
  ).39( داشتند T3 تیروئید یا سطوح باالی ضد

  آنمی 
و در (ت آتروفیـک     تیروئید بـا گاسـتری     اتوایمونبیماری های   

مبـتال  بیماران % 10بیش تر از . ارتباط دارند) وز نتیجه آنمی پرنیسی  
  ).40(باشندمبتال به هایپوتیروئیدی ممکن است به آنمی 
ــالص رده    ــالزی خ ــین آپ ــم چن ــدید   RBCه ــی ش ــا آنم   ب

ــا بیمــاری هــای  ،کرومرمــون  نرموســیتر بــا مغــز اســتخوان نرمــال ب
ــون ــر  (اتوایمـ ــده ای  SLEنظیـ ــد غـ ــایی چنـ ــا و نارسـ  ، تیمومـ

multiple endocrine gland insufficiency (  همراهـی
  . داشته اند

  همـراه بـا      RBCسه مورد بیمار مبتال به آپالزی خـالص رده          
یماران هم چنین   هر سه این ب   . استم گزارش شده    هایپوتیروئیدیس

  ).41(بودند مبتال   SLEبه 
  بیماری های تاولی 

) به خصوص بیمـاری گریـوز     (  تیروئید   اتوایمونبیماری های   
ــ    مم ــوس فولیاس ــا پمفیگ ــان ب ــم زم ــت ه ــن اس ــوس  وهک  پمفیگ

  ).42(ولگاریس بروز کنند 
گزارشی از یک بیمار مبتال به گریوز و پمفیگوس ولگـاریس           

ننـده زمینـه ژنتیکـی مـشترک          مطـرح ک    DR4   ، HLADR3با  
  ). 43(است

بولوس پمفیگوئیددر بیماران مبتال به تیروئیـدیت هاشـیموتو و          
  ). 44 و 45( گزارش شده است،گریوز

مورد  یک. هرپس حاملگی می تواند همراه با گریوز رخ دهد        
 و گریوز همراه با آلوپـسی       این بیماری گزارش از وجود هم زمان      
  ).46و47( وجود داردتوتالیس و کولیت اولسراتیو
بیماران با بیمـاری هـای تیروئیـد        % 52درماتیت هرپتی فرم در     

ــی دارد ــا    . همراه ــیموتو ب ــدیت هاش ــک تیروئی ــت آتروفی واریان
HLAB and DR3  38( همراهی داشته است.(  

  بیماری های بافت هم بند
   تیروئیـــد بـــا درماتومیوزیـــت،   اتوایمـــونبیمـــاری هـــای  

سـکلرودرما، شـوگرن همراهـی       ، ا  DLE   ، SLEپلی میوزیـت،    
  ).49-54(دارند 

نز مشترک در بسیاری از مـوارد       ژاستعداد ژنتیکی و ایمونوپاتو   
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تیروئیــدیت هــای  در مــواردی از هــم زمــانی. اثبــات شــده اســت
  HLAB8  ،HLADR3 افـراد بـالغ    با درماتومیوزیـت     اتوایمون

  در   HLADR3مـی رسـد      هـم چنـین بـه نظـر       . استمثبت بوده   
   ).55( دخالت دارد اتوایمون و تیروئیدیت SLEهمراهی 

  کهیر
 گزارش هـایی مبنـی بـر ارتبـاط انـواع کهیـر بـا                1983از سال   

بررسـی هـا میـزان      .  تیروئید داده شده اسـت     اتوایمونبیماری های   
بروز کهیر، کهیر مزمن و آنژیوادم در بیمـاران دارای تیروئیـدیت            

را نـشان    تـوجهی    افزایش قابـل   درمقایسه با گروه کنترل      اتوایمون
  ).59(داده اند

 گـزارش   اتوایمـون واسکولیت کهیـری همـراه بـا تیروئیـدیت          
  ).60(شده است 

مکانیسمی که موجب بروز هم زمان انواع کهیر و تیروئیـدیت      
اســتفاده از .  بــه خــوبی شــناخته نــشده اســت شــود مــی اتوایمــون

هورمون های تیروئیدی در درمان کهیـر مـزمن بیمـاران مبـتال بـه               
  ).61و62( با موفقیت باالیی همراه بوده است اتوایمونوئیدیت تیر

  بـــا توجـــه بـــه مـــوارد فـــوق بـــه نظـــر مـــی رســـد ارزیـــابی 
هورمون های تیروئید در بیمارانی که به کهیر مزمن ایدیوپاتیک و 

 بایـد مـد نظـر قـرا رگیـرد و در صـورت               مبتال هـستند  یا آنژیوادم   
 ال بـه کهیـر مـزمن و        برای بیمار مبـت    اتوایمونتشخیص تیروئیدیت   

در بیمـاران    (د  ادرمان های استاندارد کهیر پاسـخ نـد       بیمار به    اگر
مـد نظـر      بایـد  استفاده از لووتیروکسین   )ا یوتیروئید هایپوتیروئید ی 

  ).59(قرار گیرد 
  ویتیلیگو 

ــاری    ــا بیمـ ــو بـ ــونویتیلیگـ ــورت   اتوایمـ ــه صـ ــد بـ  تیروئیـ
اری آدیـسون،   هایپوتیروئیدی، هایپرتیروئیدی و هم چنـین بـا بیمـ         

وز، دیابت ملیتوس، بلوک قلبی ایدیوپاتیک، مالنوما،ییسآنمی پرن

  ).63(نارسایی تخمدانی و بیضه ای همراهی دارد 
Kamer et al مـورد بیمـار مبـتال بـه ویتیلیگـو      22 با مطالعه 

اران میزان دریافت یـد  این بیم% 90یوتیروئید مشخص کرد که در   
  ).64(است  پایینرادیواکتیو

  ر موارد سای
  بیمـــاران مبـــتال بـــه پالموپالنتـــار پوســـچولوزیس، یـــک یـــا 

ماننـد گـواتر یـا    (بیش تر از یک عالمت از بیماری هـای تیروئیـد         
مـوارد یـا وجـود آنتـی        % 53اختالل در تست هـای تیروئیـدی در         

% 40میکروزومال آنتی بـادی، آنتـی تیروگلوبـولین یـا هـر دو در               
  ).65و66 (هستند دارا را ) موارد
در ) درمـاتوز نوتروفیلیـک تـب دار حـاد     ( Sweet ندرومسـ 

  .همراهی با بیماری های تیروئید گزارش شده است
Nakamura   وردی از یـک بیمـار مبـتال بـه      و همکارانش

شـد را شـرح   مبتال   Sweet سندرومگریوز را که سه سال بعد به    
 شــروع هــم زمــان   ، بیمــارو در مــورد دیگــر ) 67(داده اســت 
  ).68(  داشته است Sweet سندرومحت حاد و تیروئیدیت ت

سـایر مـوارد همراهـی بیمــاری هـای تیروئیـد و بیمـاری هــای       
برایـت  لول آکـ  مـک    سـندروم  :هـستند پوستی شـامل مـوارد زیـر        

  ومگ اریتمــــــــــــــا آنــــــــــــــولر ســــــــــــــنتریف،)69و70(
 (erythema annaulare centrifugum) ــوم  ، گرانولـ

بـا  (یدز، ساکوم کـاپوزی      ا ،)اتوایمونبا تیروئیدیت   (آنولرژنرالیزه  
، )ی تیروئیـد  افـزایش شـیوع اخـتالل هـا       ( ، مالسما   )ندول تیروئید 

ــنتریک رتیکولو ــولتی سـ ــستومـ ــالی(وزیس سیتهیـ ــا تیرومگـ ، )بـ
و ) بــا هــایپو و هــایپر تیروئیــدی(رتیکــوالر اریتمــاتوس موســینوز 

بـــا هایپوتیروئیـــدی و تیروئیـــدیت (پـــسودوگزانتوما االســـتیکوم 
  ).71-78 ) (اتوایمون
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