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A pajzsmirigygobok 
diagn6zis felallid.sahoz a bereg reszletes 

A pajzsmirigy betegsegeinel a diagnozist sok 
esetben neheziti, hogy a csokkent, vagy eme1
kedett horrnontermeles szerteagazo, es szarn
talanszor egyeb szervi panaszra utalo tiinete
ket okozhat. Az elvaltozasok egyik forrnaja a 
pajzsmirigygobok megjelenese. Kialakulasa
nak okairol es a kezelesi lehetosegekrol prof 
Balazs Csaba endokrinologus, a Budai Endok
rinkozpont orvosa ad felvilagositast. 

1<
uratasok alapjin a pajzsrnirigygobok elofordul.isa nok
 
korebcn valarn ivel gyakoribb, mint ferflaknal. A ket nem
 
ko zti aranyo k elto lodasa r rnagyarazhatj a, hogy a bct egseg
 

gyakran jelenrkczik a terh esscg alan, illetve az azr koveto idoszak

ban.
 
A pajzsmitigy megfelelo rnukodesehez jodra van szi.ikseg, hazank
 
negyorode pedig az ivovizek elcgrelen jodt arralm a miatt a merse

kelren jodhianyos rcri.ilcrck koze rarrozik.
 

A varandossdg idoszakaban a szcrvezcr jodszukseglcte az atla
gosna l magasabb, a rossz jodcllarot rs;ig pedig konn ycn closegirhe
ri a pajzsrnirigygobok kifejlod eser, illetve a mar meglevo gobok 
nagyobbodasar. Sokszo r azo nba n epp a ncm kor iiltekin tocn meg
kezdctr kicgesziro jod potlas okoz problernat . Az anorganikus jod 
(ezr rartalm azhat jak egycs magzarvedo viram inok, jodos fertotl e
n itoszerek) a pajzsmirigy-gyulladas ban szenvcdok szarnara a be
regscg fcllingolasar, t ulm ukodo gob os pajzsmirigy eseten pedig 
a beregseg rosszabbodasat okozharja! 

A jod hiany cs a joddal nem megfelelocn ellaro tr rerhesseg mel
lerr a dohanyzasnak is meghararozo szercpe van a hideg es meleg 
gobok kialakulasaban egyarant, A felsorolrak mellen orokletes 
tenyezok is nagy szereper jarszanak a betegseg kialakulisaban, 
ezenkivlil a pajzsmi rigygobok elOfordulasa nemesak nokben, 
hanem idoskorban es kLilso besugarzis urin is gyakoribb. 

Hideg vagy meleg? 
A pajzsmirigy gobos megbcregedeseire a legrobb escrbcn a nyak 
c1lilso reszen megjclcno duzzan ar hivja fel a figyelmet. A gobok 
azonoan ncm cgyszeruen kozmet ikai gondor jelenrenek. Az un. 
meleg gobok pajzsmirigy-rulmukodesr okozhamak, a hideg 
gobok pedig a daganaros aralakulas miarr jclcntenek poreneialis 
veszelyr. Anal, hogy az e1valrozas melyik esoporrba sorolando, az 
izoropos vizsgalar soran bizonyosodh arunk meg. A meleg gob 
fokozorr merrekben rarol izoropor, a vizsgil ari kepen piros szinu, 
ezerr ncvezrek cI "meleg" gobnck. A bercg annyiban crezher 
klilonbseger, hogy a meleg gobhoz a rulmukodes rlinerei rarsul
hamak : eros szivdobogas, rirl11uszavar, eserleg fogyas. A meleg 
gob alraIaban joindularu es ercdmennycl gyogyirharo. A hideg 
gob ncm vesz fel izor6por, czert a gobnek megfclclocn raroLis 
alapjan egy lires "hideg" rcrliler abrazol6dik. A hideg gobok egy 
resze leher rosszindul aru, ezerr ezekben az cserekben a cirologiai 
vizsgalar korelezo. 

Komplex vizsgalatok 
A pajzsmirigygob minden eserben vizsgalator igenycl, tiszrazni 
kell annak, ill. azoknak a mererer, sl<-lmar, fllnkciojat. A pontos 

kikerdezeset , az ana m nezis felverele t 
kovet oen a nyaki tcrul et fizib lis vizsga
lara tor renik, rnclyet pajzsmirigyllirra
hang kover, A fizikalis vizsgal at soran 
rendszerint az 1 em-riel nagyobb gobok 
tapi n rhatok j61. Az ultrahang- ( H ) 
diagnoszrika terhodirasaval azonban mar 
lcnyegesen kisebb go bo k jelenl erere is 
feny derulhet , Az Ul-I -vizsgalat alkalmas 
nemcsak a diagn6zisra, hanem a gobok 
rneret cnek megh ararozasara es a nyomon 
koveresre egyar;int. A pontos di agn ozis fel allirasanak len yeges 
eleme a TSH-hormon vervetellel rorteno meghat arozasa, iIlerve 
a mar korabban ernlfretr izotop os vizsgalar. Az izotopos vizsgalat 
(szcinr igrafia) valaszt ad a gob fu nkc io ndlis termeszetere (meleg 
vagy hideg gob). A biopszia elvegzesc pedig, klilo nose n hideg 
gobok esete ben, az eserleges rosszindulani elvalrozaso k vizsgalata
hoz sziikseges. 

Nem csak a mutet jelenthet 
megoldast 
A pajzsrniri gygob ok terd piaja mindig cgyenre szab ott , a bereg 
allaporanak megleleld medon valosul meg. A koverkczokben 
altal.inoss.igban ism errerjiik a keze lesi leh erosegeker. 

A gobok kezelcsen ek egyik sarka laros kcrdes e a TSH kepzode
senek visszaszorftasa, A tarro san magas TS H-szinr ugyanis hoz
zajarul a hideg es a melcg gobok szarndna k cmelkedesehez, 
j ellemzo azonban, hogy mind a meleg, mind a hideg gobok 
len yegcben auro no rn rnodon visclkednek egy ida uran , azaz TSH 
jelenlere nelkul is novekednek , 

A gob novekedese eseren, tovabba ha a cirologiai vizsgalat 
daganaros elvaltozas gyanujar yeti fel, a rmitet elvegzese szukse
ges. 

Az izotopterapia 
A nem rosszindlliaru cs a j6dor fclvevo pajzsmirigygobok rerapia
jara az llrobbi cvrizedekbcn radioj6d-kezelest alkalmazrak valra
koza sikerrel. Ez az eljaras egyre inkabb rerjed, tontos azonban 
rnegemlircni , hogy a viszonylag kis dozisu radiojod-kczclesek 
uran Basedow-kor alakllihar ki, illerve a szemtunerek romolhar
nak Az izor6pted.pia soran a har6anyagor szajol1 ,it jurrarjak 
a szervezcrbc, mely aZlldn "megkcresi" az crinrerr szerver, a k6ros 
clvalroz,isr. A kezelcs Icnycge, hogy a jodizor6p c1p usztirja az. azr 
felvevo pajzsmirigysejrer, s ez;ilral sZlinreri meg a pajzsrnirigy-rul
mukodcst. Az izor6pkezeles harckonyal1 alkalmazhara melcg 
gobos pajl.smirigy-rulm(ikodcs csercl1. 

A joinduJaru gobok cgy resze lll1 . pajzsmirigyromlo, szakszoval 
ciszra, mdyek e1ravoliras;ira alralaban mutcrer javasoillak. Vannak 
azonban olyan eserek, amikor a murer c1kerlilhero. A szklerotiza
ci6 lel1yege, hogy klilon bozo anyagor - regebbel1 rerrant , ma 
alkohol alapu keszirmenyr - feeskcndeznek a eiszraba vagy a gob
be cs az igy kialakllir sreril gyllllad.is llran a eisz.ra falai osszerapad
nak, a gi)b pedig fd szivodik. 

Fontos, hogy ez az eljaras esakis joindularu gobok eseren alkal
mazharo. Segirscgevel a beregek elkerlilhcrik a mtirerer, sor gyak
ran az cserleges rovabbi mtireri beavarkozasokar is. 
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