
 کم کاری تیروئید چه عالئمی ایجاد میکند؟

شکایات و نشانه های کم کاری تیروئید درست عکس                 

پرکاری تیروئید هستند یعنی چون کمبود ترشح هورمون           

تیروئید وجود دارد همه واکنش های مربوط به سوخت و ساز           

 بدن آهسته می شوند.

اشتهای بیمار کم میشود ،عدم تحمل به سرما، آهسته شدن           

حرکات، خشکی و خشونت پوست، موهای شکننده، ضعف و          

خستگی، صدای خشن، یبوست و گرفتگی عضالنی دیده می          

 شود.

همچنین بیمار ممکن است از موارد زیر شکایت کند: کم              

شدن حافظه ،خواب آلودگی در طی روز، مشکل تمرکز، بی            

حسی دستها و پاها، افزایش وزن خفیف، صورت پف و آلوده            

به ویژه چشمها، خونریزی ماهیانه شدید و نامنظم ،ترشح             

شیر از پستانها ،نازایی ،گواتر) تورم و غیر طبیعی در ناحیه             

 جلوی گردن به علت بزرگ شدن غده تیروئید(.

          ۵نوع دیگر التهاب تیروئید پس از زایمان است کهه  -

ها را در فاصله کوتاهی پس از زایهمهان      درصد خانم ۱۱

 مبتال می کند و معموال یک وضعیت موقتی است.

     کفایتی) نارسایی( غده تیروئیهد         یک علت شایع دیگر بی

درمان های انجام شده روی پرکاری تیروئید است یعنی         

وقتی برای کنترل غده تیروئید پرکار از ید رادیواکتیو یا          

جراحی استفاده می شود چند ماه تا چند سهال بهرای             

 تیروئید ممکن است کم کار شود.

    میلیون نفر در سراسر جهان ید کهافهی        ۱۱۱در حدود

دریافت نمی کنند ید یک ماده شیمیهایهی اسهت کهه          

تیروئید از آن برای تولید هورمون ها استفاده می کند و           

کمبود شدید آن با کم کاری تیروئید همراه است ایهن            

مشکل با استفاده از نمک یددار در ایران برطرف شهده            

 است..

 

 به چه علت تیروئید کم کار میشود؟

               شایعترین علت بی کفایتی) نارسایهی(غهده تهیهروئهیهد

التهاب آن به علت اشکال در سیستم ایمنهی خهود فهرد           

است که بیماری هاشیموتو نامیده می شهود. مهعهمهوال                

سیستم ایمنی بدن فقط در مقابل تهاجهمهات خهارجهی             

شود و به خود بدن      مانند باکتریها و ویروسها وارد عمل می      

کند .در التهاب تیروئید به علت خود ایهمهنهی               حمله نمی 

سیستم ایمنی خود فرد غده تیروئید را به اشتباه به جای           

 دهد و به آن آسیب می رساند. بیگانه مورد توجه قرار می
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شود که ترجیحها  بهه         لووتیروکسین روزانه یک بار مصرف می     

هنگام صبح است خیلی مهم است که بیمار مقدار صهحهیهح         

دارو را دریافت کند. گاهی بیماران جهت تسریع در بهبهودی            

و یا سعی در کاهش وزن مقدار بیش از حد نیاز از این قهر              

تواند منجر به بهروز عهالئهم            ها مصرف می کنند این کار می      

پرکاری تیروئید شود که در آن بیش از نیاز بدن هورمون در             

خون وجود دارد و در طوالنی مدت ممکن است مشکالتی از            

 قبیل پوکی استخوان یا بیماری قلبی ایجاد شود.

 

بیمار مبتال به کم کاری تیروئید تا چه مدت باید دارو 

 مصرف کند؟

 

اکثر بیماران مبتال به کم کاری تیروئید الزم اسهت مصهرف              

ههای   دارو را برای باقی عمر ادامه دهند اما مقدار دارو در سال     

 بعدی ممکن است نیاز به تعدیل داشته باشد.

 

 کم کاری تیروئید چگونه درمان میشود؟

با توجه به اینکه در این بیماری غده تیروئید قادر به تولهیهد              

هورمون به اندازه الزم نمیباشد، درمان استاندارد قر  ههای        

 حاوی هورمون تیروئید هستند.

قرصها هورمون مورد نیاز بدن را تامین می کنند در اکهثهر               

 مههوارد از لههووتههیههروکسههیههن اسههتههفههاده مههی شههود              

هفته پس از شهروع درمهان            ۱-۲بیمار ممکن است ظرف     

پاسخ اندکی را حس کند، اما پاسخ کهامهل بهه درمهان بها               

هورمون تیروئید اغلب تاخیر دارد ممکن است چندین هفتهه      

 طول بکشد.

ماه پس از شروع درمان آزمایش خهون بهرای              ۲-۳معموال   

اندازه گیری هورمون هها تهکهرار مهی شهود تها مهقهدار                      

لووتیروکسین بر اساس آن تعدیل شود .این رونهد مهمهکهن             

است چندین بار تا رسیدن به سطح طبیعهی ههورمهون در               

خون تکرار شود پس از اینکه مقدار مناسب دارو بهرای ههر              

فرد مشخص شد پزشک شما ممکن است آزمهایهش ههای              

 هورمونی را سال یکبار درخواست نماید.

 

 

ممکن است در هر بیماری یکی از عالئم فوق برجسته بهاشهد              

درحالیکه در بیمار دیگر چنین عالمت شدت کمتری داشته یها       

اصال  دیده نشده.در واقع تعدادی از افراد مبتال به کهم کهاری                

کند اگر عهالیهم فهوق را             تیروئید هیچ شکایتی را عنوان نمی     

داشتید و پزشک پس از انجام آزمایش به شما گفت مشکلی در      

تیروئید تا وجود ندارد تعجب نکنید چون بسیاری از شکایهت           

 اختصاصی بوده و علل متعددی دارند

 پزشک برای تشخیص کم کاری تیروئید چه میکند؟

مانند هر بیماری دیگر مهم است که شما مهراقهب عهالئهم              

کاری تیروئید باشیم بهه ههرحهال            اولیه هشدار دهنده کم   

پزشک شما تنها پس از انجام آزمایش خون می توانهد بها      

اطمینان بگوید که شما بیمار هستید یا نه البته قبهل از             

انجام آزمایش پزشک شرح حال شما را اخه  کهرده و               

کند و در نهایت در صورت شک    سپس شما را معاینه می    

به کم کاری تیروئید درخواست آزمایش خون: شهامهل            

TSH ) 4و اگر الزم باشدT.....میکند.و ) 
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 خود مراقبتی در منزل:

فقط همان مقدار از دارو که توسط پهزشهک          

تجویز شده است را مصرف نمایید و ههرگهز           

 خودسرانه مصرف دارو را کم یا زیاد نکنید

در صورتیکه عالئمی دال بر کهم کهاری یها              

پرکاری تیروئید احساس می کنید با پهزشهک          

 خود تماس بگیرید

جهت حصول اطمینان از ایهنهکهه کهم کهاری              

تیروئید شما به خوبی تحت کنترل باقی مهانهده           

است در فواصل تعیین شده بهه پهزشهک خهود              

 مراجعه کنید

خوشحال باشید که بیماری شما مهههم ولهی بهه              

راحتی قابل درمان است با مصرف مهرتهب دارو و           

مراجعه به هنگام با یک فرد سالم تفاوت نهخهواههد             

 داشت

 -منبع: پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیهسهم          

واحد آمهوز     - ۳۹تدوین:دی   -۱۳۳۱شهید بهشتی   

 سالمت

در چه وضعیت هایی ممکن است نیاز به دارو             

 افزایش یابد؟

اگر وزن بیمار بیشتر شود در صورتی که خانم مبتهال بهه           

کاری تیروئید باردار شود و بیماری های گوارشی کهه      کم

شهونهد، رمیهم        منجر به اختالل ج ب لووتیروکسین می     

غ ایی پرفیبر وکلستیرامین) داروی پهایهیهن آورنهده              

کلسترول خون( آنتی اسیدهای حاوی کهلهسهیهم یها             

تهوانهد در جه ب           آلومینیوم یا قر  های آهن مهی      

لووتیروکسین مشکل ایجاد نماید . ل ا مقدار مصهرف           

لووتیروکسین بایستی در موارد فوق افزایش یابد و یا         

در مورد داروهای لووتیروکسهیهن در زمهان ههای              

دیگری از شبانه روز مصرف شود همچنین داروهای        

ضد تشنج و ریفامپین با تسریع دفع لووتیروکسیهن   

 ممکن است نیاز به آن را افزایش دهند.

 


