
   
  ان پرکاري تیروئید چیست ؟مدر          

داروهاي ضد تیروئید خوراکی شامل متی مازول -1

که براي بیماران با بیماري گریوز به مدت طوالنی و 

براي علل دیگر پرکاري تیروئید به مدت کوتاه مورد 

پروپیل تیواوراسیل داروي استفاده قرار می گیرد . 

شود که دیگري است که براي بیمارانی تجویز می

هایی که در مازول آلرژي دارند یا خانمنسبت به متی

   .سه ماهه اول باداري خود هستند

  استفاده از ید رادیو اکتیو -2

  جراحی تیروئید -3

داروهایی مانند پروپرانول براي تسکین عالئم  -4

پرکاري تیروئید به کار می رود تا سایر درمان ها اثر 

 خود را بگذارند. 

  رژیم غذایی در پرکاري تیروئید :            

در رژیم غذایی مخصوص پرکاري تیروئید 

هایی براي خوردن ید وجود دارد و باید محدودیت

غذاهایی مصرف شوند که میتوانند عملکرد تیروئید 

را تا حدودي سرکوب کنند مانند گل کلم، کلم پیچ، 

هاي هلو، سویا، کلم بروکلی، و شلغم. خوردن وعده

بدن  غذایی کوچک نیز راه دیگري است که بتوان به

کمک کرد تا مواد معدنی که به خاطر متابولیسم باال 

از دست داده است را دوباره ذخیره کند. غذاهایی 

که غنی از کلسیم و آنتی اکسیدان هستند نیز براي 

  افرادي که به پرکاري تیروئید مبتال هستند، بسیار 

  

مواد غذایی که در صورت ابتال به پرکاري تیروئید  .مفید است

از   نیغ  باید از خوردن آن اجتناب کنید، موادي هستند که

جلبک و خزه دریایی و سایر  ،دارنمک ید مانند   ید هستند

آیند. عالوه بر مواد غذایی که در نزدیکی دریا به دست می

را تشدید  توانند عالئم پرکاري تیروئیداین شکر و کافئین می

کنند بنابراین باید از خوردن آن پرهیز کنید. بهتر است تا 

جاي ممکن رژیم غذایی سالمی داشته باشد و بدین منظور از 

خوردن لبنیات پر چرب، گوشت قرمز و محصوالت فرآوري 

شده اجتناب کنید. مصرف غذاهاي سرخ شده و شیرینی نیز 

 .باید تا جاي ممکن محدود شود

  

  

  

  سالمتی و شادکامی با آرزوي 

 

 

 

  

  

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی 

  درمانی زنجان

  مرکزآموزشی درمانی آیت ا.. موسوي

  

  کاري تیروئیدپر 

  تیروئیدي)ر(هیپ

  

  

  

  

  

  

  واحد آموزش همگانی و بیمار

  

 



                  

  هیپرتیروئیدي یا پرکاري تیروئید چیست؟          

  

ن آپرکاري تیروئید در واقع وضعیتی است که در 

بیش از حد فعال است و مقادیر بیش غده تیروئید 

کند. پر کار حدي از هورمون تیروئید را تولید می از

ي تیروئید موجب افزایش سوخت و ساز بودن غده

بدن شده و باعث بروز عالئمی مانند عصبانیت، 

اضطراب، تپش قلب، لرزش دست، تعریق بیش از 

  .شودخوابی و دیگر عالئم میحد، کاهش وزن، بی

  

 عالئم پر کاري تیروئید          

سال   40تا 20یروئید بیشتر در بین زنان پرکاري ت

مردان نیز ممکن است به این شایع است ، اما 

تواند براي بیماري مبتال شوند. عالئم بیماري می

  :آور باشد. این عالئم عبارتند ازبیمار بسیار دلهره

 ضعف عضالنی 

 لرزش دست 

 ضربان سریع قلب 

 خستگی مفرط 

 کاهش وزن 

  هاکردن رودهاسهال یا دفعات زیاد کار 

 پذیري و اضطرابآشفتگی، تحریک 

  اختالالت بینایی (تحریک شدن چشم و

 )مشکالت دید

 نظمی در قاعدگیبی 

 عدم تحمل گرما و تعرق شدید 

 ناباروري  

  پرکاري تیروئید چیست ؟ علت

ترین علت پرکاري تیروئید، ابتال به بیماري گریوز است. شایع

شود که سیستم ایمنی بدن آنتی این بیماري باعث می

کنند و هایی تولید کند که به غده تیروئید حمله میبادي

شوند که غده تیروئید هورمون بیش از حد تولید باعث می

کند که سابقه افرادي بروز می کند. این بیماري معموال در

ی در ابتال به مشکالت تیروئید دارند. درافرادي که به گخانواد

ترین عالئم بیمار بیماري گریوز مبتال هستند، یکی از مشخص

کند که باعث درد هاي او عرق میاین است که پشت چشم

ها زدگی چشمها و بیرونچشم، اشک ریختن از چشم

ي رشد توده :اري تیروئید عبارتند ازشود. سایر علل پرکمی

مصرف بیش  )،غیر سرطانی روي غده تیروئید (ندول تیروئید

 ،هاهاي تیروئید براي درمان سایر بیماريي هورموناز اندازه

ي تیروئید بر اثر التهاب غده ،ي تیروئیدالتهاب نیمه حاد غده

س ها) یا التهاب تیروئید پهاي سفید (لنفوسیتتجمع گلبول

  .از زایمان

  هیپرتیروئیدي  چگونه تشخیص داده می شود؟

 TSH   ،T3  ،T4آزمایشات  و معاینات بالینی 

 

 

  عوارض پرکاري تیروئید چیست؟

برخی از اثرات منفی پرکاري تیروئید کنترل نشده بر روي 

آریتمی قلبی (اختالالت مربوط به ضربان  :قلب، عبارتند از

اتساع قلب  ) ،نامنظم قلب مانند فیبریالسیون دهلیزي

ي درون قلب و نازك شدن عضالت قلب) (بزرگ شدن حفره

 ، فشارخون باال. ایست ناگهانی قلب، و نارسایی احتقانی قلب

، در معرض درمان پرکاري تیروئیدهمچنین در صورت عدم 

. پرکاري تیروئید خطر بروز آرتروز مفاصل نیز خواهید بود

تواند موجب شود که بدن شما کلسیم و پتاسیمی که باید می

ها برسد را بگیرد و آن را از طریق ادرار و مدفوع به استخوان

دفع کند و بدین ترتیب تراکم مواد معدنی موجود در 

شود. بدن شما براي حفظ سالمت هاي شما کم میاستخوان

از دارد، بنابراین اگر ها به کلسیم و پتاسیم نیاستخوان

ي کافی کلسیم و پتاسیم جذب هاي شما به اندازهاستخوان

هاي نکنند یا این موارد را از دست بدهند، تراکم استخوان

شود که بعد از همین موضوع باعث می .یابدشما کاهش می

جراحی تیروئید، بدن شما به شدت خواهان دریافت کلسیم 

تواند موجب بروز پوکی باشد. این وضعیت در نهایت می

هاي شما استحکام استخوان شد، به این معنا که استخوان

دهند و شما بیشتر در معرض خطر خود را از دست می

 . هید داشتها قرار خواشکستگی استخوان

 

 

  

  


