
از آنجا   شود.  مشاهده در بیمار تا عالیم بهبودي    

که بسیاري از موارد هیپوتیروئیدي، دائمی و اغلب 

پیشرونده هستند ضروري است که درمان این 

وضعیت در طول زندگی فرد ادامه پیدا کند. اندازه 

و وضعیت بالینی براي   TSHگیري دوره اي سطح 

اطمینان از اینکه دوز مناسب تجویز شده است 

ضروري است چرا که ممکن است نیاز به تعدیل 

دوزهاي درمانی در زمانهاي مختلف وجود داشته 

باشد. تعدیل مطلوب براي هورمون تیروئید حیاتی 

است چرا که بدن بسیار حساس به تغییرات حتی 

سیار مهم است که ب جزیی هورمون تیروئید است.

دوز دارو در زنانی که تصمیم به باردار شدن دارند 

به خوبی تنظیم شود چرا که هیپوتیروئیدي می 

تواند بر رشد و نمو جنین تأثیر بگذارد. غالباً در طی 

حاملگی جایگزینی هورمون تیروئید تغییر میکند و 

بنابراین مراقبت بیشتري الزم است. داروها و 

(خصوصاً آهن) می توانند  مکملهاي مختلفی

مشخصاً بر جذب هورمون تیروئید تآثیر بگذارند و 

بنابراین سطح هورمون نیاز به مراقبتهاي بیشتري 

  در طی بیماري یا تغییر داروها دارد. 

 

  

قرص لووتیروکسین نکات مهم در مصرف    

لووتیروکسین معموالً روزي یک بار با شکم خالی خورده -1

مهم است که هر روز ساعت معینی مصرف شود.  .می شود

از  .معموالً بهتر است ناشتا خورده شود تا بعداً فراموش نشود

آنجایی که این دارو می تواند بی خوابی ایجاد کند، مصرفش 

 .در صبح هنگام از این نظر هم بهتر می باشد

هیچگاه بیشتراز مقدار تجویز شده مصرف نکنید. از -2

 .به دقت پیروي کنید دستورات پزشکتان

هر روز پیش از مصرف لووتیروکسین نبضتان را بشمارید -3

(اگر این کار را بلد نیستید، روش آن را از پزشکتان 

نا در دقیقه بود یا  100اگر ضربان قلبتان باالي  )بیاموزید

منظم بود پیش از مصرف نوبت آن روز با پزشکتان تماس 

 .بگیرید

یاد  کردید، به مجردیکه آن را به اگر یک نوبت را فراموش-4

دي البته اگر تقریباً موقع نوبت بع .آوردید مصرفش کنید

مصرف دارو رسیده است ، نوبت فراموش شده را رها کرده ، 

ابر به برنامه منظم دارویی تان بازگردید. مقدار دارو را دوبر

.نکنید یین نوبت یا بیشتر را فراموش کردید براي تع 2اگر  

ه جدید با پزشکتان مشورت کنید. اگر یک برنام

اده می لووتیروکسین را به عنوان یک درمان جایگزینی استف

نیدکنید، ممکن است مجبور باشید تا آخر عمر مصرفش ک  

ودي دارویتان را طبق دستور حتی در صورت احساس بهب

ه دهید.ادام  

  

 

  

  

  

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی 

  درمانی زنجان

  مرکزآموزشی درمانی آیت ا.. موسوي

  

  کم کاري تیروئید

  (هیپوتیروئیدي)

  

  

  

  

  

  

  واحد آموزش همگانی و بیمار

  



  هیپوتیروئیدي یا کم کاري تیروئید چیست؟ 

هیپو تیروئیدي یا کم کاري تیروئید (غدد تیروئیـد 

تیروئیـد  کم فعال) زمانی اتفاق می افتد که غـده

میزان هورمون تیروئید کمتر از حد طبیعی تولیـد 

کند. نتیجه این اتفاق کاهش بسیاري از فعالیتهاي 

بدن است. گرچه کم کاري تیروئید می تواند موقتی 

باشد، ولی معموالً یک وضعیت دائمی است. برخـی 

 3درصـد زنـان و  10مطالعات نشان می دهند کـه 

   ارند.درصد مردان کم کاري تیروئید د

  نشانه هاي هیپوتیروئیدي چیست؟          

در مراحل ابتدایی ممکن است عالئم کمی بروز کند 

چرا که بدن توانایی جبران نسبی غده تیروئید از 

کار افتاده را با افزایش تحریک آن دارد. این 

مسئله بسیار شبیه فشار دادن پدال گاز براي 

حرکت با سرعت قبلی در وقتی که ماشین از تپه 

ولید باال می رود است. به هرحال به دلیل آنکه ت

هورمون تیروئید کاهش یافته و متابولیسم بدن 

کند شده است نشانه هاي مختلفی می تواند بروز 

نشانه هاي کم کاري تیروئید شامل موارد زیر کند. 

  می باشد:

  

  

 خستگی فراگیر  

 خواب آلودگی  

 فراموشکاري  

 مشکالت یادگیري  

 ناخن و موي خشک و شکننده  

 پوست خشک و خارش دار  

 پف آلود صورت  

 یبوست 

  ناراحتی عضالت  

 اضافه وزن و احتباس ادراري  

 جریان قاعدگی سنگین یا غیر طبیعی  

 افزایش فراوانی سقط  

 افزایش حساسیت به داروها  

  علل هیپو تیروئیدي چیست؟

 هیپوتیروئیدي خود ایمنی  

 هیپوتیروئیدي پس از درمان با ید رادیو اکتیو  

 هیپو تیروئیدي خود بخودي  

  جراحی تیروئید  

 مصرف بعضی از داروها 

 هیپوتیروئیدي مادرزادي 

 التهاب دردناك تیروئید 

 هیپوتیروئیدي هیپوفیزي 

 هیپوتیروئیدي پس از زایمان   

  هیپوتیروئیدي چگونه تشخیص داده می شود؟ 

نشانه هاي مشخص کننده و عالئم فیزیکی که می توانند به 

تشخیص داده شوند می توانند نشانه اي وسیله یک پزشک 

از هیپوتیروئیدي باشند. اما به هر حال ایـن وضـعیت مـی 

تواند بسیار کند پیش برود تا جایی که بسیاري از بیمـاران 

متوجه نمی شوند که بدنشان تغییر کرده است و بنـابراین 

انجام تستهاي آزمایشگاهی به شدت براي تأیید تشخیص و 

ــت هیپوتی ــین عل ــت دارد.تعی ــدي اهمی ــخیص  روئی تش

امکانپـذیر  T4و  TSHهیپوتیروئیدي با انجام آزمایشات 

ــت.   ــخیص اس ــد تش ــی توان ــومی م ــک عم ــک پزش ی

هیپوتیروئیدي را بگذارد اما غالباً به کمک یـک متخصـص 

  نیاز می شود.  غدد

  هیپوتیروئیدي چگونه درمان می شود؟

لووتیروکسین هیپوتیروئیدي با یک درمان تک دوز روزانه 

مـی گـردد. یـک  که به صورت قرص داده می شود درمان

پزشک با تجربه می توانـد دوز و شـکل صـحیح را بـراي 

بازگشت تیروئید بـه وضـعیت طبیعـی تجـویز نمایـد. در 

بیماران مسنی که بیماریهاي زمینه اي ماند بیمـاري قلبـی 

دارند معموالً دوز پایین دارو شروع می شود در حالیکـه در 

یماران جوان و سالم دوز کامل درمانی به یکباره جایگزین ب

می شود. هورمون تیروئید در بدن بسیار کنـد عمـل مـی 

  کندو بنابراین چند ماه پس از شروع درمان طول می کشد


