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عالئمی مثل ورم ، اضافه وزن ،  عدم در صورتی که 

تحمل سرما پیدا کردید )عالئم کم کاری تیروئید( 

حتمًا با پزشک خود مشورت کنید . چون ممکن است 

 دارو داشته باشید. نیاز به کم کردن 

اگر یدید پتاسیم برای شما تجویز شده است، جهت 

جلوگیری از تحریکات گوارشی و مزه نمکی دارو آن 

 را همراه با آب فراوان و بعد ازغذا میل کنید. 

دارو را یک مرتبه قطع نکنید. چون ممکن است، باعث 

حالتی است که طوفان تیروئید شود؛ طوفان تیروئید 

درجه ، افزایش  41 عالئم پرکاری تیروئید مثل تب

، افزایش تعداد تنفس به طور ناگهانی و ضربان قلب 

 خیلی شدید ظاهر می شود و بسیار خطرناک است. 

 ( درمان با ید رادیواکتیو: 2

  در این روش در یک مرکز درمانی مجهز ید
رادیواکتیو به بیمار تزریق می شود . فرد تا از بین 

 شود.  رفتن ماده رادیواکتیو در بخش بستری می

  این روش بدون درد است و به سایر بافت های
 بدن آسیب نمی رساند. 

  یک ماه تا یک سال بعد از این نوع درمان ممکن
است کم کاری تیروئید ایجاد شود. این درمان در 
حاملگی یا شیردهی ممنوع است چون ممکن 

   جنین یا نوزاد را از بین ببرد.  است غده تیروئید
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 آزمایشات تشخیصی جهت پرکاری تیروئید: 

تاریخچه بیماری و معاینه بالینی بر همه مقدم  .1
 است. 

 (TSH,T4,T3هورمون تیروئید )اندازه گیری  .2

ارزیابی ساختمان و عملکرد غده تیروئید با  .3
 استفاده از تجویز مقدار کم ید رادیو اکتیو 

 درمان پرکاری تیروئید: 

هدف از درمان سطح هورمون های تیروئید می باشد. 

در بیمارانی که علت پرکاری تیروئید مصرف زیاد 

م شود. در هورمون ها باشد ، باید دوز دارو تنظی

افرادی که علت بیماری التهاب تیروئید باشد ، چون 

بیماری خود محدود شونده است نیاز به درمان اضافه 

 ندارد. 

در صورتی که علت پرکاری تیروئید بیماری گریوز یا 

 مولتی نرولر باشد ، شامل موارد ذیل می باشد: گواتر 

 ( دارو درمانی : 1

  دقت کنید .  ؟؟در مصرف متیمازول و پروپیل

دارو را سر ساعت معین مصرف کنید . دارو بعد از 

وعده غذایی میل شود تا تحریکات گوارشی 

ایجاد نکند. بدون دستور پزشک دارو را کم یا 

  زیاد نکنید. 
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 پرکاری تیروئید: 

تیروئید غده ای است ، پروانه ای شکل که در 
قسمت جلویی و پایینی گردن قرار دارد . این غده 

رشح می کند . زمانی که ت T4و  T3هورمون های 
هورمون ها بیشتر از حد معمول ترشح شوند، 

 پرکاری تیروئید بوجود می آید. 

 عالئم پرکاری تیروئید: 

  بزرگ شدن غده تیروئید 

  کاهش وزن و افزایش اشتها 

  افزایش فشار خون و ضربان قلب 

 افزایش تعریق و حساس شدن به گرما 

  تحلیل رفتن عضالت 

  نازک شدن موها 

  افزایش حرکات دودی روده ها 

  به هم ریختگی نظم قاعدگی در زنان 

  خارش 

  بی خوابی 

  ریزش مو و جدا نشدن ناخن از بستر 

  تورم نوک انگشتان 

  برجسته شدن چشم ها 
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 (درمان جراحی : 3

  برای بیمارانی استفاده می شود که به دالیلی

نمی توانند از دارو یا ید رادیواکتیو استفاده 

 نمایند. 

  درصد غده تیروئید  80در این نوع درمان

برداشته می شود و توانایی غده برای تولید 

هورمون کاهش می یابد. این بیماران باید 

کالری اضافی دریافت نماید تا قبل از عمل 

 وضع مناسب داشته باشند . 

  از مصرف کافئین پرهیز شود چون وضعیت

 آنها را بدتر می کند. 

 عوارض عمل جراحی : 

 بسیار کم آسیب به حنجره احتمال  .1

 احتمال بسیار کم آسیب به غده پاراتیروئید  .2

 )این غده میزان کلسیم بدن را کنترل می کند( 

 

 

داروهایی مانند پراپرانولول برای تسکین عالئم 

پرکاری تیروئید بکار می رود تا سایر درمان ها اثر 

 خود را نشان دهد. 
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 آموزش به بیمار: 

از اضافی پرهیز کنید تا از خوردن آب و نمک  .1

 جلوگیری شود. احتباس آب در بدن 

در هنگام خواب سر را باالتر از بدن قرار دهید تا از  .2

 جمع شدن آب در اطراف چشم جلوگیری شود. 

در صورتی که تاری دید داشتید حتمًا با پزشک  .3

 خود مشورت کنید. 

در صورت بروز مشکل چشمی حتمًا از عینک آفتابی  .4

 استفاده کنید. 

سعی کنید بیش از حد فعالیت نداشته باشید و بیشتر  .5

 استراحت نمایید. 

و میان وعده را هر روز استفاده کنید تا غذای کامل  .6

بدن بتواند با توجه به سوخت و ساز باالی خود 

 کالری کافی دریافت نماید. 

 حرک کافئین دار پرهیز کنید. از خورد غذاهای م .7

 

 :منابع

  برونر سودارث 

 سایت سالمت 

 

 

 بيمارستان امام خميني )ره( استهبان 

 واحد آموزش ضمن خدمت

 

پـرکـاری 

  تـیـروئـیـد
 

 

 

 

 

 

 تهيه و تنظيم : 

 كارشناس پرستاری –   الهام استخری

 97سال 

 

 


