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 دیروئیت یپرکار

: تلفظ( )Hyperthyroidism: یسیانگل به)دیروئیت یپرکار

 دیروئیت آن در که است دیروئیت ٔ  غدّه یماریب( سمیدیروئیپرتیه

 یهاهورمون. کندیم ترشّح هورمون ،یعیطب مقدار از شیب

 حالت نیا در. هستند T3 و( T4)  نیروکسیت دیروئیت ٔ  غدّه

 ق،یتعر وزن، کاهش قلب، تند تپش جمله از یماریب از یعالئم

 جمله از.شودیم انینما یآرام نا و لرزش گرما، تحمّل عدم

 بازدو یماریب شوندیم دیروئیت یپرکار موجب که ییهایماریب

 .است

 دیروئیت غده یهاهورمون یخون سطح یریگاندازه با صیتشخ

 ئوایراد دی تست قیطر از خواص موارد در و ردیگیم صورت

 زیپوفیه بر دیروئیت یهاهورمون یمنف دبکیف لیدلبه نیچنهم

 .ابدییمکاهش( دیروئیت محرکه هورمون) TSH یخون سطح

 

 عالئم و صیتشخ
 نشان را عالئم همه کالینیکل یها شیآزما در ماریب دارد امکان

 ندهد

 معمول یکارها انجام دنبال به قلب ضربان تعداد شیافزا. 1

 خون فشار فیخف شیافزا. 2

 دیشد یریپذ کیتحر و یقرار یب و بودن ریپذ کیتحر. 3

 گرما به شدن حساس و قیتعر شیافزا. 4

 ها ران و لگن شانه، هیناح در خصوص به عضالت ضعف. 5

 و دستان در خصوصاً) ترمور یرارادیغ یهاتنش و لرزش. 6

 (انگشتان

 خوب یاشتها رغم یعل وزن کاهش. 7

 مو زشیر. 8

 بستر از ناخن شدن جدا. 9

 (شدن یچماق)انگشتان نوک تورم. 10

 نییپا سمت به باال پلک شدن دهیکش. 11

 پوست ضخامت در رییتغ. 12

 گوارش دستگاه حرکات شیافزا. 13

 دیروئیت یبزرگ ای گواتر. 14

 یزیخونر حجم کاهش ای یقاعدگ دفعات تعداد کاهش. 15

 انیآقا در پستان شدن بزرگ. 16

 پا ساق استخوان یجلو در پوست شدن میضخ. 17

 ها چشم شدن برجسته. 18

 و شوند یم یعیطب دیروئیت یکار پر درمان با عالئم نیا شتریب

 .دارند ازین جداگانه درمان به ها نشانه ریسا

 

 دیروئیت یپرکار یبرا یصیتشخ یشهایآزما
 .است مقدم برهمه ینیبال نهیمعا و یماریب خچهیتار. 1

 یها یباد یآنت و نیروتروپیت د،یروئیت هورمون یریگ اندازه. 2

 بکار صیتشخ دییتا یبرا خون در موجود دیروئیت کننده کیتحر

 – TSH - T4 – T3 – FTI –T3 نمونه یبرا رود یم

T3Uptake ; شیآزما FTI که یزمان در یتر قیدق اطالعات 

 به باشدیم یدیروئیت ضد یها دارو از استفاده درحال ماریب

 .دهدیم پزشک

 زیتجو از استفاده با دیروئیت غده عملکرد و ساختمان یابیارز. 3

 .ویواکتیراد دی کم مقدار

 دیروئیت کننده کیتحر هورمون ای نیروتروپیت یریگ اندازه. 4

(TSH  )کار کننده کنترل و شود یم ترشح زیپوفیه از که 

 در هورمون نیا مقدار دیروئیت یپرکار در. باشد یم دیروئیت

 .شود یم کم شدت به خون

 در و شود تکرار بار کی ماه هر یخون شاتیآزما که است بهتر

 داده صیتشخ دارو با یماریب بودن کنترل درحال که یصورت

 .شود تکرار بار کی ماه 3 هر شد



 گواتر با رابطه
 یکارکم یمعن به کنندیم تصور مردم عموم که طورآن گواتر

 را دیروئیت غده شدنبزرگ یمعن تنها بلکه ست،ین دیروئیت

 میتقس ندولر و منتشر نوع دو به یشکل نظر از گواتر. دهدیم

 کسانی باًیتقر زانیم به دیروئیت غده تمام منتشر نوع در شود،یم

 دیروئیت ندولر، نوع در کهیدرحال شود،یم بزرگ و کندیم رشد

 غده غده، صورت به پزشک توسط لمس در هم و نگاه در هم

 ساده و پرکار کار،کم نوع سه به گواتر کارکرد، نظر از .دیآیدرم

 :شودیم میتقس

 بزرگ هم دیروئیت غده کار،کم گواتر یعنی اول؛ نوع در

 .کندیدنمیتول هورمون یکاف زانیم به هم است،شده

 یعیطب ازین از شتریب هم و است بزرگ هم دیروئیت دوم، نوع در

 .ندیگویم دیروئیت یپرکار آن به که کندیدمیتول هورمون بدن

 دو به نسبت و ندیگویم ساده گواتر آن به که گواتر، سوم نوع در

 یول است، بزرگ دیروئیت اگرچه دارد، یشتریب وعیش گرید نوع

 و استشدهداشتهنگه یعیطب حد در هورمون دیتول زانیم چون

 گواتر آن به کند،یجادنمیا فرد یبرا یعالمت چیه ،ینیبال نظر از

 .ندیگویم ساده

 درمان
 یم دیروئیت یها هورمون سطح کردن یعیطب درمان از هدف

 هورمون ادیز مصرف دیروئیت یکار پر علت که یمارانیب در. باشد

 یماریب علت که یکسان در. شود میتنظ دارو دوز دیبا باشد یم

 است شونده محدود خود یماریب چون باشد یم دیروئیت التهاب

 دیروئیت یپرکار علت که یموارد در. ندارد اضافه درمان به ازین

 یسم منفرد یا گره گواتر ای ندولر یمولت گواتر ای وزیگر یماریب

 :باشد یم ریز موارد از یکی شامل درمان باشد

 یبرا که مازول یمت شامل که یخوراک دیروئیت ضد یداروها .1

 گرید علل یبرا و یطوالن مدت به وزیگر یماریب با مارانیب

.  ردیگ یم قرار استفاده مورد کوتاه مدت به دیروئیت یپرکار

 هفته چند عرض در دیروئیت یپرکار کنترل دارو مناسب بامقدار

 بثورات جمله از دارند زین یجانب عوارض داروها نیا.است سریم

 یها گلبول کاهش ای کبد التهاب بندرت و تب خارش، ،یپوست

 آموزش عوارض نیا شناخت جهت دیبا مارانیب.  خون دیسف

 ، دیشد خارش ای ریکه و پوست یزرد دچار اگر و شوند داده

 به نموده قطع را داروها از دیبا شدند، دیشد درد گلو ای باال تب

 احتمال دیروئیت ضد یدارو قطع با .کنند مراجعه خود پزشک

 یمت آنکه لیدل به نیهمچن دارد وجود دیروئیت یکار پر برگشت

 , MCV و دهدیم کاهش را خون دیسف یها گلبول تعداد مازول

MCH مغز ساپرس امکان و داده قرار ریتاث تحت را خون 

,  D نیتامیو و میکلس یها مکمل از دیبا دارد وجود استخوان

 میرژ) کند افتیدر درمان طول در را B12 خصوص به B گروه

 مصرف موارد در منظور نیهم به( دیروئیت یپرکار در ییغذا

 قرار یبررس تحت ماهانه دیبا زین ماریب CBC دیبا مازول یمت

 .ردیگ

 گره شدن کوچک ای گواتر افتادن کار از باعث ویاکت ویراد دی .2

 یم باشند، یم دیروئیت هورمون کننده دیتول که یسم یها

 یکار پر با نیبالغ در و است خطر بدون درمان نیا. گردد

 توسط شده دیتول اشعه. شود یم استفاده گسترده بطور دیروئیت

 به یول شود، یم دیروئیت یسلولها بیتخر باعث دی مقدار نیا

 اشعه است، گرید نقاط از شیب دیروئیت در آن غلظت آنکه علت

 دیروئیت یسلولها بیتخر باعث دی مقدار نیا توسط شده دیتول

 نقاط از شیب دیروئیت در آن غلظت آنکه علت به یول شود، یم

 ویراد دی. رساند ینم بیآس بدن نقاط ریسا به اشعه است گرید

 نکهیا با. شود یم زیتجو ییپا سر ماریب به یخوراک بطور ویاکت

 از روز چند مدت ظرف ویاکت ویراد ماده تیفعال از یادیز مقدار

 است ممکن دیروئیت غده یرو آن اثرات شود، یم خارج بدن

 کم درمان نیا یجانب عارضه. بکشد طول ماه سه تا کی ظرف

 باعث درمان نیا که ندارد وجود یمدارک. باشد یم دیروئیت یکار

 زنان در. شود بدن یقسمتها گرید ای دیروئیت در سرطان جادیا

 دی زیتجو ایدن مراکز از یاریبس در امروزه. کند ینم ینازائ جادیا

 استفاده زین نوجوانان در دیروئیت یپرکار درمان یبرا ویاکت ویراد

 ها دارو به ماریب که یصورت در دیروئیت یپرکار در .شود یم

 گرفته قرار ییدارو درمان تحت سال 2 حدود دیبا داده پاسخ

 با درمان یماریب بودن کنترل ریغ صیتشخ صورت در که باشد

 اندازه از شیب غده که یموارد در و شده زیتجو ویواکتیراد دی

 .شود یجراح دیبا دیبا شده بزرگ

 یپرکار یا بر گرید یدائم درمان کی دیروئیت یجراح .3

 ازین رایز شود یم هیتوص کمتر درمان نیا امروزه. است دیروئیت

 از پس مشکالت جادیا و دارد مارستانیب در شدن یبستر به

 در بعالوه. شود یم گردن در یبدشکل جادیا جمله از یجراح

 به کینزد یساختمانها به صدمه باعث است ممکن ینادر موارد

 باشد یم دیروئیت یکار کم گرید عارضه. شود گردن در دیروئیت

 یجانب عارضه که نیروکسیلووت قرص با یبراحت عارضه نیا که

 .است کنترل قابل عمر تمام یبرا ندارد

 غده برداشتن و یجراح نباشد بزرگ ماریب گواتر که یصورت در

 ریغ را غده تیفعال توانیم ویواکتیراد دی با و ستین الزم دیروئیت

 .کرد فعال

 دیروئیت یپرکار عالئم نیتسک یبرا پروپرانول مانند ییداروها .4

 .بگذارند را خود اثر درمانها ریسا تا رود یم کار به

 

 یماریب دچار است ممکن ماریب باشدیم خاص که یموارد در .5

 سوال 60 طرح با تواندیم معالج پزشک که باشد شده یروان ها

 روان به یتخصص درمان یبرا و داده صیتشخ را یماریب عمق

 .دهد ارجاع پزشک


