
غده تیروئید، غده پروانه ای شکل است که در قسمت 

جلویی و پائینی گردن قررار دارد و وورورونی ترشر     

وی کند که سوخت و ساز بدن را کنترل وی کند. در 

صورتی که این ووروون کم ترشر  شرود کرم کراری     

تیروئید به وجودوی آید. زنان به خصرو  در سرنین   

یماری وبرت   سال بیشتر از وردان به این ب 50باالی 

 وی شوند. 

 انواع کم کاری تیروئید:
  درصد ووارد وبت یان  95نوع اولیه : بیش از

دچار کم کاری اولیه تیروئید وستند که 

 .اخت ل عملکرد خود غده تیروئید است

  نوع ثانویه : کم کاری تیروئید به علت

 نارسایی ویپوفیز را ویپوتیروئیدی ثانویه

 گویند.

   یدی از زوان تولد را وجود ویپوتیروئ

ن است دچار کرتینیسم گویند. وادر نیز ومک

  شد.کم کاری تیروئیدی با

  تیروئیدیت اتوایمیون )تیروئیدیت

واشیموتو( شایعترین کم کاری تیروئید در 

بالغین است که غده تیروئید توسط سیستم 

 .گیردایمنی بدن وورد تهاجم قرار وی

 رکاری کم کاری تیروئید در وبت یان به پ

تیروئید که توسط ید رادیواکتیو ، جراحی یا 

اند نیز دارووای ضد تیروئیدی دروان شده

 .شودوشاوده وی

 عالیم  
بی حالی، عدم تحمل سروا، یبوست، ضعف و درد واویچه 

ای، پوست خشن و زبر، وووای خشک و شکننده، افرزایش  

چربی خون، اضرافه وزن بری دلیرل، ورم صرورح و حالرت      

دگی، ضخیم شدن زبان، کند حرف زدن، اخت ل خواب آلو

قاعدگی نراونظم یرا زیراد،     خستگی، افسردگی، در حافظه،

نازایی، کاوش تعداد ضربان قلب، عردم تعرادل، درد و ورم   

                                                                                                             .وفاصل، بزرگ شدن ظاوری غده تیروئید

 تشخیص 
با یک آزوایش خون ساده وی توان کمبود این وورورون را  

تشخیص داد. در این بیمراری وورورون تیروئیرد در خرون     

کاوش وی یابد و وعموالً ووروون وحرک غده تیروئید )که 

از ویپوفیز ترش  وی شرود( افرزایش وری یابرد. تسرتهای      

اسرکن تیروئیرد یرا    تشخیصی دیگرر جهرت ایرن بیمراری     

جهت  تستیسونوگرافی جهت اندازه گیری غده تیروئید و 

 بررسی عملکرد تیروئید وی باشد. 

 درمان 
   درورران ایررن بیمرراری برره وسرریله دادن ووروررون

تیروئیررد برره صررورح وصررنوعی ورری باشررد و ررل  

 USPلووتیروکسین، تیوتیرونین یا تیروئید 

ووروون تیروئیرد در خرون را بره حالرت     این دارو ویزان 

 عادی بروی گرداند. 

  دارو: عوارض جانبی
افزایش اشتها، خونریزی غیر عرادی، درد قفسره سرینه،    

اسهال، تب ، سردرد شدید، عدم تحمل گروا، بی خوابی، 

گرفتگی عض نی، عصبی شدن، ترپش قلرب، اشرکال در    

تنفس، ب وراح پوسرتی، عررک کرردن، لررزت دسرتان و      

ش وزن. در صورتی که عروار  جرانبی ایرن دارو را    کاو

 وشاوده کردید حتماً به پزشک خود اط ع دوید.

 رژیم غذایی در کم کاری تیروئید :
 کلرم، بروکلری،   وانند گرل  انواع سبزیجاحرخی ب

کلررم بروکسررل، دانرره خررردل، تربچرره، شررلغم و 

 در دوان این بیماری کمک کنندهلوبیای سویا، 

 .وستند

  وصرف اسیدوای چرب ضروری شاول اسیدوای

توانند در بهبود ع ئم وی 6-و اوگا 3-چرب اوگا

واننررد اخررت الح کررم کرراری تیروئیررد  ناشرری از

بهبود عملکررد  وا و ومچنین پوست، وو و ناخن

وغز و افزایش سط  انرریی فررد اثرراح و بتری     

 3-ونراب  اسریدوای چررب اوگرا     .داشته باشند

وررای چرررب شرراول گررردو، دانرره کترران، ورراوی

وررای سرررد واننررد سررالمون )آزاد( و کرراد    آب

نیرز عمردتاً در    6-باشد. اسیدوای چرب اوگاوی

 .وا و وغزوای گیاوی وجود دارنددانه
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 ورای کل فعال ووروونسلنیوم در تشکیل ش 

و وتابولیسم ید نقش وهمی دارد.  تیروئیدی

غذاوای غنی از سرلنیم شراول دانره گنردم،     

غررذاوای دریررایی، کلیرره، جگررر، گوشررت و  

وررا واکیرران، دانرره آفتررابگردان و وغررز دانرره 

 .باشندوی

 توصیه های زیر رارعایت کنید:
سعی کنید فعالیت خود را به صورح آوسته و  .1

. اگر در حرین فعالیرت دچرار    ونظم زیاد کنید

درد قفسه سینه، گرفتگی عض ح، تنگی نفس 

یا طپش قلرب شردید، حتمراً پزشرک خرود را      

 وطل  کنید.

برای جلوگیری از افزایش وزن، افزایش چربری   .2

خون و یبوسرت از غرذاوای کرم کرالری، کرم      

 چرب و پر فیبر استفاده کنید. 

در حین دریافت دارو باید ورتبا آزوایش خرون   .3

ت چک کردن ویزان وورورون تیروئیرد در   جه

تغییرر  خون انجام شود. چون ومکن است نیاز 

دارو داشته باشید. دارو را به ویچ عنوان  ویزان

کم یا زیاد نکنید و ور روز سر ساعت وعین آن 

 را ویل کنید تا جذب بهتری داشته باشد.

در صورتیکه وجبور به وصرف دارووای دیگری  .4

از بیماری خرود وطلر    وستید حتماَ پزشک را 

کنید چون وصررف بعضری داروورا، بخصرو      

وخدروا، فنوباربیتال و دیگوکسین ومزوران برا ایرن    

دارو، ومکن است اثرر آن را افرزایش دورد و سربب     

 وسموویت دارویی شود.
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