
  

  
 

تیروئیدکم کاری   

 غدد تیروئید کم فعال،هیپوتیروئیدی یا کم کاری تیروئید  کم کاری تیروئید چیست؟

زمانی اتفاق می افتد که غده تیروئید میزان هورمون تیروئید کمتر از حد طبیعی تولید 

 .این اتفاق کاهش بسیاری از فعالیتهای بدن است نتیجه کند

 -یخواب آلودگ - ریفراگ یخستگست؟یچ یدیروئیت یکم کار ینشانه ها

خشک و  پوست، خشک و شکننده یناخن و مو -یریادگی تالمشک - یفراموشکار

 اضافه وزن و احتباس -ت العض یناراحت لودآ صورت پف - بوستی -خارش دار 

 شیافزا -سقط  یفراوان شیافزا - یعیطب ریغ ای نیسنگ یقاعدگ انیجر - یادرار

 به داروها تیحساس
 یم هیتوص است در زنان مسن شتریب دیروئیت یکه کم کار ییآنجا از شود؟ یداده م صیچگونه تشخ یدیروئیپوتیه

 انجام دهند.  دیروئیت یکار دارند تست کم یکه قصد باردار یدهند و زنان نجاما انهیسال نیشود زنان مسن تست روت

 .باشد یممکن است ضرور و MRIدخالت دارد زیپوفیه د،یروئیتی اگر در علت کم کار

که فرد هنگام بروز  یو در صورت گذاردی م ریبدن انسان تاث یتمام ارگان ها یرو دیروئیت: دیروئیت یعوارض کم کار

و قلب و عروق  یخون ستمیپوست، چشم، س -شود  یم دیتشدآن  پزشک مراجعه نکند تمام عوارض به به موقع میالع

قرار  دیروئیعملکرد غده ت ریتأث هستند که تحت ییت ارگان هاالو اعصاب و عض مغز ،یبارور ،یویگوارش، دستگاه ر

 دیروئیت یاز کم کار یناش یشود کما یم دهید هم در فصل سرما یکه گاه دیروئیت یکم کار حالت نیتر دیدارند شد

 است نشدهن درما
هیپوتیروئیدی با یک درمان تک دوز روزانه لووتیروکسین که به صورت قرص هیپوتیروئیدی چگونه درمان می شود؟ 

 داده می شود درمان می گردد

این بیماران باید سبزیجات را به صورت پخته مصرف نمایند . مواد غذایی شامل انواع  رژیم غذایی در کم کاری تیروئید 

بادام زمینی، ارزن و سویا است مانع جذب کافی داروهای تیروئید می شود بنابراین باید در مصرف آن  کلم، شلغم، روغن 

موجود در نمک ید زیرا در غیر این صورت احتیاط گردد توجه داشته باشید که از نمک در پایان پخت غذا استفاده کنید، 

هنگام برداشتن درب ظرف غذا، همراه با بخار خارج می شود . در این صورت شما میزان ید کمتری از آن چه که انتظار 

می رود دریافت خواهید کرد. در ضمن نمک یددار را نباید در شیشه های شفاف و در معرض نور نگهداری کرد. اطمینان 

که برای تولید هورمون  B3,B6,B2به ویژه  B ،ویتامین های گروه C -A مین مقادیر کافی ویتامین هاینسبت به تأ

 م است .لذا مصرف منظم مواد غذایی زیر در برنامه ی غذایی روزانه توصیه می شود الزتیروئید ضروری هستند 
 

 بیمارستان فوق تخصصی نور شهریار

 واحد آموزش و ارتقا سالمت


