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بیضی شکل و مجزا در قسمت پشتی غده تیروئید هستند که با ترشح چهار غده  غده پاراتیروئید

هورمون پاراتورمون وظیفه کنترل سطح سرمی کلسیم را برعهده دارند. این چهار غده معموالً در 

 .اندگرفته قسمتهای باال و پایین لوب های راست و چپ تیروئید در سطح پشتی قرار

 ،استخوان بر  هورمون این  .کنندتولید می یا پاراتورمون وئیدهورمونی به نام هورمون پاراتیر دغداین 

 . شود حفظ ر محدوده طبیعی د سطح کلسیم خون اثر دارد وباعث می شود که  کلیه روده ها و 

 
 

  .است  تولید اضافى یا کم این هورمونعمدتا مربوط به  پاراتیروئیداختالالت غدد 

 

 :شامل پاراتیروئیدغدد اختالالت  

 (هايپرپاراتیروئیديسم اولیه )پركاري غدد پاراتیروئیدکه شامل پاراتورمون  هورمون تولید اضافى .1

 می باشد.

 )كم كاري غدد پاراتیروئید(اولیه هیپوپاراتیروئیديسم  شاملکه پاراتورمون  هورمونکم تولید   .2

 می باشد.

 

 



  پاراتیروئید(هايپرپاراتیروئیديسم اولیه )پركاري غدد 

 

 ( پركاري غدد پاراتیروئید چیست؟1

خلف تیروئید واقع شده اند و وظیفه ي تولید هورمون غدد پاراتیروئید چهار عدد غده هستند كه در 

 پاراتورمون را به عهده دارند كه اين هورمون سطح كلسیم خون را تنظیم مي كند. در بیماري پركاري

غدد پاراتیروئید ، میزان هورمون پاراتورمون بیش از حد تولید مي شود و اين موضوع سبب افزايش 

اتیروئیديسم اولیه شايع ترين فرم هايپرپاراتیروئیديسم مي سطح كلسیم خون مي شود. هايپرپار

لت مي باشد و ع غدد پاراتیروئیدباشد و شايع ترين علت آن رشد و بزرگ شدن يك يا تعداد بیشتري از 

 ناشايع تر آن هم سرطان غده ي پاراتیروئید است.

 

 ( عالئم پركاري غدد پاراتیروئید چیست؟2

برخي از افراد هیچ عالمتي ندارند و عده اي مجموعه عاليمي كه شامل موارد زير مي باشد را دارا 

 مي باشند: درد مفاصل، احساس ضعف و خستگي، كاهش اشتها و عدم توانايي تمركز كردن. 

، يبوست و افزايش ساس تشنگيو به دنبال آن كلسیم خون افزايش يابد منجر به اح PTHاگر هورمون 

 ع ادرار مي شود و برخي از افراد مبتال دچار عاليم جدي مي شوند مثل :دف

 .اختالل در كاركرد كلیه ها، سنگ كلیه، پوكي استخوان، درد مفاصل، عدم تعادل شیمیايي خون

دد غ هایپر پاراتیروئیدیسم هم مي تواند رخ بدهد كه البته جز عاليم نادر اما جدي پركاري یا بحرانكريز 

 ید مي باشد. كه عاليمي مثل درد شكم و تهوع دارد.پاراتیروئ

غدد پاراتیروئید مبتال هستید در حین مشكالتي مثل اسهال يا  به ياد داشته باشید كه اگر به پركاري

سطح مايعات بدن خود را به حد كافي  ،مايعات با مصرفتهوع و.... حتماً به پزشك مراجعه كنید و

 برسانید.

 

 تشخیص پركاري غدد پاراتیروئید الزم است؟( چه آزمايشات براي 3

تعیین سطح هورمون پاراتورمون و كلسیم الزم است گاهي افراد مبتال به هايپرپاراتیروئیديسم هیچ 

عالمتي ندارند و با دادن آزمايش متوجه مشكل مي شوند.  ساير آزمايشات مثل گرافي راديولوژي و 

 خوان براساس نظر پزشكتان انجام خواهد شد.تآزمايشات براي بررسي سنگ كلیه و تراكم اس

 

 

 ( آيا كاري وجود دارد كه با انجام آن بتوانم به شرايط خودم كمكي بكنم؟4

 بله، زمان هايي كه هیچ عالمتي نداريد، مي توانید با انجام اصول زير، از بروز عاليم جلوگیري كنید.

 مصرف كافي مايعات و جلوگیري از بي آب شدن بدن (1

 دن منجر به تنظیم سطح كلسیم بدن و سالمت استخوان ها  مي شود.فعال بو (2

 از طريق مصرف مواد غذايي میلي گرم كلسیم  1111زانه دريافت رو (3



 واحد ويتامین دي 011تا  411دريافت روزانه  (4

غدد پاراتیروئید  براي مصرف هرگونه داروي جديدي حتماً با پزشك خود  در مورد بیماري پركاري (5

 كنید.خود صحبت 

 

 

 ؟درمان چیست (5

 بهترين درمان جراحي و برداشتن غده پركار مي باشد.

 عاليمي كه درمان را به سوي جراحي سوق مي دهند شامل : 

 سطح كلسیم باالي خون  

  اختالل در عملكرد كلیه و استخوان ها 

  سال 51سن زير  

 .فرد قادر به چكاپ و پیگیري نمي باشد 

اگر فردي هیچكدام از موارد مطرح شده را نداشته باشد ممكن است جراحي نشود و تحت نظر گرفته  

 شود.

 

 

 

 

 هیپوپاراتیروئیديسم )كم كاري غدد پاراتیروئید(

 

 

 چیست؟ كم كاري غدد پاراتیروئید یا هیپوپاراتیروئیديسم (1

غددی هستند كه در گردن واقع شده اند و این غدد کار تولید هورمون پاراتورمون انجام می پاراتیروئید 

كم  تولید هورمون پاراتورمون. وقتي كنترل كلسیم خون را بر عهده دارد كه اين هورمون وظیفه. دهند

تیروئیديسم مي شود. كه سطح كلسیم خون، ثانويه به رامنجر به ايجاد اختاللي به نام هیپوپا شود 

 كاهش مي يابد. هورمون پاراتورمونكاهش 

 

 چیست؟ كم كاري غدد پاراتیروئید( علل 2

 برايبزرگ شايع ترين علت آن جراحي غده ي تیروئید يا پاراتیروئید مي باشد و يا انجام يك جراحي 

دچار عاليم كم كاري پاراتیروئید  بعد از جراحي برخي از مبتاليان فقط براي مدت كوتاهي .گردن ناحیه

مثل اختالل سایر علل  كمي از آنان براي همیشه دچار اين اختالل مي شوند. تعدادمي شوند و 

 شود. هیپوپاراتیروئیديسم و پاراتیروئیدسیستم ایمنی هم می تواند باعث تخریب غدد 

 



 چیست؟ كم كاري غدد پاراتیروئید( عاليم 3

و اغلب به علت کاهش کلسیم خون وابسته به علت ايجاد كننده ي آن هیپوپاراتیروئیديسم  عاليم 

 مي شوند عاليم هیپوپاراتیروئیديسم افرادي كه بعد از انجام عمل جراحي روي گردن دچار  می باشد.

گزگز شدن دست و پا و اطراف دهان، حركات غیرعادي عضالت مثل پرش،  از قبیلکاهش کلسیم خون 

 .را نشان می دهند كرامپ عضالني و اسپاسم و يا پلك زدن

 معالي شده اند ممکن است عالوه بر هیپوپاراتیروئیديسمه مبتال ب علت غیر از جراحيبه افرادي كه  

موي خشن و  ،مشكالت چشمي خصوصاً كاتاراكت، پوست خشك و ضخیم ،کاهش کلسیم خون

 .داشته باشند شكنندگي ناخن هاو یا  شكننده

 

 ص كم كاري پاراتیروئید وجود دارد؟آيا آزمايشي براي تشخی( 4

 تشخیص مي دهد.را كم كاري پاراتیروئید  ،پزشك با تعیین سطح كلسیم و هورمون پاراتورمون ,بله 

 

 چیست؟كم كاري غدد پاراتیروئید  ( درمان5

اي بر تیازید  هیپوپاراتیروئیديسم است.  تجويز  كلسیم و ويتامین دي از اصول اولیه و مهم درمان

جلوگیري از دفع بیش از حد كلسیم از راه  ادرار هم ممكن است تجويز شود. در صورت تجويز داروها 

مي بايست، هر هفته آزمايش خون داده شود. اگر اين آزمايشات سطح كلسیم خون را نرمال نشان 

مدت زمان مصرف  ماه يكبار تغییر داد. 0تا  3داد مي توان فاصله ي آزمايشات خون و ادرار را به هر 

می باشد اگر علت دائمی باشد می بایست تا  هیپوپاراتیروئیديسموابسته به علت زمینه ای  مكمل

داشته باشد مثل جراحي مي توان بعد از نرمال شدن دريافت كند و اگر علت گذرا  آخر عمر مکمل

 مكمل ها را قطع كرد. پاراتیروئیدغدد عملكرد 

 

 بخواهد باردار شود چه بايد كرد؟كم كاري غدد پاراتیروئید  اگر فرد مبتال به (6

دوره ي   در طولويتامین دي  و به صورت دقیق سطح كلسیم،کند حتماً بايد با پزشك خود مشورت 

 حاملگي و بعد از زايمان اندازه گیري شود.

 انجام دقیق آزمايشات در بارداري اهمیت ويژه اي دارد و حتماً بايد انجام شود.


