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 اراتیروییدپغدد 

                

 پشت که هستند سبز نخود ٔ  غدد پاراتیروئید چهار عضو با اندازه

 ترشح را پاراتیروئید هورمون غدد این. دارند قرار تیروئید ٔ  غده

کلسى تونین که از و هورمون  D ویتامین با همراه که کنندمى

هاى سالم ها و دندانشود به ساخت استخوانتیروئید ترشح مى

م یاد یا ککند. اختالالت غده پاراتیرویید شامل ترشح زکمک مى

 ت.هورمون پاراتیروئید اس
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 کم کاری غده پاراتیرویید

کم کاری غده پاراتیروئید اختاللی غیر شایع 

است، که در جریان این اختالل به 

 غده هورمون سطح کاهش دلیل

  .گردش خون، بدن دچار عالئم کاهش کلسیم میشوددر  پاراتیروئید

 پاراتیرویید غده کاری کم علل

 کم کاری غده پاراتیروئید ارثی 

 ولی باشد می مادرزادی پاراتیروئید غده کاری کم که حالتی 

 مادرزادی شدن کوچک یا فقدان حالت این در : نیست ارثی

 به ثانویه پاراتیروئید، غده نمو عدم دارد. وجود پاراتیروئید

 توسط آکنه درمان برای A ویتامین ترکیبات یا الکل مصرف

 این تواند می بارداری دوران در رادیواکتیو ید مصرف یا و مادر

 .کند ایجاد را حالت

http://drmanshadi.ir/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%ba%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af/
http://drmanshadi.ir/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%ba%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af/
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 شامل هک پاراتیروئید غده تخریب دنبال به پاراتیروئید غده کاری کم

 است زیر موارد

حالت  2میباشد که شایعترین مورد به دنبال برداشتن تیروئید 

 :ایجاد میشود

کم کاری غده پاراتیروئید موقت به دنبال ادم یا آسیب  –الف 

 عروقی غددپاراتیروئید

کم کاری غده پاراتیروئید دائم به دنبال آسیب عروقی یا  - ب

 برداشتن همه غده پاراتیروئید

  هورمون ساخت کم کاری غده پارا تیروئید به دنبال نقص در

 پاراتیروئید 
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 تشخیص کم کاری غده پاراتیرویید

تشخیص بر اساس عالئم کم کاری 

غده پاراتیروئید و استفاده از یافته 

باشد.  های آزمایشگاهی می

بیماری میتواند بدون عالمت باشد 

یا عالئم کمبود کامل را منعکس 

نموده و یا طوالنی ظاهر شود و در 

آزمایشگاهی تشخیص داده موارد کمبود خفیف فقط با یافته های 

 .شود می

 عالئم کم کاری پاراتیرویید

 درد و کرامپ عضالنی )تظاهر زودرس( 

 خواب رفتگی و گزگز دست و پا )از مچ به پائین( 

 تشنج با یا بدون کاهش هوشیاری 
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 تاخیر در دندان در آوردن 

 شکل گیری نامنظم مینای دندان 

 پوست خشک و پوسته پوسته 

  ناخنهای انگشتانشیارهای افقی در 

 عالمت کاندیدا)قارچ( در ناخن و دهان 

  ممکن است عالئم بیماریهای خودایمنی دیگر نیز وجود داشته

 .باشد

 در بیماری مزمن آب مروارید 

 درمان کم کاری غده پاراتیرویید

 غده کاری کم درمان بعد از طبیعی شدن سطح کلسیم سرم

 :شامل موارد زیر است پاراتیرویید

 یتامینوD ( بصورت فرم فعال یا ویتامین D3 غیرفعال 

http://drmanshadi.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ba%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af/
http://drmanshadi.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ba%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af/
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  تجویز هورمون پاراتورمون : توجه داشته باشید که این

درمان می تواند عوارضی مانند اختالالت گوارشی ، 

احساس طعم فلز در دهان و مورمور شدن دست و پا 

 و درد را به همراه داشته باشد. 

 و در صورت لزوم تزریقی  کلسیم خوراکی 

بعد از تزریق کلسیم به مدت نیم ساعت دراز بکشید و در 

صورت مصرف قرص کلسیم آن را همراه غذا یا بعد از غذا 

مصرف کرده و از مصرف همزمان اسفناج و شیر و لبنیات 

 با قرص خودداری کنید.
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 غذایی در کم کاری پاراتیروئید : رژیم

باال و  شما باید در رژیم غذایی خود از مواد حاوی کلسیم

استفاده کنید . تخم مرغ و لبنیات سرشار از  پایینفسفر 

کلسیم هستند اما 

بدلیل داشتن فسفر باال 

باید کمتر مصرف 

شوند.برای جذب بهتر 

کلسیم از مواد حاوی 

مانند تخم  Dویتامین 

مرغ و روغن ماهی استفاده کنید ودر معرض نور افتاب قرار 

افزایش دهید تا مانع ی را مصرفمیزان مایعات بگیرید. 

        .ازرسوب کلسیم در بدن شوید
 

 توجه داشته باشید که : !!! 
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 هااستخوان از کلسیم شدن آزاد باعث هورمون پاراتورمون،

 خوار استخوان هایسلول فعالیت تعداد و شودمی خون به

 هاکلیه از کلسیم دفع مانع همچنین. دهدمی افزایش را

 روده در را کلسیم جذب D ویتامین کردن فعال با و شده

کم کاری پاراتیروئید باعث می شود که دفع .بردمی باال

به همراه افزایش کلسیم از ادرار افزایش یابد. این مسئله 

می تواند کلسیم دریافتی از طریق رژیم غذایی و داروها 

باعث ایجاد سنگ ادراری و کلیوی شود. بنابراین الزم است 

عالجتان بطور دوره ای آزمایشات مربوط که با نظر پزشک م

 به سطح کلسیم و فسفر خون را انجام دهید. 

توصیه می شود که ورزش های سبک مانند پیاده  فعالیت :

روی و شنا و دوچرخه سواری را انجام داده و از ورزش 

سنگین و ورزش برخوردی اجتناب کنید. به طور متناوب 

 دوره فعالیت و استراحت داشته باشید.
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  پاراتیروئید کارىکم عوارض

 نارسایی قلب، ضربان اختالالت ،مغزی آسیب مروارید، آب

 صرع و دندانی ناهنجاری ، تنفس در مشکل ،قلب احتقانی

 .است پاراتیروئید کارىکم احتمالی عوارض از تشنج و

 پرکاری غده پاراتیرویید

 تولید بیش از حد هورمون پاراتیروئید را پرکاری پاراتیروئید می

نامند. اکثر مواقع این افزایش 

تولید هورمون پاراتیروئید 

تصحیح کاهش  جبرانی برای

ط شرایکلسیم خون ناشی از 

 ممکن است )پرکاری پاراتیروئید ثانویه(، همچنین مختلف است
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 مآدنو راتیروئید وجود داشته باشد مانندنقص اولیه درخود غده پا

 .)شایعتراست( یا هیپرپالزی غده پاراتیروئید

 پاراتیرویید غده پرکاری علل

 پرکاری پاراتیروئید اولیه 

 ثانویه پاراتیروئید پرکاری 

 راشیتیسم ناشی از کمبود ویتامین D به علل مختلف 

 کاهش جذب روده ای کلسیم

نارسایی مزمن کلیه : در مرحله اول افزایش فسفر و 

کاهش کلسیم، منجر به افزایش هورمون پاراتیروئید 

 25و 1خواهد شد و در مراحل پیشرفته با کاهش تولید 

افت کلسیم خون شدت یافته  Dدی هیدروکسی ویتامین

 .و تولید هورمون پاراتیروئید بیشتر تحریک میشود
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  سایر علل افزایش کلسیم خون جزء تشخیص افتراقی

 :میباشند مانند

ناشی از درمانهای پزشکی و تولید  D افزایش ویتامین

نابجا به دنبال سارکوئیدوز، توبرکلوز و سایر ضایعات 

مصرف زیاد شیرهای تقویب گرانولوماتوز، نکروز چربی و 

شده،سندرم ویلیامز، عدم تحرک طوالنی مدت، 

 ، هیپو فسفاتازیا،A  مسمومیت تیروئید، افزایش ویتامین

 PTH/PTHrPگیرنده جهش های فعال کننده

پائین بودن سطح فسفر و افزایش سطح هورمون پاراتیروئید در 

 .پرکاری پاراتیروئید تشخیصی است

 پاراتیرویید غده پرکاری ئمعال
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 ضعف  : پاراتیرویید غده پرکاری عالئم سیستمیک

 تب وزن، کاهش اشتهایی، بی عضالنی،

 درد  : پاراتیرویید غده پرکاری عالئم درگیری استخوان

 )لمس دردناک(تندرنس اندام، پشت یا

 رفتن، راه در اختالل استخوانی،

 شکستگی

 پاراتیرویید غده پرکاری پرفشاری خون در 

 پاراتیرویید غده پرکاری روانپزشکی – عصبی عالئم 

 پاراتیرویید غده پرکاری در کلیه درگیری عالئم :  

 

  سنگ کلیه : وجود خون در ادرار و کولیک

 پرادراری، عالئم ، رسوب کلسیم درکلیه  کلیوی،

 و کاهش ادرار  باال کلسیم و پیشرفته مراحل در پرنوشی،
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خون و کما اوره و در موارد پیشرونده ممکن است افزایش 

 .ایجاد شود

 تهوع ،  : پاراتیرویید غده پرکاری عالئم گوارشی

 معده زخم شکم، درد یبوست، استفراغ،

 رمان پرکاری غده پاراتیروییدد

 جودو حاد خون کلسیم افزایش ابتدا اگر پرکاری غده پاراتیرویید و

 میلی 14 از باالتر کلسیم میشود گفته معموالً. شود درمان باید دارد

گرم در دسی لیتر درمان شود، ولی عدد مهم نیست عالمت مهم 

پایین تر در مواردی همچون کاهش  است. چون گاه با وجود کلسیم

خون که منجر به کاهش کلسیم توتال میشود،کم آبی،  لبومینآ

بزرگ و تجویز درمان با مدرها، بی حرکتی و دوره بهبودی از جراحی 

نمکهای کلسیم عالیم حاد افزایش کلسیم خون و پرکاری غده 

 پاراتیرویید ایجاد میشود. افزایش کلسیم خون حاد باعث عالمت
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اختالل گوارشی  -هایی مثل اختالل در عملکرد سیستم عصبی

حالی،کوما، ترومبوز وریدی  بصورت دردشکم، تهوع، پانکراتیت، بی

ود. در صورت بروز عالئم افزایش کلسیم و نارسائی حاد کلیه میش

میلیگرم در دسی لیتر باید درمان  14خون حاد و یا کلسیم باالتر از 

 .فوری افزایش کلسیم خون انجام شود

مهمترین اقدام درمانی جایگزینی مایعات است و سایر درمانها شامل 

بیس فسفونات های وریدی 

کلسی تونین، 

میترامایسین، مدرها 

کورتون میباشد. در موارد خاص ممکن است دیالیز نیز  )الزیکس(و

 . انجام شود

 نمهمتری: مایعات جایگزینی درمان پرکاری غده پاراتیرویید با 

 هب سالین نرمال انتخابی مایع که است مایعات جایگزینی کار
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تا  2 باالتر، سن در یا و روز در نگهدارنده مقدار برابر دو میزان

 .لیتر در روز داده میشود 4

 دفع افزایش برای : الزیکس با پاراتیرویید غده پرکاری درمان 

 هر ازای به میلیگرم 1 دوز با الزیکس میتوان ادرار از کلسیم

 ساعت 6 هر غدد متخصص پزشک تجویز با  بدن وزن کیلوگرم

 .نمود تزریق آهسته وریدی بصورت

 زجذب : مهار با فسفوناتها بیس درمان پرکاری غده پاراتیرویید با

استخوانی که نمونه آنها استفاده از بیس فسفوناتهای وریدی 

 90تا60است. مهمترین آنها پامیدرونات میباشد که با دوز

ساعت تجویز میشود. در صورت موارد  4تا2میلیگرم درطی 

 .مقاوم تکرار میشود

 دیگر نمونه : تونین کلسی با پاراتیرویید غده پرکاری درمان 

 8تا4 هک میباشد، کلسیتونین با استئوکالستها فعالیت مهار

 زیرجلدی صورت به روز در بدن وزن کیلوگرم هر ازاء به واحد
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 بر میلیگرم 2 حد در کلسیم کاهش باعث که میشود تزریق

 .میگردد لیتر دسی

 اب مسمومیت در : استرویید با پاراتیرویید غده پرکاری درمان 

 های بدخیمی و گرانولوماتوز بیماری مثل عواملی و D نویتام

 خو کلسیم افزایش باعث D ویتامین افزایش طریق از که خون

 نای ندارد( اثر پاراتیروئید پرکاری در ) است مؤثر میشوند ن

 24تا12 ظرف کلسیم حاد کاهش و دارد، تاخیری اثر درمان

 میباشد. کلیه از کلسیم دفع تحریک علت به اول ساعت

 وزن کیلوگرم هر ازای به گرم میلی 1 دوز با هیدروکورتیزون

 تجویز وریدی بصورت یکبار ساعت 6 هر وعده هر در بدن

 .میشود

 هک بیمارانی در: دیالیز درمان پرکاری غده پاراتیرویید با

 در. نیست اقدام اولین درمانی مایع دارند کلیه نارسایی



 

20 
 

 که است مایعی با دیالیز درمانی قدم اولین موارد این

 د.و یا حداقل کلسیم را دارا میباش ردندا کلسیم

 درمان جراحی پرکاری غده پاراتیرویید

حذف غده پاراتیروئید به کمک جراحی در تمام موارد ضرورت دارد. 

امروزه بهترین روش بررسی نوع 

از جراحی پرکاری پاراتیروئید قبل 

یعنی بررسی آدنوم یا هیپرپالزی 

یا کانونهای نابجای تولید هورمون 

به تنهایی یا در ترکیب با  Tc 99/ Sestamebiپاراتیروئید اسکن

 90تا50یکدیگر است که در تشخیص و تعیین محل قبل از عمل در

 .درصد موارد مؤثر واقع شده است

قبل از این از روش آنژیوگرافی و نمونه برداری وریدی انتخابی با 

استفاده از رادیوایمونواسی هورمون پاراتیروئید استفاده می شد. 
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روشهای دیگر تصویرسازی شامل سیتی اسکن و سونوگرافی 

میباشد. ممکن است بسیاری از جراحان خبره در جراحی پاراتیروئید 

باشند، اما انجام آن جهت ارزیابی موارد به این روشها نیازی نداشته 

 .پرکاری پاراتیروئید راجعه یا پایدار توصیه میشود

در مورد نوع جراحی و شکاف اولیه جراحی برای باز کردن گردن به 

 4دو روش انجام میشود یکی بازکردن دو طرفه گردن و دید باز هر 

قبل  ازیغده پاراتیروئید و دیگری که امروزه با بررسیهای تصویرس

از عمل انجام میشود باز کردن یک طرفه است. این روش با عوارض 

 .است کمتری بعد از جراحی همراه

نوزادان با افزایش کلسیم خون نوزادی اکثراً نیاز به برداشتن کامل 

پاراتیروئید دارند. در سایرین که افزایش کلسیم خون شدت کمتری 

شده به ناحیه ساعد  دارد ممکن است بخشی از پاراتیروئید خارج

 .پیوند زده شود
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 عوارض درمان جراحی پرکاری غده پاراتیرویید

عوارض جراحی برداشتن پاراتیروئید شامل کم کاری پاراتیروئید در 

درصد موارد است این  1درصد موارد و فلج عصب صورتی در  4

عوارض بیشتر در بیماران نیازمند برداشتن بخشی از 

پاراتیروئید،هیپرپالزی و کارسینوم، )خیلی نادر در بچه ها( دیده 

میشود. موفقیت عمل جراحی اگر توسط جراح مجرب صورت گیرد 

 .درصد است 95

ماهه، کلسیم  12تا6به بروز افزایش کلسیم بعد از دوره حداقل

درصد موارد دیده میشود که 16تا4خون گفته میشود که درطبیعی 

علت آن هیپرپالزی جامانده ناشی از کارسینوما و یا آدنوماهای دیگر 

تشخیص داده نشده قبل از عمل میباشد. با انجام تصویرسازی قبل 

 .از عمل و تشخیص دقیق، بیماری راجعه کاهش می یابد
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نظر کاهش کلسیم خون  بعد از عمل جراحی بیمار باید به دقت از

و تتانی تحت نظر باشد. در چند روز اول بعد از عمل میتوان برای 

کنترل این عوارض از گلوکونات کلسیم وریدی استفاده و سپس 

کلسیم خوراکی را جایگزین آن نمود. ممکن است تا چند ماه نیاز 

باشد. بطور مکرر سطح  D به کلسیم خوراکی و فرم فعال ویتامین

فسفر سرم بعد از عمل بررسی میشود. اگر کلسیم سرم در  کلسیم و

طوالنی مدت پائین باشد، باید سطح هورمون پاراتیروئید بررسی 

شده و نیاز به  پاراتیروئید کاری کم شود ممکن است بیمار مبتال به

 .درمان دائمی داشته باشد

بعضی مواقع نیز باید عاملی که پرکاری غده پاراتیرویید ثانویه ایجاد 

کرده درمان شود ، و یا در مواردی مانند پرکاری غده پاراتیرویید 

حفظ سطح سرمی کلسیم و ثانویه به نارسائی کلیه، هدف از درمان 

فسفر در محدوده طبیعی با شد که با کاهش فسفر از طریق 

 کننده های فسفر مثل کلسیم محدودیت مصرف فسفر، درمان با باند

http://drmanshadi.ir/%da%a9%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af/
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کربنات، کلسیم استات یا کلسیم سیترات و همچنین حفظ کلسیم 

 .به وسیله کلسیتریول انجام میشود

پاراتیروئید در صورتی که در در موارد انجام جراحی اختالالت غده 

 خارش حین درمان دچار عالئمی نظیر افزایش کلسیم خون پایدار،

د ولی و ضایعات اسکلتی شدید باششدید، تشکیل کلسیم خارج سل

الزم است جراحی پاراتیروئید صورت بگیرد، که مانند موارد پرکاری 

 یپاراتیرویید اولیه انجام میشود.)در نارسائی کلیه اگر بیمار

استخوانی وابسته به آلومینیوم دارد باید از برداشتن پاراتیروئید 

 (.اجتناب شود زیرا ممکن است عالئم بدتر شود

 توصیه ها : 

 زانجهت جلوگیری از بروز عوارض افزایش کلسیم خون می 

مصرف مایعات را افزایش دهید. رژیم غذایی با کلسیم کم 

 و فسفر باال داشته باشید. 
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  اگر دچار کم آبی یا تروما یا بی حرکتی بر اثر بیماری شدید

 حتما به پزشک خود اطالع دهید. 

  در صورت بروز عالیم کلیوی مانند درد و وجود خون در

 ادرار به پزشک اطالع دهید. 

  بعد از جراحی پاراتیروئید در صورت بروز عالیمی از قبیل

کادر اسپاسم عضالنی، کشش صورت و کرختی لبها به 

درمان اطالع دهید زیرا عالیم کاهش هورمون پاراتیروئید 

 و در نتیجه کاهش کلسیم است .

  از مصرف مکمل های کلسیم بدون نظر پزشک اجتناب

 کنید.
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