
دانه برنج هستند که  غدد پاراتيروئيد چهار عضو با اندازه

اين غدد هورمون پاراتيروئيد  .تيروئيد قرار دارند پشت غده

و هورمون کلسى  D کنند که همراه با ويتامينرا ترشح مى

ها و شود به ساخت استخوانتونين که از تيروئيد ترشح مى

پاراتيروئيد شامل کند. اختالالت هاى سالم کمک مىدندان

غدد پاراتيروئيد  .ترشح زياد يا کم هورمون پاراتيروئيد است

که در واقع چهار غده مجزا در قسمت خلفی غده تيروئيد 

هستند با ترشح هورمون پاراتورمون وظيفه کنترل سطح 

 . سرمی کلسيم را برعهده دارد

نجر م اراتيروئيد پکاهش عملکرد غدد  کاری پاراتيروئيد کم

کاهش توليد هورمون پاراتيروئيد می شود و نهايتا باعث به 

پايين آمدن سطح کلسيم خون می گردد. اين مساله منجر به 

 . انقباظات دردناک عضالنی يا تتانی می گردد

 

 عالئم 

می  مهمترين عاليم اين بيماری به دليل کمبود کلسيم رخ

، اختالالت عصبی، بی حسی دهد که شامل انقباضات عضالنی

در  پريشیروانو سوزن سوزن شدن سر انگشتان می باشد. 

 ،هادندان مناسب تکامل عدم ،و تشنج صرع ،بزگساالن

 حالت هادر پاها يا دست کرختی ، هاناخن برداشتن شکاف

ها، بازوها و ، دستدر صورت دردناک کزاز )گرفتگی شبيه

تغذيه  ،ذهنی ماندگیعقبدر کودکان شامل : (، پاها گاهی

 وزادی طوالنی، گريه خشن.، زردی نضعيف ، بی حالی

 

 :علت

عوامل مختلفی می توانند در بروز اين بيماری نقش داشته 

 اختالل باشند، از آن جمله می توان موارد زير را نام برد:

 عارضه  ،تيروييد غده راديو تراپی ، ژنتيکی خودايمنی

، برداشتن گردن هایتيروييد يا ساير بافت غده روی جراحی

يا آسيب به پاراتيروئيد حين اعمال جراحی 

هموکروماتوز)رسوب آهن در ارگان های مختلف که می تواند 

 .ر روی پاراتيروئيد نيز رسوب کندب

 

 تشخیص 

موارد زير باشند:  شامل است ممکن تشخيصی هایبررسی

 ،نوار قلب (PTHکلسيم و هورمون پاراتيروئيد )بررسی سطح 

 تراکم افزايش بررسی ها برایاز استخوان برداریعکس

 .استخوانی

 درمان

درمان و مصرف دارو حتما بايد تحت نظر پزشک انجام شود .  

 کلسيم تزريقاز   شديد عضالنی هایگرفتگی رفع برای

کاهش شديد استفاده می شود.  در بيمارستان رگ داخل

نيازمند تجويز  که  کلسيم باعث تهديد حيات بيمار می گردد

 و رفعپيشگيری  جهت وريدی کلسيم می باشد. 

ها و ضد بخشآرام مصرف ، مکرر عضالنی هایگرفتگی

د و  ويتامين هایمکملمصرف  توصيه می گردد. هاتشنج

 نيز تجويز می گردد. کلسيم

 ه بیمارآموزش ب



 نرم ، از کرمريزیو پوسته پوست خشکی رفع برای 

 .کنيد استفاده کننده

 ها آنها را در ناخن از بروز شکاف جلوگيری برای

 .داريد نگاه کوتاه

 منظم بدهيد. انجام کلسيم آزمايش ایطور دورهبه 

 .است بسيار مهم آزمايش و سر وقت

 ممکن زياد و فسفر کم کلسيم حاوی غذايی رژيم 

 .باشد کننده کمک است

 

 در این شرایط به پزشک خود مراجعه نمایید :

ها، پاها يا گلو، يا دست توجيه بدون اگر شما دچار گرفتگی

ايد. اگر ها يا پاها شدهدر دست سوزن و سوزن کرختی

 کاهش هفته يک در عرض عضالتی ، گرفتگیدرمان رغمعلی

 .نيابد
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