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Bugün hipertiroidizmden bahsedece¤iz. Bu sana karmafl›k
gelebilir ama merak etme! Sana bunun ne anlama geldi¤ini,
neden oldu¤unu ve doktorun nas›l tedavi etti¤ini anlataca¤›z.

Önce vücudunda bulunan, tiroid bezi ad› verilen küçük bir
organdan bahsedelim. Bu organ boynunda Adem elmas›n›n
hemen alt›nda bulunur. Tiroid bezi vücudunun çal›flma h›z›n›
kontrol eder. 

Tiroid bezi vücudunun çal›flma h›z›n› kontrol alt›nda tutmaktan
sorumludur. Tiroid bezi bu ifli üretti¤i ve vücudundaki di¤er
organlara gönderdi¤i özel ulaklar ile yapar. Bu ulaklara
tiroksin ad› verilir ve organlara ne kadar çal›flmalar›
gerekti¤ini söylerler!

Tiroid bezi çok fazla tiroksin gönderirse vücudun çok h›zl›
çal›fl›r. Fakat çok az tiroksin göndemesi durumunda vücudun
çok yavafl çal›fl›r!

Vücudunun do¤ru h›zda
çal›flmas› için normal miktarda
tiroksin bulunmas› önemlidir.

T‹RO‹D BEZ‹ NE ‹fi YAPAR?

MERHABAHipertiroidizm - Say› 15a
(A¤ustos 2006’da güncellenmifltir)

Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü, Reading, ‹ngiltere’de (A¤ustos,
2006) Fernando Vera, Msc. ve Prof. Gary Butler taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. Metnin baz› bölüm-
leri Büyüme ve Büyüme Bozukluklar› Kitapç›k Serisi’nden (Üçüncü Bask›, 2000)* al›nm›fl ya
da uyarlanm›flt›r ve farkl› yafllarda ve farkl› okurluk seviyesindeki kiflilere ayn› bilgileri sa¤layan
rehber seçene¤i sunduklar›ndan beraber kullan›labilir. Kolay baflvuru için her serinin numa-
ralama düzeni ayn›d›r. 

Bu rehber Hormon Bozukluklar› Serisine aittir. Serinin di¤er rehberleri afla¤›da sunulmaktad›r.

Say› 2. Büyüme Hormonu Eksikli¤i
Say› 3. Ergenlik ve Büyüme Hormonu Eksikli¤i Olan Çocuk
Say› 4. Erken Ergenlik
Say› 5. Kortizol ve BH Eksikli¤i ve Tekrarlayan Hipoglisemisi

Olan Çocuklar için Acil Bilgiler
Say› 6. Konjenital Adrenal Hiperplazi
Say› 7. Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli¤i 
Say› 10. Yap›sal Büyüme ve Ergenlik Gecikmesi 
Say› 11. Ço¤ul Hipofiz Hormonu Eksikli¤i 
Say› 12. fiekersiz Diyabet (Diyabet ‹nsipit)
Say› 13. Kraniyofarinjioma
Say› 14. ‹ntraüterin Büyüme Gerili¤i ya da Gestasyon Yafl›na Göre Küçük Çocuk
Say› 15.b. Hipotiroidizm
Say› 16. Tip 2 Diyabet ve fiiflmanl›k

Bu rehberlerin gelifltirilme maliyeti Serono-Merck Ltd, Bedfont Cross, Stanwell  Road, Feltham,
Middlesex,TW14  8NX, ‹ngiltere taraf›ndan karfl›lanm›flt›r (t›bba hizmet olarak). Child Growth
Foundation (www.childgrowthfoundation.org) taraf›ndan da ek yard›m yap›lm›flt›r.

*Dr Richard Stanhope (Gt. Ormond Street/Middlesex Hastanesi, Londra) ve Bayan Vreli Fry
(Child Growth Foundation) taraf›ndan yaz›lm›flt›r.
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• H›zl› büyüme: Yafl›tlar›ndan çok daha h›zl› büyüyebilirsin.

• Artm›fl ifltah: Eskiye göre kendini daha aç hissedebilirsin
fakat ayn› zamanda kilo da kaybedebilirsin.

• Çok fazla enerji: Son derece enerjik hissedebilirsin fakat
genelde bu konsantre  olamamana ya da gece iyi uyuyama-
mana neden olur.

• Yutkunma sorunlar›: Devaml› bo¤az›nda bir fley kalm›fl gibi
hissedebilirsin. Bu yutkunmay› zorlaflt›rabilir.

• Göz sorunlar›: Geçmifle göre gözlerinin daha büyük
oldu¤unu farkedebilirsin. Bu göz hareketlerini ve görüflünü 
etkileyebilir.

Normalde tiroid bezi hayat›m›z boyunca sorunsuz çal›fl›r.
Fakat bazen çok fazla tiroksin üretmeye bafllar. Bu afl›r› tirok-
sine hipertiroidizm ad› verilir.

Genelde hipertiroidizm Graves hastal›¤›n›n bir belirtisi olarak
ortaya ç›kar.

Tiroid bezinin çok fazla tiroksin yapmas› vücudunu afla¤›daki
flekillerde etkiler:

• H›zl› kalp at›fl›: Bu kalbinin gere¤inden daha h›zl›
çal›flmas›ndan dolay› olur.

BU NEYE NEDEN OLUR?

BU DURUM HANG‹ BULGULARA NEDEN OLUR?

H‹PERT‹RD‹ZM NED‹R?
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Bu ameliyatta tiroid bezinin büyük bir bölümü ç›kar›l›r. Bu
üretilen tiroksinin azalt›lmas›na yard›mc› olur.

Bu ameliyat yerine kullan›labilecek di¤er bir tedavi Radyoiyot
tedavisidir. Bu tedavide a¤›zdan baz› ilaçlar alman gerekir.

Tebrikler
Art›k hipertiroidizmin ne oldu¤unu, neden oldu¤unu ve doktor-
lar›n bunu nas›l tedavi etti¤ini ö¤rendin. Bu rehberin baz›
bölümlerini anlamad›ysan doktoruna ya da hastanede di¤er
yard›msever kiflilere soru sormaktan çekinme. Soru ve
kayg›lar›n› cevaplamaktan mutluluk duyacaklard›r.

Sende hipertiroidizm olup olmad›¤›n› sana doktorun söyleye-
cektir. Doktor sende hipertiroidizm olup olmad›¤›n› ö¤renmek
için bir test yapacak. Bu test son derece basittir ve yaln›zca
az bir miktar kan›na ihtiyaç vard›r. Merak etme, can›n›n
ac›mamas› için cildine özel bir krem sürecekler! 

Doktor tedavi için baz› haplar verecek. Bu tabletler vücudun-
daki tiroksin miktar›n›n azalt›lmas›na yard›mc› olacak. Bu hap-
lar› doktorun söyledi¤i flekilde hergün alman çok önemli. Bu
ilaç son derece faydal› olmas›na ra¤men ek tedavi gerekli
olabilir. 

Genelde almakta oldu¤un ilaçlar tiroid bezinin afl›r› tiroksin
üretimini düzeltmek için yeterli olmaz. Bu sorunu tam olarak
düzeltmek için doktorlar›n seni ameliyat etmeleri gerekebilir.

EK TEDAV‹ NEDEN GEREKL‹D‹R?

NASIL TEDAV‹ ED‹L‹R?

BENDE H‹PERT‹RO‹D‹ZM OLUP
OLMADI⁄INI NASIL Ö⁄RENEB‹L‹R‹M?
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ESPE (European Suciety for Pediatric Endocrinology) taraf›ndan haz›rlanan bu rehber
Pfizer ‹laçlar› Ltd. fiti’nin katk›lar›yla bas›lm›flt›r.


