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Útmutató beteg részére 

 

KEZELÉS PAJZSMIRIGYHORMONNAL 

 

Kedves Betegünk! 

 
  Ön már bizonyára tudja kezelőorvosától, hogy panaszai hátterében pajzsmirigye csökkent működése áll. 

Különböző oknál fogva a pajzsmirigy a szükségesnél kevesebb hormont termel. 

A pajzsmirigy hormonok hatása nélkülözhetetlen az élethez. Fokozzák az anyagcserét, növelik a hőtermelést és 

az egyes szervek oxigén fogyasztását. A fejlődésben levő szervezet normális növededéséhez, a szellemi 

fejlődéshez és a csontosodáshoz is szükségesek. 

A pajzsmirigyhormonok hiánya vagy csökkent szintje esetén meglassul az anyagcsere, csökken az egyes 

szervek működése, alacsonyabb lesz a testhőmérséklet, hanyatlanak a szellemi funkciók, aluszékonyság, 

vizenyőképződés, vérszegénység alakul ki. 

Ha a terhes anya pajzsmirigyhormon hiányban szenved, elvetélhet, a magzaton pedig fejlődési rendellenesség 

alakulhat ki. A tünetek annál kifejezettebbek, minél hosszabb ideje és súlyosabb formában áll fenn a 

hormonhiány. Ezért szükséges a kezelés korai megkezdése. 

 A fő pajzsmirigyhormont, a tiroxint, ma már szintetikus úton előállított, pontosan adagolható tabletták 

formájában írjuk fel. A hazánkban forgalmazott készítmények, az L-Thyroxin, Euthyrox, Thyrax, Eltroxin 

hatóanyaga (a tiroxin) azonos, de valamennyi gyár többfajta hatóanyagtartalmú készítményt forgalmaz, ezért 

különösen oda kell figyelni, hogy azt a hatóanyagtartalmú tablettát szedje, amelyet orvosa előírt! 

 A hormonpótló kezelést kisebb adaggal kell elkezdeni, majd fokozatosan növelni az adagot, hogy a 

szervezet tudjon alkalmazkodni a pajzsmirigyhormon anyagcsere hatásaihoz. A végleges adagot a beteg 

általános állapotától, korától, érrendszeri szövődményeitől függően – a pajzsmirigy hormonok szintének 

ellenőrzése mellett – csak hetek, hónapok alatt lehet elérni. Orvosa pontos utasítást ad Önnek, hogy mikor, 

milyen és mennyi tablettát szedjen. A gyógyszert a reggeli étkezés előtt kb. fél órával célszerű bevenni a 

tökéletes felszívódás érdekében. 

 Ellenőrző vizsgálat alkalmával a thyroxin készítményt aznap csak a vérvétel után vegye be, mert 

így kaphatunk reális képet szervezetének pajzsmirigyhormon ellátottságáról. Túladagolás esetén pajzsmirigy 

túlműködés tünetei léphetnek fel (idegesség, remegés, izzadás, szapora szívdobogás érzet, fogyás, stb.), amelyek 

az adag csökkentésére elmúlnak. 

Időseknél és szívbetegeknél a tiroxin kezelés különös óvatosságot igényel. Ha Önnél a kezelés során rendetlen 

szívműködés érzet vagy mellkasi fájdalom jelentkezne, soron kívül jelentkezzen kezelőorvosánál. 

Ha kialakult a csökkent pajzsmirigyműködés, a tiroxin kezelést általában az élet végéig folytatni kell, és más 

betegségek jelentkezése esetén sem helyes elhagyni. 

A csökkent pajzsmirigyműködésben szenvedő betegek rendszeres orvosi ellenőrzése szükséges, kezdetben 

gyakrabban, később – jó anyagcsere mellett – elegendő fél-egyévente ellenőrizni a beteg általános állapotát és a  

pajzsmirigyhormonok vérszintjét. 

 

HA A HORMONPÓTLÁS MEGFELELŐ, A BETEGEK VISSZANYERIK AKTIVITÁSUKAT, 

MUNKAKÉPESSÉGÜKET, ÉLETKILÁTÁSAIK PEDIG MEGEGYEZNEK A CSÖKKENT 

PAJZSMIRIGYMŰKÖDÉBEN NEM SZENVEDŐ EGYÉNEKÉVEL! 

 

RENDSZERESEN VEGYE BE AZ ELŐÍRT GYÓGYSZERT ÉS PONTOSAN JELENJEN MEG 

A SZÜSÉGES ELLENŐRZŐ VIZSGÁLATOKON! 

 

SZÍVPANASZOK ESETÉN SORON KÍVÜL KERESSE MEG KEZELŐORVOSÁT! 

 

 

A tájékoztatót a Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság Pajzsmirigy Szekciója 

megbízásából a nyíregyházi Endokrinológus Munkacsoport készítette 
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