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Tájékoztató pajzsmirigy túlműködésben szenvedő betegek számára 

 

 

Tisztelt Betegünk ! 
Az elvégzett vizsgálatok arra utalnak, hogy Önnek pajzsmirigy túlműködése (hyperthyreosisa) van. A 

betegség lényege a pajzsmirigyhormonok túlzott termelődése. Ennek következtében felfokozódik az 

anyagcsere, szapora szívműködés alakul ki,  verejtékezés, hasmenés, remegés, idegesség, megtartott 

étvágy melletti testsúlycsökkenés...stb tünetek léphetnek fel. A pajzsmirigy túlműködés tényét vér 

hormon-meghatározássokkal tudjuk igazolni.  

 

A pajzsmirigy-túlműködés leggyakrabban választott módszere a gyógyszeres kezelés, amelynek 

lényege a pajzsmirigyhormon-túltermelés gátlószerekkel történő fékezése.  A gátlószeres kezelés 

közben a kezelés első három hónapjában eleinte kéthetente, majd ennél ritkábban rendszeres 

vérképvizsgálatok szükségesek. Ennek oka az, hogy a gyógyszeres kezelés ritka mellékhatása: a 

fehérvérsejtszám csökkenése idejében észrevehető legyen, ezáltal a gyógyszer idejekorán leállítható 

legyen. Ennek a mellékhatásnak a valószínűsége az első három hónap kezelés után rendkívüli 

mértékben lecsökken, de biztonságképpen 2, 3 majd 4 hetenként fehérvérsejt ellenőrzővizsgálatokra 

van későbbiekben is szükség. A fehérvérsejt-vizsgálatokat a területileg illetékes legközelebbi 

laboratóriumban is el lehet végezni, ennek eredményének az értékelése az Ön háziorvosánál történik.  

 

A kezelés közben első alkalommal 6 hét múlva, majd 2, illetve 3 hónap múlva rendszeresen végzünk 

pajzsmirigy hormon-meghatározást is, annak lemérésére, hogy a gyógyszeres kezelés adagján kell-e a 

későbbiekben változtatnunk, vagy a gyógyszeres kezelést ki kell-e egészítenünk egyéb 

gyógyszerekkel, avagy le kell állítanunk. Ezen hormon-meghatározások a Tatabányai Központi 

Laboratóriumban készülnek.  

 A gátlószeres kezelés közben észlelt bármilyen mellékhatás esetén kérjük kezelőorvosát 

tájékoztassa. A kezelés közben bármikor észlelhető láz, hőemelkedés, torokfájdalom esetén a 

gátlószeres kezelést szüneteltetni kell és soron kívüli vérképvizsgálatot el kell végeztetni.  

 A kezelés közben jódot tartalmazó készítmény szedése tilos, nemcsak a gyógyszerek, hanem a 

gyógyhatású készítmények (vitaminok) esetleges jódtartalmáról is meg kell győződni szedés előtt. 

Lehetőség szerint jódozatlan só használata ajánlott.  

 A gátlószeres kezelés közben fogant terhesség fokozott kockázattal jár mind a magzat, mind az 

anya számára. Ezért amíg a pajzsmirigy-túlműködés fennáll, a teherbeesés elkerülendő.  

 Esetleges műtétek, röntgenvizsgálatok (kontrasztanyagos röntgen) esetén az Ön vizsgálatát végző 

orvost tájékoztatni kell a pajzsmirigy-túlműködés és a gyógyszeres kezelés tényéről.  

 A kezelés közben felmerülő bármilyen egyéb problémával kapcsolatban bizalommal fordulhat 

akár személyesen, akár telefonon az Izotóp Laboratóriumunk személyzetéhez: 
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