
 سندرم کوشینگ  

سندرم کوشینگ بیماری است که دراثر دریافت بیش 

ازحد کورتون فعالیت غیرطبیعی غده هیپوفیز ویا غده 

سالگی  04-04فوق کلیه ایجاد می شود بیشتر درسنین

 برابر اقایان دیده می شود 5ها  بروز کرده ودرخانم

 عالئم بیماری

  بصورت چاقی افزایش وزن وچاق شدن غیرطبیعی بدن که

مرکزی همراه با تجمع چربی درناحیه گردن وباالی ترقوه 

 تنه چاق واندام های نسبتا الغر میباشد

  نازک شدن پوست وشکنندگی ان به همراه خون مردگی

 های زیرپوست که با کوچکترین ضربه ایجاد می شود

 رنگ پوست که به علت نازکی  یترک خوردگی ارغوان

موضعی ایجادشده ودرنقاط وشکنندگی ان بدنبال چاقی 

مختلف بدن به ویزه روی شکم مشاهده شده که به نام 

 استریا خوانده می شود

 ضعف عضالنی بیشتر درعضالت ناحیه لگن 

  بدلیل اینکه استخوان هادچار پوکی می شوند)البته در دراز

شتی وشکستگی در مدت( ممکن است کمر درد گوژپ

 شود ایجاداستخوانهای فرد 

 

  رفتن فشارخونباال 

 گرد وپف الود شدن وچرب گشتن پوست صورت 

  در خانمها به دلیل ترشح بیشتر هورمونهای مردانه ممکن

است موهای درصورت ظاهرشده وقاعدگی بیمار قطع 

 گردد

  ممکن است دربیمار اختالالت خلقی شبیه افسردگی

 وپرخاشگری واختالل هواس ایجاد گردد

 ده هیپوفیز باشد اگر بیماری به دلیل بزرگ شدن غ

 ممکن است تاری دید وتغییرات دربینایی بوجود اید

 

 آزمایشهای تشخیصی

 ممکن است که پزشک  ار وخونراندازه گیری کورتیزول اد

زاد در ادار به شما آمعالج شما برای اندازه گیری کورتیزول 

ساعته جمع کنید که برای این کار  00توصیه کند که ادرار

صبح روز بعدادرارتان را 8روز تا  صبح همان8شماازساعت 

در یک ظرف دربسته ای که به شما داده می شود جمع 

می کنید نکته ای که باید توجه نماید این است که شما از 

صبح هروقت ادرار داشته باشید بار اول را 8همان ساعت 

 دور ریخته واز بار دوم در ظرف دربسته جمع می نماید.

  ام ار ای –سی تی اسکن  –سونوگرافی 

 درمان بیماری 

  در صورتی که علت بیماری بزرگ شدن غده هیپوفیز یا غده

فوق کلیوی باشد جراحی پیشنهاد می شود وگاهی بعد از 

جراحی نیاز به پرتو درمانی است.به پیشنهادات ودرمانهای 

که پزشکتان درنظر میگیرداهمیت داده ودرمانهایتان را 

مرخص شدن از بیمارستان تکمیل کنید.یعنی بعد ازجراحی و

به نکاتی که پزشک یا پرستار درباره ادامه درمان داروها رژیم 

غذایی وغیره به شما توصیه می کند توجه کرده وآنها را 

رعایت نمایید.اگر کوشینگ ناشی از مصرف کورتون باشد 

قطع تدریجی دارو ویا کاهش آن به حداقل میزان ممکن 

 موثر است.

 ی وروانی مصرف زیاد کورتون وچاقی به دلیل مشکالت روح

 وپرمویی بیمار نیاز به حمایت روحی روانی دارد

 تست تراکم استخوان درصورت طوالنی شدن بیماری 

 جلوگیری از ضربه وسقوط بیمار 

 رزیم غذایی

  کردن وزن وبرطرف کردن چاقی وحفظ وزن ایده برای کم

ازغذای ال باید کل کالری دریافتی کاهش یابد واز این رو 

 کم چرب استفاده نمایید

  پروتئین های گیاهی را جایگزین پروتئین های حیوانی کنید

ن نا –سویا و...(به همراه غالت)برنج -لوبیا-واز حبوبات )عدس

 و...( استفاده کنید

 ماهی(زیاد است -شت سفید )مرغپروتئین درگوشت قرمزگو

وشت سفید رابه دلیل کمتر بودن روغن گولی بهتر است 



( 3وانی ودارا بودن روغن مفید )روغن ماهی به همراه امگاحی

 بیشتر مصرف کنید

  در صورت مصرف روغن کمتر ازروغنهای اشباع وحیوانی

 )روغن جامد( وبیشتر از چربیهای غیراشباع استفاده کند

  آفتابگردان(وروغن های  –از روغن های گیاهی )روغن زیتون

 )روغن ماهی(استفاده کند 3حاوی امگا

 غذاهای دارای نمک وچربی های اشباع زیاد مانند کله  از

پاچه وچیپس و... وفست فودها )سوسیس وکالباس(استفاده 

 نکنید

  یکی دیگر از عوارض بیماری کوشینگ باال رفتن قند خون

می باشد که میتوان با رعایت رژیم غذایی کم کربوهیدرات 

 )قند( ومراجعه دوره ای به پزشک آن را کنترل کرد

 ی کنترل فشارخون ازغذاها ومیوه های کم نمک استفاده برا

 –کدوسبز  –کلم  -سیر–هلو –انجیر –کنید مثل پرتغال 

 قارچ

 یتامین دی باعث باعث کم شدن استفاده کافی از کلسیم و

دردهای استخوانی وشکستگی آنها میشود بنابراین لبنیات ) 

 دمانند شیر ماست پنیر( را در رژیم غذایی خود بگنجانی

  میوه های مانند کیوی برگه زردآلو پسته وبادام دارای

 پتاسیم باال هستند که برای شما مفید میباشند

 ورزش

  فایده ورزش وانجام حرکات بدنی منظم برای کم کردن

 پرخاشگری میباشد و چربی ها قند خون واسترس

 بار درهفته پیاده روی شنا 5دقیقه وحداقل  34هرروز

 دیگر را انجام دهید کهرورزش سبودوچرخه سواری ویا 

  منزلتان را از نظر خطرات احتمالی مانند سقوط از بلندی

 وزمین خوردن ایمن سازید

 کم کردن خطرعفونت وصدمات پوستی

  ضعف سیستم ایمنی ومستعد بودن بدن دربرابر عفونت از

 اثرات جانبی داروها به ویژه کورتون میباشد

 ماس غیرضروری با فردی را رعایت کنید واز ت تبهداش

 افراد عفونی بپرهیزید

  داروهای که برای شما تجویز می شودبرای ادامه درمان

وپیشگیری از عوارض جدی میباشد سعی کنید درزمان 

 تعیین شده وبه اندازه مصرف نمایید

 باعث بروز  استفاده غیرصحیح وزیاد ازداروهای تجویز شده

 عالئم مسمومیت می شود

  پوست دست وپا انها را روزانه با بدلیل خشک ونازک شدن

کرمهای معمولی چرب کنید وسپس برای جلوگیری از 

ترک خوردگی زیاد پوست با آب ولرم وصابون بچه تمیز 

 شسته وبا حوله کامال خشک کنید

 از کشیدن حوله روی پوست جدا خودداری کنید 

  برای جلوگیری از ریزش موبدلیل تغییر درظاهر پوست

درخانم ها وعالئم دیگر توصیه می  بویژه پرمویی صورت

 شود برای آرامش خودتان از آینه استفاده نکنید

  مالیدن روغن زیتون روی استریا ها ازتیرگی آنها جلوگیری

 می کند.   
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