
 
   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 غده تیروئید 

شکل روی گلوی شماست که وظیفه  پروانه ای تیروئید غده 

تنظیم عملکردهای بدن را بر عهده دارد. افراد زیادی به 

از  تیروئید دچار هستند اما تعداد کمی از آن ها بیماری

درصورتی که بیماری تیروئید  بیماری خود اطالع دارند.

تواند منجر به مشکالت زیادی شناسایی و درمان نشود می

 .برای سالمتی شده و از کیفیت زندگی بکاهد

سیستم عصبی بدن را  وعملکرد طبیعی مغز ،غده تیروئید 

کند و تامین سوخت و ساز بدن و حفظ دمای بدن کنترل می

پرکاری تیروئید و گواتر  ، تیروئید کم کاری.را بر عهده دارد

  در غده تیروئید است. اشکالهای ناشی از بیماری

 

 عالئم اشکال در کار تیروئید:

  تغییر دمای بدن 

  بی حالی و خستگی 

 مشکالت گوارشی 

 تعریق زیاد 

 پریودی نامنظم 

 اختالل در حافظه 

 )مشکالت خواب )بی خوابی یا پرخوابی 

  غیرطبیعی(تغییر وزن)کاهش یا افزایش وزن 

 شکنندگی و ریزش مو 

 خشکی پوست 

 اشکال در قورت دادن 

 

 
 

 

 کم کاری تیروئید 

کم کاری تیروئید به زمانی رخ می دهد که غده تیروئید  

نتواند مقدار کافی هورمون تیروئید برای تامین نیاز بدن 

 بسازد.

تواند باعث کاهش عملکرد کاری تیروئید همچنین میکم

سیستم ایمنی، خشکی پوست، خشکی و نازک شدن موها، 

و ضربان قلب، عدم تحمل سرما، افزایش  فشارخونکاهش 

کلسترول، احتباس مایعات در بدن، اختالالت قاعدگی و 

 .شود مفصلی –های عضالنی باروری و درد

 تشخیص کم کاری تیروئید:

تواند با یک آزمایش خون ساده کم کاری تیروئید اغلب می

ای ساده تشخیص داده شود. اما در برخی افراد، کار چندان

همتر از تری مورد نیاز خواهد بود. مهای مفصلتستنیست و 

همه، یک ارتباط خوب با یک متخصص غدد مجرب، مطمئناً 

 مورد نیاز خواهد بود.

 درمان کم کاری تیرویید:

معمواًل  ازمایش تیرویید پس از انجام درمان کم کاری تیروئید

بسیار آسان است. مصرف قرص هورمون تیروئید 

ترین راه ترین و موثرتور پزشک ساده)لووتیروکسین( با دس

شود، به این درمان است. این قرص با مقادیر مختلف ارائه می

معنی که تقریباً همیشه دوز مناسب برای هر بیمار یافت 

شود. اگر شما نیز تحت درمان با این دارو هستید، حتماً به می

پزشک خود اطالع دهید، تا سطح این دارو را حداقل سالی 

 کنترل کند.اگر این مقدار کافی نباشد،  یکبار

 

ممکن است خستگی مفرط و یا برخی از سایر عالئم کم کاری 

مصرف بیش از اندازه هورمون تیروئید همچنان ادامه یابد. 

تواند موجب عالئم شایع پرکاری تیروئید، از جمله مینیز

 خوابی شود.عصبی بودن، تپش قلب و بی

 رژیم غذایی مناسب

طور کلی، رژیم غذایی مخصوصی برای کم کاری تیروئید به

وجود ندارد. اگرچه ادعاهای تجاری زیادی در این زمینه 

های خاص موجود است که پرهیز یا مصرف غذاها یا مکمل

توانند باعث پیشرفت چشمگیر و بهبود درعملکرد می

شنهاداتی تیروئید شوند. بر اساس شواهد علمی موجود پی

برای بهبود رژیم غذایی و اثرات مثبت ناشی از آن در این 

کلم، بیماران وجود دارد: برخی انواع سبزیجات مانند گل

بروکلی، کلم بروکسل، دانه خردل، تربچه، شلغم و لوبیای 

سویا، دارای خواص ضد تیروئیدی هستند. البته در افراد 

شود، یروئید نمیسالم مصرف این مواد باعث ایجاد کم کاری ت

تواند با مگر فرد دچار کمبود ید باشد. پخت این مواد می

های موجود در آنها، اثرات ضد تغییر ساختار برخی آنزیم

 .تیروئیدی آنها را از بین ببرد

های تصفیه شده مانندد کربوهیدراتغذاهای فراوری شده و 

شناخته شده از نظر محتوای  تنقالتنان و آرد فاقد سبوس و 

توانند منجدر بده مقاومدت بده باشند و میای فقیر میتغذیه

انسولین و اختالالت هورمونی شوند. در مقابدل غدالت کامدل 

وه های سبوس دار و همچنین سبزیجات مختلف عالمانند نان

 .باشدندقند خون مدوثر می گی در کنترلبر اثرات سیر کنند
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https://kermany.com/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7c/
https://kermany.com/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7c/
https://kermany.com/tag/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
https://kermany.com/tag/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
https://kermany.com/%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86/
https://kermany.com/%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86/
https://kermany.com/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87/


 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

، آهدن و آنتدی B های گدروهمصرف غذاهای غنی از ویتامین

هدایی ها، مانند غالت کامل و سبزیجات تازه و میوهاکسیدان

      صدیه توو...گوجده فرنگدی هدا، هدا و گیالسمانند انواع توت

 شود. می

-مصرف اسیدهای چرب ضروری شامل اسیدهای چرب امگا

کاری توانند در بهبود عالئم ناشی از کممی 6-و امگا 3

ها و همچنین تیروئید مانند اختالالت پوست، مو و ناخن

بهبود عملکرد مغز و افزایش سطح انرژی فرد اثرات مثبتی 

، دانه شامل گردو 3-منابع اسیدهای چرب امگا .داشته باشند

های سرد مانند سالمون)آزاد( و کاد های چرب آبکتان، ماهی

ها و نیز عمدتاً در دانه 6-باشد. اسیدهای چرب امگامی

گیاهی وجود دارند. مصرف تنها چند وعده ماهی یا  مغزهای

توانند تامین کننده مقادیر کافی از این ها میمغز دانه

 .ها برای بدن باشندچربی

هدای تیروئیددی و تشدکیل شدکل فعدال هورمون سلنیم در

متابولیسم ید نقش مهمی دارد. غذاهای غنی از سلنیم شامل 

دانه گندم ، غذاهای دریایی، کلیه، جگر، گوشدت و ماکیدان، 

باشند. نکته مهمی که باید به ها میدانه آفتابگردان و مغز دانه

یدد آن توجه شود این است که فرد مبتال به کدم کداری تیروئ

تنها زمانی مجاز به استفاده از مکمل یدد اسدت کده پزشدک 

استفاده از آن را توصیه کرده باشد، زیرا این ماده تنها زمانی 

موثر است که کم کاری تیروئید ناشی از کمبود ید باشدد، در 

حال حاضر در دنیا و به ویژه در ایران مکمل یاری نمک با یدد، 

 .انجام می گیرد

 

 

 

 

تواند خود باعث تشدید اختالالت میزان زیاد میمصرف ید به 

 .تیروئید شود

 
 

 
 

 
 

 

 
مرکز بهداشت شهید  غیرواگیرکسب اطالعات بیشتر با واحد جهت 

 تماس حاصل نمائید شهرستان کازرون  پیرویان

42216577 

 

 
 شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون

 غده تیروئید و

 بیماری کم کاری تیروئید

. 

 
 

 تهیه و تنظیم:
کارشناس  مسئول واحد  مبارزه با بیماری های  – طاهره بیاتی

 غیرواگیر

 (مبارزه با بیماری های غیرواگیر  واحد )کارشناس مریم اسپرغم  

 عموم مردمگروه هدف: 
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