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کلینیک    وخانواده
تغذيه و پرکاری تیروئید

زمانی که شما مبتال به پرکاری تیروئید 
اندازه  از  بیش  تیروئید  هورمون  باشید، 
با  احتماال  و  می شود  ترشح  بدنتان  در 
عالئمی مانند عصبی بودن، تپش قلب، 
کاهش وزن  چشمگیر و اختالالت خلقی 
است  بهتر  این رو،  از  می شوید.  مواجه 
کنار مصرف دارو، برنامه غذایی منظمی 
هم داشته باشید تا هم بیماری تان کنترل 
در  بیماری  از  ناشی  عالئم  هم  و  شود 

شما کاهش یابد.
به  مبتالیان  برای  مناسب  غذایی  برنامه 
پرکاری تیروئید باید حاوی انواع میوه ها 
و سبزی ها، غالت سبوس دار، پروتئین های 
حیوانی و چربی های سالم باشد. توت ها، 
مرکبات،  گوجه فرنگی،  کیوی،  گیالس، 
کدو،  و  دلمه ای  فلفل  کلم،   اسفناج، 
سبزی ها  میان  خوبی  غذایی  گزینه های 
و میوه ها برای این بیماران هستند. ماهی 
سالمون، بذر کتان و گردو هم می توانند 
و  افراد  این  بدن  در  التهاب  کاهش  به 
بهبود عملکرد سیستم ایمنی شان کمک 
مانند  از پروتئین  کنند. غذاهای سرشار 
ماهی، مرغ و گوشت های قرمز کم چرب 
نیز گزینه خوبی برای مبتالیان به پرکاری 
تیروئید هستند. ما میان روغن ها، مصرف 
روغن زیتون و روغن کانوال را به این 
افراد توصیه می کنیم. مغزها و دانه های 
خام نیز می توانند در میان وعده این افراد 

گنجانده شوند.
تیروئید  پرکاری  به  مبتالیان  است  بهتر 
از غالت آرد سفید، گوشت های بسیار 
شیر  کالباس،  و  سوسیس  پرچرب، 
پرچرب، زرده تخم مرغ، کره و غذاهای 
سرخ کردنی تا حد امکان استفاده نکنند. 
و  شکر  هیدورژنه،  روغن های  مصرف 
به  هم  فراوان  شکر  حاوی  محصوالت 

این افراد توصیه نمی شود.

 دکتر سعید حسینی
متخصص تغذیه و استاد دانشگاه 

علوم پزشکی تهران

اسطوره باشگاه منچسر یونایتد به تازگی با مشکل خونریزی داخل جمجمه روبرو 
شد و جمعی از طرفدارانش را نگران کرد. سکته مغزی از مشکالت جدی ای است 
که ممکن است برای هر فردی اتفاق بیفتد، هر زمان که رگ های خونرسان به مغز 
پاره یا بسته شوند، اکسیژن و غذا به بافت های مغزی نمی رسند و سلول های مغز از 
بین می روند. سکته مغزی انواع مختلفی دارد که سر الکس فرگوسن گرفتار نوع 
تحت عنکبوتیه آن شده بود. این بیماری خطرناک است و با خطر مرگ ومیر حتی 
تا 2 هفته بعد از خونریزی وجود دارد... )صفحه 19(


