
به  مبتال  شما  که  زمانی 
باشید،  تیروئید  کم کاری 
خستگی  مانند  عالئمی 
افسردگی  احساس  مزمن،  
می آیند.  سراغتان  مزمن  یبوست های  و 
انتخاب های غذایی نادرست برای افراد مبتال 
به کم کاری تیروئید می تواند باعث تشدید 
مشکالت آنها شود. معموال کسانی که مبتال 
به کم کاری تیروئید هستند و برنامه غذایی 
مناسبی هم ندارند، با کاهش سطح متابولیسم 
بدن و افزایش احتمال ابتال به اضافه وزن و 
چاقی مواجه می شوند. از این رو، این افراد باید 
کنار دارودرمانی، موارد تغذیه ای خاصی را 
هم رعایت کنند. به همین دلیل، به مناسبت 
روز جهانی تیروئید مصادف با 4 خرداد، در 
ادامه به معرفی بهترین و بدترین مواد غذایی 
برای مبتالیان به کم کاری تیروئید می پردازیم.

بهترین مواد غذایی برای کم کاری تیروئید
1. ماهی های چرب: یکی از نکاتی که در مورد 
بیماران مبتال به کم کاری تیروئید در نظر گرفته 
می شود، کمک به کاهش سطح التهاب در بدن 
آنهاست. از طرف دیگر، این بیماران با افزایش 
احتمال باال رفتن سطح LDL یا چربی بد خون 
خود نیز مواجه هستند. از این رو، احتمال ابتال 
به بیماری های قلبی هم در چنین افرادی باال 
می رود. با این  حساب، متخصصان توصیه می کنند 
این بیماران مصرف غذاهای سرشار از اسیدهای 
چرب امگا3 و سلنیوم را در برنامه غذایی هفتگی 
خودشان داشته باشند. انواع ماهی های چرب 
مانند سالمون، ساردین، قزل آال حجم مناسبی از 
امگا3 و سلنیوم را در خود جا داده اند و می توانند 
تقریبا هفته ای 2 مرتبه در برنامه غذایی مبتالیان 

به کم کاری تیروئید قرار بگیرند.
2. مغزهای خام: انواع مغزهای خام مخصوصا 
گردو، فندق و بادام، مقادیر مناسبی از سلنیوم را 
در خود جا داده اند و مصرف منظم و روزانه آنها 
می تواند به بهبود عملکرد تیروئید در افراد مبتال 

به کم کاری تیروئید کمک کند.

رایج ترین  از  یکی  سبوس دار:  غالت   .3
تیروئید،  کم کاری  به  ابتال  از  ناشی  عوارض 
ابتال به یبوست های مزمن و آزاردهنده است. از 
این رو، بیماران مبتال باید حجم فیبر دریافتی روزانه 
خودشان را باال ببرند. این درحالی است که گاهی 
مصرف فیبر غذایی باال همراه با داروهای تیروئید 
باعث ایجاد مشکل و تداخل دارویی- غذایی 
برای این بیماران می شود. به همین دلیل هم 
متخصصان توصیه می کنند در وعده های غذایی 

اصلی از غالت سبوس دار استفاده کنید و ساعت 
مصرف دارو را به 2 تا 3 ساعت قبل یا بعد از 

وعده های غذایی اصلی اختصاص دهید.
میوه ها  انواع  تازه:  سبزی های  و  میوه ها   .4
و  محدود  کالری  دارای  تازه  سبزی های  و 
این  فراوان هستند. مصرف  آنتی اکسیدان های 
خوراکی ها می تواند احتمال ابتال به اضافه وزن و 
یبوست در بیماران مبتال به کم کاری تیروئید را 
کاهش دهد. این در حالی است که برخی بیماران 

مبتال، به اشتباه گمان می کنند باید میوه ها و سبزی ها 
را به دلیل اختاللی که در جذب ید در بدن آنها 
به وجود می آورند، از برنامه غذایی شان حذف 
کنند. بهتر است بدانید افراد مبتال به کم کالری 
تیروئید تنها باید مصرف سبزی های خانواده کلم 
مانند کلم بروکلی، کلم بروکسل،  کلم برگ و... را 
به حدود 100 تا 150 گرم در روز محدود کنند 
زیرا این سبزی ها توانایی تیروئید در جذب ید 
را کاهش می دهند و باعث تشدید مشکل آنها 

می شوند اما محدودیت خاصی برای مصرف 
سایر میوه ها و سبزی ها در افراد مبتال به کم کاری 

تیروئید مطرح نیست.
5. جلبک دریایی: به گفته متخصصان انجمن 
تیروئید آمریکا، افراد مبتال به کم کاری تیروئید باید 
روی مصرف محصوالت غذایی حاوی ید تمرکز 
داشته باشند. از این رو، گنجاندن سبزی های سرشار 
از ید مانند جلبک دریایی در برنامه غذایی آنها 
از اهمیت باالیی برخوردار است. معموال برای 
بیمارانی که دسترسی به جلبک دریایی ندارند، 
مصرف مکمل های جلبک دریایی تجویز می شود.
6. لبنیات: محققان دریافته اند ارتباط مستقیمی 
بین کمبود ویتامین D در بدن و بیماری  هاشیموتو 
به عنوان مهم ترین دلیل ابتال به کم کاری تیروئید، 
برقرار است. از این رو، مصرف لبنیات غنی شده 
با ویتامین D مانند شیر و ماست که کلسیم باالیی 
هم دارد، می تواند برای مبتالیان به کم کاری تیروئید 

بسیار مفید باشد.

بدترین مواد غذایی برای کم کاری 
تیروئید

1. سویا: برای سال های متمادی، تحقیقات فراوانی 
در مورد مصرف سویا یا مصرف نکردن آن برای 
بیماران مبتال به کم کاری تیروئید مطرح بوده است. 
پس از سال ها تحقیق، متخصصان دریافته اند 
ایزوفالون های موجود در سویا می توانند باعث 
ایجاد تداخل دارویی با داروهای مربوط به کم کاری 
تیروئید شوند و احتمال جذب آنها را در بدن 
کاهش دهند. از این رو، متخصصان به افراد مبتال 
به کم کاری تیروئید توصیه می کنند مصرف سویا 
و فراورده های حاوی آن را محدود کنند و 4 
ساعت قبل و بعد از مصرف قرص های تیروئید، 

سویا نخورند.
2. خانواده کلم: مصرف سبزی های خانواده کلم 
با ترشح هورمون تیروئید در بدن و جذب ید توسط 
این هورمون تداخل دارد و عملکرد غده تیروئید 
را مختل می کند. مبتالیان به کم کاری تیروئید 
نباید این سبزی را به صورت مداوم مصرف کنند.
3. غذاهای چرب: محققان دریافته اند مصرف 
و  کره  سرخ کردنی،  و  بسیارچرب  غذاهای 
گوشت های قرمز پرچرب می تواند در جذب 
داروهای مربوط به کم کاری تیروئید اختالل ایجاد 
کند. از این رو، میزان و زمان مصرف این نوع 
محصوالت غذایی باید با نظر متخصص غدد 

بیماران باشد.
4. غذاهای فراوری شده: غذاهای فراوری شده 
و کنسروی سرشار از سدیم هستند و از آنجایی 
که بیماران مبتال به کم کاری تیروئید احتمال ابتال 
به فشار خون باال را هم دارند، می توانند برای 
این افراد باعث ایجاد دردسر شوند. از این رو، 
بهتر است این بیماران مصرف سدیم را به زیر 

1500 میلی گرم در طول روز برسانند.
5. قهوه: نوشیدن قهوه در ساعت های نزدیک 
به مصرف داروهای مربوط به کم کاری تیروئید 
می تواند باعث ایجاد اختالل در جذب دارو شود. از 
این رو، شما باید استفاده از خوراکی یا نوشیدنی های 
حاوی کافئین را به حدود 30 دقیقه قبل یا بعد 

از مصرف داروهای تیروئید اختصاص دهید.

نگاهی به مهم ترین توصیه های تغذیه ای به مناسبت روز جهانی تیروئید
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انواع ماهی های چرب مانند سالمون، 
ساردین و قزل آال حجم مناسبی از 

امگا3 و سلنیوم را در خود جاداده اند 
و می توانند تقریبا هفته ای 2 مرتبه 

در برنامه غذایی مبتالیان به کم کاری 
تیروئید قرار بگیرند
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برای رفع یبوست، شربت خاکشیر بنوشید

یبوست، یکی از عوارض دردسرساز در افراد مبتال 
به کم کاری تیروئید  است. از این رو، به این افراد 
توصیه می شود در اولین قدم حتما فعالیت بدنی 
مناسب و روزانه داشته باشند تا ماهیچه های شکم 
و روده شان حرکت کند و مزاجشان نرم شود. عادت کردن به داروهای مسهل در این 
افراد می تواند تنبل شدن روده آنها را به دنبال داشته باشد. ما به جای این کار، دویدن و 

دوچرخه سواری روزانه را به این افراد توصیه می کنیم.

نکته دیگر این  است که گاهی این افراد برای پیشگیری از ایجاد تداخل غذایی- دارویی از 
مصرف فیبر کافی محروم می شوند. به همین دلیل هم نوشیدن بیشتر آب ساده برای آنها 
اهمیت باالتری پیدا خواهد کرد. این افراد باید همیشه یک لیوان آب نزدیک خود داشته 
باشند و حتی در صورتی که احساس تشنگی نمی  کردند هم حداقل روزی 8 لیوان آب 
بنوشند. مصرف شربت های ملین به صورت ناشتا مانند شربت خاکشیر می تواند برای این 
گروه از افراد مفید باشد. افراد مبتال به یبوست که دچار کم کاری تیروئید هستند، اجازه 
دریافت اسیدهای چرب امگا3 را دارند. از این رو، می توانند همراه با وعده های غذایی 
اصلی از روغن زیتون به جای روغن های دیگر کمک بگیرند تا هم سطح التهاب در بدن 

آنها کمتر شود و هم مشکل یبوست شان تشدید نشود.

 دکتر مریم مقیمی
متخصص طب سنتی و 

عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

@salamatweekly@salamatweekly www.salamat.ir

s a l a m a t


