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است  )ای کْچک تَ ضکل پزّاًَ در تخطی اس گزدى )هقاتل ًای ّ سیز تزآهذگی گلْ تیزّئیذ غذٍ
تًْیي، تیزّکسیي ّ  ُای هْرد ًیاس تذى ُوچْى کلسی کَ ّظیفَ تزضح تزخی ُْرهْى

 .یذّتیزًّیي را تزعِذٍ دارد تزی

کٌٌذٍ  در هغش اعوال کلی تیزّئیذ را کٌتزل کزدٍ ّ تا تزضح ُْرهًْی تحزیک غذٍ ُیپْفیشاگزچَ 
کٌذ ّ  درستی عول ًوی دارد، گاُی تیزّئیذ تَ آى را تَ اًجام ّظایفص ّاهی TSH تَ ًام

دُذ کَ  ضْد ّ در ایي حیي عالئوی تزّس هی لتِة یا حتی سزطاًی هیکار، پزکار، تشرگ، ه کن
 .اًذاسد فزد هثتال را تَ دردسز ّ هطکل هی

تیٌیذ، تَ پشضک هتخصص غذد هزاجعَ کزدٍ ّ  اگز چٌذ ّقتی است عالئن سیز را در خْد هی
 :درخْاست تجْیش آسهایص تیزّئیذ کٌیذ

 کاری تیروئید ـ کم 1

، تٌثلی، اضکال در توزکش، ضعف حافظَ افسزدگیهذاّم، احساص  خستگیاحساص  :عالئم
ّساس تذى،   دى هتاتْلیسن ّ سْختُا، تَ ُن خْر ّ یادآّری، کٌذ ضذى حزکات یا ّاکٌص

، خارش پْسترغن تغییز ًکزدى رژین غذایی، خطکی ّ ستزی ّ  دلیل ّسى تَ افشایص تی
 ُای پیاپی عضالت، سزدی دست ّ پا ّ احساص سزها، خطکی ّ ستزی ّ ًاسکی هْ، گزفتگی

 .ُا در خاًن افشایص هیشاى خًْزیشی هاُاًَیثْست ّ 

  

 ُای خْ ایوٌی هثل واری، عول جزاحی، اتتال تَ تیًقص هادرسادی غذٍ تیزّئیذ :دالیل
 .ّ کوثْد یذ «ُاضیوْتْ»

 تکاهل سیستن عصثی جٌیي تْسط ُْرهْى ُای تذى هادر صْرت هی گیزد، تٌاتزایي هادر

 تاردار تایذ اس ًظز غذٍ تیزّئیذ ّضعیت هٌاسثی داضتَ تاضذ

 

  پرکاری تیروئیدـ  2

ُا، ًاسکی ّ ریشش هْ،  پذیزی، ضکٌٌذگی ًاخي ، تیقزاری، اضطزاب ّ تحزیکتعزیق سیاد :عالئم
رغن کن ًطذى یا حتی افشایص خْراک  دلیل ّسى تَ ُای عصثی، کاُص ظاُزا تی تٌص
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خْاتی، فزاهْضی ّ ضعف در توزکش، هطکالت  ف عضالت تاسّ ّ راى، اتتال تَ تیهعوْل، ضع
 .ُا آى، اسِال ّ کاُص هیشاى خًْزیشی هاُاًَ در خاًن ًظوی ضزتاى تیتیٌایی، تپص قلة ّ 

  

ساتقَ خاًْادگی، اختالل هادرسادی، استزص تیص اس حذ در سًاى، ّجْد تْهْر یا تَ  :دالیل
ُای لْگْل، اتتال تَ  ًذرت عفًْت ّیزّسی، هصزف تزخی دارُّا هثل آهثْدارّى ّ هحلْل

 ُا سدگی چطن کَ هْجة افشایص تْلیذ ُْرهْى ّ تیزّى سگزیُْای خْدایوٌی هثل  تیواری
 .ضْد هی (اگشّفتالوی)

  

 ای تیروئید ـ التهاب تىده 3

ای ُوچْى  ُای تْدٍ تزیي عالهت اتتال تَ تیواری غیز اس تَ ُن خْردى تعادل ُْرهًْی، ضایع
 .ًیش تشرگی، سفتی یا ًزهی تیص اس حذ غذٍ تیزّئیذ است زطاًیتْهْر س، کیست یا گْاتز

خْب است تذاًیذ تا ُویي چٌذ سال پیص، اختالالت تیزّئیذ در هزدم تسیار ضایع ّ تارس تْد، 
 .اها افشّدى یذ تَ ًوک هصزفی، حذاقل فقز کسة یذ را تا حذ تسیار سیادی جثزاى کزد
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