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 کوین یولوژیپاتوب شگاهیآزما

د. نکن جادیا دیروئیبه نام هورمون ت ییایمید ماده شاانتا بتوان دندار ازیدر بدن خود ن دیاز  یبه مقدار مشاا  اا انسااانها

 کند. یمهم بدن را کنترل م یعملکردها ریو سا سمیمتابول دیروئیهورمون ت

 دیروئیغده ت یعیرطبیتواند باعث بزرگ شدن غ یم دی. اما کمبود ستین دیروئیت ضعیفتنها علت عملکرد  دی نییپا سطح

 شود. یذهن یتواند باعث ناتوان یشود. در کودکان م دیروئیمشکالت ت ریو سا

ساالن  ییغذا میرژ قیاز طر یماده مغذ نیا افتیتنها راه در نی، بنابراکند ینم را تولید دی یعیبه طور طببدن  ست. بزرگ ا

 یاریدر بس دیدارند.  ازیدر روز نید  کروگرمیم 200به  ردهیدارند. زنان باردار و ش ازیدر روز نید  کروگرمیم 150معموالً به 

 :زیر استی غلظت آن در غذاها نیشتری. برداز انواع غذاها وجود دا

 یماه 

 مرغ ت م 

 لیآج 

 گوشت 

 نان 

 یلبن مح والت 

 ییایدر جلبک 

 دار دی یوراکخ نمک 

در حال  یمعموالً در کشااورهاامر  نی. اداده اسااتقرار  رینفر در سااراساار جهان را تحت ت   اردیلیم 2در حدود  دی کمبود

ست به غذا سعه وجود دارد که در آن افراد ممکن ا س یسالم کاف یتو ستر شند. اما  ید شته با در  یتواند بر افراد یمندا

 بگذارد. ریت   نیز ،کند یپردازش نم دی یبدن آنها به درست ایو  تندمناسب هس ییغذا میکه فاقد رژ شرفتهیپ یکشورها

 ادیز دیبا  یم اارغ غذاها یبرا ی، اگر تالش آگاهانه الیدل نیدارند. به هم ازین دیبه  یگریاز هر گروه د شیباردار ب زنان

 خواهند شد. ید ، احتماالً دچار کمبودانجام ندهند

 :دیعالئم کمبود 

 در گردن دیروئیغدد ت تورم 

 (دیروئیت ی)کم کار دیروئیت یهورمونها نییپا سطح 

 باشد: ریتواند شامل موارد ز یکند که م یم جادیا یبه طور معمول عالئم دیروئیت یکار کم

 یخستگ 

 به سرما تیحساس شیافزا 
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 بوستی 

 خشک پوست 

 وزن شیافزا 

 پف کرده صورت 

 یعضالن ضعف 

 سطح کلسترول خون شیافزا 

 در عضالت و مفاصل یسفت ای درد 

 ضربان قلب کاهش 

 کم پشت یموها 

 یافسردگ 

 فیضع حافظه 

 خونریزی های بیشتر در دوران عادت ماهانه 

 :زیر را نشان می دهد احتماالً عالئم دیروئیت ی، کم کارنوزادان در

 بزرگ زبان 

 پف کرده صورت 

 بوستی 

 فیضع یعضالن تون 

 دیشد یآلودگ خواب 

 شود: موارد زیر ممکن است باعث تیوضع نیکودکان و نوجوانان ، ا در

 فیضع رشد 

 در رشد دندان ریت خ 

 در بلوغ ریت خ 

 فیضع یذهن رشد 

 نییپا یهوش بیضر 

 یریادگی تمشکال 

 در کودکان( ژهی)به و یذهن یها یناتوان 

 دیعوارض کمبود 
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 باشد: ریشود. عوارض ممکن است شامل موارد ز دیروئیت یتواند منجر به کم کار یم دی، کمبود صورت عدم درمان در

 یقلب یی، مانند بزرگ شدن قلب و نارساو اختالالت مربوط به آن یقلب یماریب 

 یشناخت تو اختالال یمربوط به سالمت روان مانند افسردگ مسائل 

 یطیمح ی، معروغ به نوروپاتبدن یطیبه اع اب مح بیآس 

 در زنان شود ی، که ممکن است باعث نابارورم تل شده یگذار ت مک 

 دهد.  شیکودک را افزا یتواند خطر نقص مادرزاد یدر زنان باردار م دیروئیکم هورمون ت ریمقاد 

 :کند جادیامشکالت زیر را تواند  یم در بارداری دیکمبود 

 نیجن سقط 

 ییزا مرده 

 زودرس مانیزا 

 در نوزادان یمادرزاد یها یناهنجار 

 کند. جادیا سمینیبه نام کرت یطیتواند شرا یم دی، کمبود دیموارد شد در

 منابع:

https://www.healthline.com/ 
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