live healthy υγεια

Θυρεοειδής:

Μηπως κινδυνευεις;

Διάβασε τα σημάδια

Ε
Μαθε ποιες
εiναι οι πιο
συνηθισμενες
ενδειξεις και
συμπτωματα που
φανερωνουν οτι
μπορει να εχεις
προβλημα με το
θυρεοειδη σου.
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

κτιμάται πως το 10% των
Ελλήνων έχει πρόβλημα
με το θυρεοειδή, όμως
η πλειοψηφία δεν το γνωρίζει ακόμη.
Ο θυρεοειδής, ένας αδένας σε σχήμα
πεταλούδας που βρίσκεται στο λαιμό,
είναι ο βασικός αδένας του μεταβολισμού. Όταν δε λειτουργεί, μπορεί να
επηρεαστεί κάθε πτυχή της υγείας σου
και ιδιαίτερα το βάρος και τα επίπεδα
ενεργητικότητας, ακόμη και να εμφανίσεις κατάθλιψη. Καθώς τα μη διαγνωσμένα προβλήματα θυρεοειδούς μπορεί
να αυξήσουν δραματικά την πιθανότητα
να εμφανίσεις παχυσαρκία, καρδιοπάθεια, κατάθλιψη, άγχος, τριχόπτωση,
σεξουαλική δυσλειτουργία, υπογονιμότητα και ένα σωρό άλλα συμπτώματα και
προβλήματα υγείας, είναι σημαντικό να
ελέγχεις τη σωστή λειτουργία αυτού του
τόσο σημαντικού αδένα.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

• Υποθυρεοειδισμός Τα συμπτώματα του υποθυρεοειδισμού –όταν ο
θυρεοειδής υπολειτουργεί– τείνουν
να αντικαθρεφτίζουν την πτώση των
φυσικών λειτουργιών του οργανισμού
που οφείλεται στην ανεπαρκή ποσότητα
της θυρεοειδικής ορμόνης. Στα συχνότερα συμπτώματα συμπεριλαμβάνονται
κόπωση, αύξηση βάρους, δυσκοιλιότητα,
ασάφεια στις σκέψεις, χαμηλή αρτηρια42 SHAPE Νοέμβριος 2014 www.shape.gr
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Μάθε ποια είναι τα βασικότερα συμπτώματα και οι κρίσιμοι παράγοντες
κινδύνου για διάφορα προβλήματα στη
λειτουργία του θυρεοειδούς

κή πίεση, κατακράτηση υγρών, κατάθλιψη,
πόνοι στο σώμα, αργά αντανακλαστικά και
πολλά ακόμη.
Κάποιοι από τους βασικούς παράγοντες κινδύνου
• Υπερθυρεοειδισμός Ο μεταβολισμός
για παθήσεις του θυρεοειδούς σχετίζονται με:
είναι γρήγορος και αυτό προκύπτει από μια
• Το φύλο. Οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τους άνδρες.
υπερπαραγωγή της θυρεοειδικής ορμόνης.
• Την ηλικία. Μετά τα 50 αυξάνεται ο κίνδυνος για ασθένειες του
Στα συχνότερα συμπτώματα συμπεριλαμθυρεοειδούς, αν και μπορεί να εμφανιστούν σε κάθε ηλικία.
βάνονται άγχος, αϋπνία, γρήγορη απώλεια
• Το οικογενειακό ιστορικό παθήσεων του θυρεοειδούς ή/και αυτοάνοσων
βάρους, διάρροια, ταχυκαρδίες, υψηλή
νόσων.
αρτηριακή πίεση, ευαισθησία στα μάτια/πρή• Τη χειρουργική αφαίρεση όλου ή τμημάτων του θυρεοειδούς, ή θεραπεία
ξιμο και διαταραχές όρασης και άλλες ακόμη
με ραδιενεργό ιώδιο στο θυρεοειδή. Και οι δύο περιπτώσεις έχουν ως
ανωμαλίες.
αποτέλεσμα υπολειτουργικό θυρεοειδή.
• Το χέρι που χρησιμοποιείς ή το χρώμα των μαλλιών σου. Οι
• Αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα Οι δύο αυτοαριστερόχειρες, οι αμφιδέξιοι ή οι άνθρωποι που γκριζάρουν πρόωρα
άνοσες ασθένειες που επηρεάζουν άμεσα
τα μαλλιά τους έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για αυτοάνοσες ασθένειες,
το θυρεοειδή είναι η ασθένεια Χασιμότο
συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων με το θυρεοειδή.
(Hashimoto) και η Γκρέιβς (Graves). Τα συ•
Την
εγκυμοσύνη ή τον πρώτο χρόνο μετά τον τοκετό.
μπτώματα της πρώτης οφείλονται συνήθως
• Το κάπνισμα (είτε καπνίζεις τώρα είτε είσαι πρώην καπνίστρια).
στην παράλληλη ύπαρξη του υποθυρεοειδι• Την πρόσφατη έκθεση σε ιώδιο μέσω σκιαγραφικού ή χειρουργικού
σμού και είναι τα συμπτώματα της συγκεαντισηπτικού.
κριμένης δυσλειτουργίας. Μερικές φορές,
• Τη λήψη ιωδίου ή φυτικών συμπληρωμάτων που περιέχουν ιώδιο σε
ωστόσο, παρότι ο θυρεοειδής δε λειτουργεί
μορφή χαπιού ή υγρή.
σωστά, μπορεί να υπάρχουν
• Την κατοικία σε μια περιοχή με έλλειψη σε ιώδιο.
περίοδοι όπου προσπαθεί
• Διάφορες ιατρικές θεραπείες
να κρατηθεί στη ζωή ή γίνεσυμπεριλαμβανομένων αγωγής με ιντερφερόνη βήτα
-1b, ιντερλευκίνη 4, ανοσοκατασταλτικά, αντιρετροειδή,
ται παροδικά υπερδραστήριμονόκλωνα αντισώματα (Campath-1H), μεταμόσχευση
ος. Τα συμπτώματα μπορεί
μυελού των οστών, λίθιο, αμιοδαρόνη και άλλα
να προκαλούν σύγχυση, με
φάρμακα.
εναλλαγές περιόδων ημε• Υπερκατανάλωση ωμών βρογχοκηλογόνων τροφών,
ρών ή εβδομάδων ανάμεσα
π.χ. λαχανάκια Βρυξελλών, γογγύλια, κουνουπίδι,
σε συμπτώματα υποθυρεπροϊόντα σόγιας και άλλα καθώς και με υπερκατανάλωση
οειδισμού ή υπερθυρεοειπροϊόντων σόγιας και ισοφλαβονοειδών.
δισμού.
• Πρόσφατο τραυματισμό στον αυχένα, βιοψία, ένεση
• Βρογχοκήλη Εκτός από
ή χειρουργείο.
το διογκωμένο θυρεοειδή ή
• Έκθεση σε ακτινοβολία, μέσω ακτινοβολίας στην
μια αίσθηση πρηξίματος, ευπεριοχή του αυχένα ή έκθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις
αισθησίας ή σφιξίματος στον
ή ατύχημα, π.χ. Τσέρνομπιλ.
• Αγχωτικά συμβάντα της ζωής.
αυχένα ή στο λαιμό, υπάρχει
βραχνάδα στη φωνή ή βήχας
και δυσκολία στην κατάποση
ή στην αναπνοή. Μερικές φορές η βρογάγχος και τρόμο. Οι όζοι μπορεί, επίσης,
βάνουν ένα σβόλο στο λαιμό, αλλαγές
χοκήλη είναι ορατή.
να πυροδοτήσουν υποθυρεοειδισμό
στη φωνή, δυσκολία στην αναπνοή ή
• Όζοι του θυρεοειδούς Τα συμπτώκαι τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμστην κατάποση ή πρήξιμο των λεμφαδέματα εξαρτώνται από τη δράση τους.
βάνουν αύξηση βάρους, κόπωση και
νων.
Ορισμένοι είναι ασυμπτωματικοί, ενώ
κατάθλιψη. Οι όζοι μπορεί μερικές φορές • Θυρεοειδίτιδα Τυπικά, στα συμπτώάλλοι μπορεί να προκαλέσουν δυσκολία
να προκαλέσουν εναλλαγές ανάμεσα
ματά της συμπεριλαμβάνονται πόνος και
στην κατάποση, μια αίσθηση κορεσμού,
σε συμπτώματα υποθυρεοειδισμού ή
ευαισθησία στην περιοχή του θυρεοειπόνο ή πίεση στο λαιμό, τραχιά φωνή ή
υπερθυρεοειδισμού.
δούς, στον αυχένα και στο λαιμό καθώς
ευαισθησία στον αυχένα. Ορισμένοι όζοι • Καρκίνος του θυρεοειδούς Παρότι
και δυσκολία στον ύπνο. Η θυρεοειδίτιδα
πυροδοτούν συμπτώματα παρόμοια με
πολλοί ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί
μπορεί, επίσης, να πυροδοτήσει τυπικά
του υπερθυρεοειδισμού όπως αίσθηστην αρχή, τα πιθανά συμπτώματα του
συμπτώματα υποθυρεοειδισμού ή υπερμα παλμών, αϋπνία, απώλεια βάρους,
καρκίνου του θυρεοειδούς συμπεριλαμθυρεοειδισμού.
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Αυτές είναι οι 10 πιο συνηθισμένες
ενδείξεις ότι μπορεί να έχεις πρόβλημα
θυρεοειδούς. Μία επίσκεψη σε ενδοκρινολόγο θα σε βοηθήσει να μάθεις αν
έχεις πρόβλημα ή όχι.

1

Πονούν οι μύες και οι αρθρώσεις, παθαίνεις τενοντίτιδα

Ενοχλήσεις και πόνοι στους μυς και στις
αρθρώσεις σου, αδυναμία στα χέρια και
τάση να εμφανίσεις το σύνδρομο του
καρπιαίου σωλήνα στα χέρια, ταρσικό
σύνδρομο στα πόδια και πελματιαία
απονευροσωσίτιδα: όλα μπορεί να είναι
συμπτώματα ενός προβλήματος στο
θυρεοειδή που δεν έχει διαγνωστεί.

2

Νιώθεις δυσφορία
στο λαιμό ή διόγκωση

3

Παρατηρείς αλλαγές στα
μαλλιά και το δέρμα σου

Μια αίσθηση πρηξίματος στο λαιμό,
δυσφορία με τα ζιβάγκο ή τις γραβάτες,
τραχιά φωνή ή ορατά διογκωμένος
θυροειδής μπορεί να είναι ενδείξεις
πρησμένου θυρεοειδικού αδένα που
οφείλεται στη δυσλειτουργία του.

Τα μαλλιά και το δέρμα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στα προβλήματα του θυρεοειδούς
και ειδικότερα η τριχόπτωση σχετίζεται
συχνά με δυσλειτουργία του συγκεκριμένου αδένα. Στον υποθυρεοειδισμό, τα
μαλλιά μπορεί να γίνουν πιο εύθραυστα,
άγρια και σκληρά, ενώ σπάνε και πέφτουν περισσότερο. Το δέρμα μπορεί να
γίνει πιο τραχύ, παχύ, ξηρό και με τάση να
ξεφλουδίζει. Άλλο συχνό σύμπτωμα του
υποθυρεοειδισμού είναι μια ασυνήθιστη
απώλεια τριχών στο εξωτερικό άκρο
του φρυδιού. Στον υπερθυρεοειδισμό
μπορεί, επίσης, να παρουσιαστεί σοβαρή
απώλεια μαλλιών και το δέρμα μπορεί να
γίνει ευαίσθητο και πιο λεπτό.

4

Έχεις προβλήματα στο
έντερο Η έντονη ή μακροχρόνια

δυσκοιλιότητα σχετίζεται συχνά με τον
υποθυρεοειδισμό, ενώ η διάρροια ή το
σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου σχετίζονται με τον υπερθυρεοειδισμό.
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5

Έχεις ανωμαλίες στην έμμηνο ρύση και προβλήματα
γονιμότητας Βαρύτερες, πιο συχνές
και πιο επώδυνες περίοδοι σχετίζονται συχνά με τον υποθυρεοειδισμό.
Αντίθετα, πιο σύντομη, ελαφρύτερη
και ανώμαλη έμμηνος ρύση μπορεί να
συνδέεται με τον υπερθυρεοειδισμό.
Η υπογονιμότητα μπορεί, επίσης, να
σχετίζεται με αδιάγνωστα προβλήματα
θυρεοειδούς.

6

Υπάρχει οικογενειακό ιστορικό Αν έχεις οικογενειακό ιστο-

ρικό με προβλήματα θυρεοειδούς, έχεις
αυξημένες πιθανότητες να παρουσιάσεις κι εσύ πρόβλημα. Μπορεί, ωστόσο,
να μη γνωρίζεις την οικογενειακή
κληρονομικότητα θυρεοειδούς, επειδή
στους μεγαλύτερης ηλικίας συγγενείς
μπορεί να μην είχε γίνει συγκεκριμένη
διάγνωση. Έχε το νου σου για συζητήσεις σχετικά με αύξηση βάρους που
σχετιζόταν με τους «αδένες» ή άλλα
προβλήματα βρογχοκήλης στο λαιμό,
καθώς μπορεί να είναι έμμεσες αναφορές σε προβλήματα του θυρεοειδούς.

λαμβανομένων διαταραχών πανικού,
μπορεί να είναι συμπτώματα προβλήματος στο θυρεοειδή αδένα. Ο υποθυρεοειδισμός συνδέεται πιο τυπικά με την
κατάθλιψη, ενώ ο υπερθυρεοειδισμός
σχετίζεται συχνότερα με άγχος ή κρίσεις
πανικού. Η κατάθλιψη που δεν ανταποκρίνεται στα αντικαταθλιπτικά μπορεί,
επίσης, να είναι σύμπτωμα διαταραχής
του θυρεοειδούς.

9

Εμφανίζεις αλλαγές στο
βάρος Μπορεί να ακολουθείς

μια δίαιτα με χαμηλά λιπαρά και λίγες
θερμίδες και ένα πρόγραμμα εντατικής άσκησης, αλλά να μην μπορείς
να χάσεις βάρος – ή να μην μπορείς
να πάρεις βάρος αν ανήκεις στην
αντίθετη κατηγορία. Η δυσκολία στην
απώλεια κιλών μπορεί να είναι μια
ένδειξη υποθυρεοειδισμού. Μπορεί να
χάνεις βάρος ενώ δεν έχεις αλλάξει τις
ποσότητες του φαγητού που καταναλώνεις – ή ακόμη και να χάνεις ενώ
τρως περισσότερο από το συνηθισμένο
σου. Οι χωρίς εξήγηση αλλαγές και
προβλήματα με το βάρος σου μπορεί να
αποτελούν ενδείξεις είτε υποθυρεοειδι-

Αν, παρa

τις κατaλληλες διατροφικeς αλλαγeς, τα επiπεδα
«κακhς» χοληστερoλης δεν υποχωροyν, iσως
πρoκειται για υποθυρεοειδισμo, που μπορεi να
καταλhξει σε καρδιαγγειακa προβλhματα.

7

Τα επίπεδα της χοληστερόλης δεν είναι φυσιολογικά

Η υψηλή χοληστερόλη, ειδικά όταν δεν
ανταποκρίνεται στις αλλαγές στη διατροφή, την άσκηση ή σε ειδική φαρμακευτική αγωγή, μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα
άγνωστου προβλήματος με τη λειτουργία
του θυρεοειδούς. Ασυνήθιστα χαμηλά
επίπεδα χοληστερόλης μπορεί να είναι
ένδειξη υπερθυρεοειδισμού.

8

Παρουσιάζεις καταθλιπτικά
συμπτώματα ή άγχος

Οι διαταραχές της διάθεσης, συμπερι-

σμού είτε υπερθυρεοειδισμού.

10

Αισθάνεσαι συνέχεια
κουρασμένη Αν νιώθεις

εξαντλημένη το πρωί που ξυπνάς, αν
νιώθεις πως 8 ή 10 ώρες νυχτερινού
ύπνου δε σου φτάνουν ή δεν μπορείς να
λειτουργήσεις στη διάρκεια της ημέρας
χωρίς ένα σύντομο υπνάκο, μπορεί ο
υπαίτιος να είναι κάποιο πρόβλημα στη
λειτουργία του θυρεοειδούς. Με τον
υπερθυρεοειδισμό μπορεί, επίσης, να
έχεις νυχτερινή αϋπνία που σε αφήνει
εξαντλημένη στη διάρκεια της ημέρας.
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Πώς θα το καταλάβεις

