ZALECENIA DIETETYCZNE W
NIEDOCZYNNOŚCI TARCZYCY
PRZY WSPÓŁWYSTĘPOWANIU
CHOROBY HASHIMOTO
Pamiętaj! Farmakoterapia w niedoczynności tarczycy stanowi najważniejszy element leczenia,
jednak odpowiednio zbilansowana dieta, dostarczająca niezbędnych składników odżywczych
wykorzystywanych do syntezy hormonów tarczycy, a także unikanie produktów, które mogą
ten proces zaburzać ma istotne znaczenie jako działanie wspomagające leczenie.

OGÓLNE ZASADY DIETY
Dieta prawidłowo zbilansowana, oparta na zasadach racjonalnego,
żywienia dla osób zdrowych. Jadłospis powinien zawierać 4-5
posiłków, spożywanych w regularnych odstępach czasu.
Kaloryczność powinna być dostosowana do twoich indywidualnych
potrzeb. Nie są rekomendowane diety bardzo niskokaloryczne. W
uzasadnionych przypadkach może być zalecona dieta eliminacyjna,
jednak sama diagnoza” niedoczynność, Hashimoto” nie jest podstawa
do diety bezmlecznej czy bezglutenowej.

BIAŁKO
Głównym założeniem diety jest udział białka pełnowartościowego, czyli białka pochodzenia zwierzęcego(
mięso, ryby morskie, jaja). Mleko i produkty mleczne powinny być spożywane w umiarkowanych ilościach.
Pamiętaj! Spośród produktów mlecznych wybieraj te jak najmniej przetworzone. Do jadłospisu można
włączyć dla urozmaicenia „mleka” roślinne. Odpowiednie wysokie spożycie białka pełnowartościowego
może przyczynić się do zahamowania wypadania włosów.
PRODUKTY O NISKIM
INDEKSIE GLIKEMICZNYM <55

TŁUSZCZE

Przy niedoczynności nie są wskazane diety niskotłuszczowe. Należy
zadbać o spożycie tłuszczów zawierających kwasy tłuszczowe
nienascycone(oleje roślinne, orzechym awokado, pestki, ryby). Warto
włączyć do diety produkty bogate w kwasy Ω-3 ( ryby morskie, olej
lniany, oliwa z oliwek czy olej rzepakowy)

WĘGLOWODANY
Sięgaj po produkty o niskim indeksie glikemicznym. Wybieraj produkty o
bogate w węglowodany złożone( grube kasze, pełnoziarniste makarony,
pieczywo ciemne). Zadbaj o właściwą podaż błonnika w diecie 25 g/dobę

PRODUKTY PRZETWORZONE
Weliminuj wszystkie mocno przetworzone produkty takie jak: gotowe
ciastka, torty, czekolada, desery, lody, krakersy, biszkopty, paluszki,
chipsy, chrupki, płatki śniadaniowe, gotowe sosy, fas food, słodzone
napoje, oranżady itc.

jaja, ryby, agrest, brukselka,
ogórek,por, rabarbar, bakłażan,
szpinka, czereśnie, maliny,
twaróg, czekolada gorzka(
<70% kakao)
PRODUKTY
O ŚREDNIM INDEKSIE
GLIKEMICZNYM 55-70
fasolka z puszki, gryka, maca,
owies, śliwki szuone, ananas
świeży, chleb żytni, mleko
kokosowe

PRODUKTY O
WYSOKIM INDEKSIE
GLIKEMICZNYM >70
Banan, pizza, kukurydza,
rodzynki, syrop klonowy,
chipsy, chleb ryżowy, makaron
z białej mąki
Więcej tabel na www.apdietetyka.pl

ZALECENIA DIETETYCZNE W NIEDOCZYNNOŚCI TARCZYCY
PRZY WSPÓŁWYSTĘPOWANIU CHOROBY HASHIMOTO
JOD
Jest kluczowym składnikiem mineralnym gwarantującym poprawne
funkcjonowanie tarczycy. Główne źródła jodu w pożywieniu to: owoce
morza i ryby, mleko i przetwory mleczne, produkty zbożowe.

SELEN
Jest niezbędny do syntezy hormonów traczycy. Jego niedobór może być
jednym z czynników biorących w udział w etiopatogenezie choroby
Hashimoto oraz czynnikiem pogłębiającym przebieg choroby. Dobre
źródła selenu to orzechy brazylijskie, skorupiaki, ryby, jaja, sardynki,
mleko i jego przetwory.

W przypadku
stwierdzenia istotnych
niedoborów składników
mineralnych czy witamin
lub braku prawidłowej
podaży w diecie można
rozważyć
suplementację, której
sposób należy ustalić z
lekarzem prowadzącym.

ŻELAZO
Należy zadbać o prawidłową podaż żelaza w diecie poprzez sięganie po
czerwone mięsa włowina, chuda wieprzowina, wątróbka drobiowa, nać
pietruszki, pełnoziarniste produkty zbożowe,

PRODUKTY WOLOTWÓRCZE
Nie spożywaj w nadmiarze warzyw kapustnych, soi, rzodkwi,
rzepy, nasion gorczycy, orzeszków ziemnych. Nie jest konieczna
całkowita eliminacja tych produktów z diety . W główniej mierze
dotyczy to przede wszystkim warzyw surowych. Pamiętaj
gotowanie zmniejsza zawartość tych związków wolotwórczych o
ok. 30%. W przypadku stwierdzenia przez lekarza
niedoczynności z niedoboru jodu, należy ograniczyć spożywanie
związków goitrogennych.

WITAMINA D
Istnieją badania
wskazujące na zależność
pomiędzy niedoborem
witaminy D a chorobami
tarczycy o podłożu
autoimmunologicznym.
Należy zapobiegać
niedoborom poprzez
wzbogacenie diety w
ryby, oleje.

DIETA A LEKI
Aby zapewnić właściwe wchłanianie lewotyroksyny zastosuj się
ściśle do zaleceń lekarza. Lek przyjmuj na czczo 30 minut przed
posiłkiem. Pamiętaj że niektóre leki( leki na zgagę, preparaty
zawierające wapń, żelazo, leki wiążące kwasy żółciowe) mogą
wchodzić w interakcje z lekami na tarczycę. Osłabić wchłanianie
leku może spowodować bardzo duża ilość błonnika w diecie, kawa
espresso, czy sok grapefruitowy.

tel. 604-310-853
kontakt@apdietetyka.pl
www.apdietetyka.pl

Oferta
- redukcja nadwagi i otyłości
- dietoterapia wybranych schorzeń
- edukacja żywieniowa
- diety dla pracujących za granicą
Dowiedz się, jaki sposób odżywiania będzie dla Ciebie
najlepszy i zmień swoje nawyki z pomocą dietetyka

