Informacje dotyczące tarczycy i
diety
Nie ma konkretnych produktów spożywczych lub suplementów diety, które wspomagają leczenie
chorób tarczycy.
By zapewnić sobie jak najlepsze zdrowie ważne jest by zachować różnorodną i zbalansowaną
dietę. Należy na przykład wybierać niskotłuszczowe i niskokaloryczne produkty do smarowania
zamiast zwykłego masła czy margaryny, unikać nadużywania soli oraz ograniczyć produkty
zawierające ukryte tłuszcze i cukry (ciasta i różnego rodzaju słodkie wypieki, czekolada). Więcej
informacji dostępnych jest w zaleceniach angielskiej służby zdrowia NHS.
Zalecamy różnorodną i zdrową dietę z produktami bogatymi w wapń i/lub jego suplementami a
także zawierającymi normalne ilości witaminy D. Decydując się na jakiekolwiek suplementy diety
należy ostrożnie podejmować decyzję o ich przyjmowaniu ani nie spożywać ich w nadmiernych
ilościach. Wszelkie decyzje powinno podejmować się po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Wapń
Niektóre produkty spożywcze i suplementy bogate w wapń zakłócają wchłanianie lewotyroksyny.
By zachować pewność, że suplement nie wywiera znaczącego wpływu na poziom tyroksyny we
krwi należy zachować czterogodzinną przerwę pomiędzy przyjmowaniem obu substancji. Jeżeli
celem jest zrzucenie zbędnych kilogramów i z tego powodu używa się niskotłuszczowego mleka
(półtłustego lub odtłuszczonego) należy pamiętać, że zawiera ono duże ilości wapnia bez
względu na zawartość tłuszczu.

Soja
Soja zakłóca wchłanianie tyroksyny, dlatego podczas przyjmowania tego hormonu należy
próbować unikać produktów sojowych. W przypadku chęci stosowania soi w diecie należy
zachować jak najdłuższą przerwę czasową między spożywaniem produktów sojowych a
przyjmowaniem tyroksyny.
Istnieją dowody na to, że niektóre marki mleka sojowego wycofano z obiegu przez odpowiednie
organy w krajach takich jak Irlandia, Australia, Nowa Zelandia i Japonia ze względu na to, że
zawierały one nadmierne ilości jodu lub były wzbogacane produktami z wodorostów, które
zawierają w sobie jod.

Listownicowce (glony)
Należy unikać produktów takich jak listownicowce jako że mogą one wpływać na pracę tarczycy i
samopoczucie. Listownicowce to rodzaj wodorostów zawierających duże ilości jodu. Z tego
powodu często reklamuje się takie produkty jako “stymulatory tarczycy”, które są dostępne w
postaci preparatów i tabletek. Podobnie jak z samym jodem, spożywanie takich produktów nie
daje żadnych korzyści zdrowotnych osobom z chorą tarczycą.

Jod
Osoby z niedoczynnością tarczycy powinny unikać preparatów z dużą zawartością jodu,
ponieważ wbrew pozorom może to jedynie pogorszyć ich stan. Poza tym, u niektórych może to
wywołać nadczynność tarczycy.
Brytyjskie stowarzyszenie tarczycy, the British Thyroid Association, wydało następujące
oświadczenie dotyczące użycia suplementów zawierających jod oraz odpowiednio doradziło
swoim członkom:
•

By prawidłowo funkcjonować gruczoł tarczycy wymaga jodu. Zapotrzebowanie na jod u
dorosłych wynosi 150mcg dziennie.

•

Zazwyczaj zapotrzebowanie na jod zapewnia prawidłowa, zdrowa i zbalansowana dieta.
W Wielkiej Brytanii sól kuchenna nie zawiera lub zawiera niewielkie ilości jodu. Zbyt małe
ilości jodu mogą spowodować powiększenie tarczycy (wole). Wole w Anglii nie są
powodowane niedoborem jodu. Zbyt duże ilości jodu mogą być niebezpieczne i
powodować nadczynność lub niedoczynność tarczycy.
Przy przyjmowaniu hormonów tarczycy (na przykład lewotyroksyny) na niedoczynność
tarczycy lub wole (powiększenie gruczołu tarczycy) nie należy przyjmować suplementów
zawierających jod – nie przyniesie to żadnych korzyści.
Ponadto w przypadku nadczynności tarczycy przyjmowanie jodu może mieć szkodliwy
wpływ i być niebezpieczne nawet przy przyjmowaniu leków przeciwtarczycowych, jako że
dodatkowe ilości jodu neutralizują działanie tych leków.
Czy należy przyjmować suplementy zawierające jod? Tylko jeżeli zalecił tak lekarz
rodzinny (ang. General practitioner, GP) lub lekarz w szpitalu (ang. Hospital consultant).

•

•

•

Tabletki zawierające żelazo
Niektóre leki takie jak tabletki zawierające żelazo (siarczan żelazawy) mogą wpływać na
wchłanianie tyroksyny. Niektórzy lekarze zalecają dwugodzinną przerwę między przyjmowaniem
tyroksyny i żelaza. Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Należy
także mieć na uwadze to, że niektóre multiwitaminy zawierają żelazo.

Rośliny z rodziny Brassica (kapusta)
Rośliny z rodziny Brassica (kapusta, kalafior, jarmuż itp.) mogą mieć wpływ na tworzenie się woli
(powiększenia gruczołu tarczycy). W niektórych przypadkach spożycie tych produktów musiałoby
by być bardzo wysokie, żeby stworzyć jakiekolwiek problemy. W Wielkiej Brytanii, gdy mamy do
czynienia z prawidłową dietą spożycie takich produktów nie stanowi problemu i istnieje małe
prawdopodobieństwo jakiegokolwiek ryzyka.
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