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Ο
ι γυναίκεε έχουν δεκαπλά- 
oies πιθανότητεε να εμφανί
σουν προβλήματα υπερλει- 
τουργίαε ή υπολειτουργία5 
του θυρεοειδούε αδένα tous. Τα προ
βλήματα είναι πιθανόν να προκαλέ- 

σουν οι τοξίνεε του περιβάλλοντοε ή 
κάποιο αυτοάνοσο ή ακόμη το όγχοε, 
η κακή διατροφή αλλά και η εγκυμοσύ
νη. Είναι μικρόε αδέναε στον λαιμό και 
μοιάζει με θυρεό. Οταν διαταρόσσεται 
η λειτουργία του, αυτό έχει επιπτώσειε 
στο βάρο$ αλλά και στη διάθεσή pas!

Υποπτα συμπτώματα 
Αναίτια κόπωση. Συχνά συνδέεται με 
υποθυρεοειδισμό. Οι ασθενείε συχνά 
παραπονούνται ότι αν και κοιμούνται 
καλά, το πρωί ξυπνούν κουρασμένοι. 
Κακή διάθεση. Μελαγχολία ή κατάθλι
ψη προειδοποιούν για υποθυρεοειδι
σμό. ο onoios επιδρά στη σεροτονίνη, 
ορμόνη που είναι υπεύθυνη για την 
καλή pas διάθεση.
Ayxos και νευρικότητα. Συνδέονται 
με τον υπερθυρεοειδισμό: Οι θυρεοει- 
δικέ5 ορμόνεε θέτουν σε εγρήγορση 
ολόκληρο το σώμα.
Μειωμένη επιθυμία για σεξ. Πα
ρενέργεια του υποθυρεοειδισμού. Η 
χαμηλή παραγωγή θυρεοειδικών ορ
μονών επηρεάζει τη λίμπιντο. Οι άντρεε 
μπορεί να εμφανίσουν στυτική δυσλει
τουργία.
Διαταραχέε βάρουε, όρεξηε και γεύ- 
σηε. Αυξημένη όρεξη αλλά και ξαφνι
κή απώλεια βόρουε αποτελεί ένδειξη 
υπερθυρεοειδισμού. Η αναίτια αύξηση 
βάρου5 σχετίζεται με τον υποθυρεοει
δισμό, ο onoios επιπρόσθετα επηρεά
ζει τη γεύση και την οσμή.
Διαταραχέε στην έμμηνο ρύση Ο 
υποθυρεοειδισμόε προκαλεί μεγαλύτε
ρη διάρκεια περιόδου αλλά και αυξημέ
νη ροή αίματοε. Ποικίλεε οι ανωμαλίεε 
που προκαλεί ο υπερθυρεοειδισμόε. 
Υπογονιμότητα. Και οι δύο διαταρα- 
χέ$ του θυρεοειδή μπορεί να οδηγή
σουν σε προβλήματα γονιμότηταε και 
σε επιπλοκέε ms κύησηε.
Προβλήματα στη λειτουργία του 
εντέρου. Ο υποθυρεοειδισμό: είναι 
δυνατό να προκαλέσει επιβράδυνση 
ms χώνευσηε ή δυσκοιλιότητα. ενώ ο 
υπερθυρεοειδισμό$ αντίθετα προκαλεί 
συχνά επεισόδια διάρροιαε. 
Προβλήματα μνήμη: και συγκέ
ντρωσή. Ο υπερθυρεοειδισμόε δη
μιουργεί προβλήματα συγκέντρωσηε.

Ο θνρεοειδήε & τα προβΜματά τον
Ο θυρεοειδή: είναι έναε σημαντικόε αδέναε ο onoios, μεταξύ άλλων, ρυθμίζει χη 
θερμοκρασία του σώματοε, τον μεταβολισμό και tous xxunous xns Kap6ms. Αν δυσλει- 
τουργεί παράγοντα: λιγότερη ή περισσότερη ΤΗ ορμόνη, τότε ανατρέπεται η ισορροπία 
του οργανισμού.

ενώ ο υποθυρεοειδισμ05 προβλήματα 
am μνήμη.
Ταχυκαρδία. Οφείλεται στην αυξημένη 
παραγωγή ορμονών του θυρεοειδού$. 
δηλαδή σε υπερθυρεοειδισμό.
Υψηλή χοληστερίνη. Ο υποθυρεοει- 
δισμόε διατηρεί υψηλά τα επίπεδα ms 
κακήε χοληστερόλη, ακόμη κι αν λά
βουμε σχετική φαρμακευτική αγωγή. 
Αν δεν ρυθμίσουμε άμεσα τον θυρεοει
δή pas κινδυνεύουμε από καρδιαγγεια- 
κά προβλήματα.
Υψηλή αρτηριακή πίεση. Οσοι πά
σχουν από υποθυρεοειδισμό έχουν δι- 
ηλάσιε5 έακ και τριπλάσιε5 πιθανότη- 
tes να εμφανίσουν υπέρταση. Εκτιμάται 
ότι τα χαμηλά επίπεδα ms oppovns του 
θυρεοειδούε ρίχνουν tous χτύπουε ms 
καρδιά:, επηρεάζονταε mv ελαστικότη
τα των αιμοφόρων αγγείων.
Πόνοι στα άκρα και (nous pus. Ο 
υποθυρεοειδισμό: προκαλεί ξαφνι-

κούε novous. μουδιάσματα ή μυρμη
γκιάσματα σε χέρια, πόδια και παλάμεε. 
Αδύναμα μαλλιά. Στον υποθυρεοειδι
σμό. τα χαμηλά ποσοστά ms oppovns 
διακόπτουν mv ανάπτυξη ms τρίχαε. 
με αποτέλεσμα την εμφάνιση τριχόπτω- 
ons πανιού και όχι μόνο στο κεφάλι. 
Στον υπερθυρεοειδισμό η αδύναμη τρί
χα αφορά μόνο το κεφάλι.
Στιε ποθήσει του θυρεοειδούε περι
λαμβάνονται και οι θυρεοειδίτιδεε. οι 
όζοι και η βρογχοκήλη. Αν και η θε
ραπεία είναι συνήθωε φαρμακευτική, 
ενδεχομένου να συρθεί χειρουργική 
επέμβαση.

Μύθοι για τον θυρεοειδή 
Ο «κόμποε» στον λαιμό δηλώνει 
πρόβλημα στον θυρεοειδή: ΜΥΘΟΣ
Πρόκειται για εξαιρετικά σπάνιο σύ
μπτωμά του. Αν όμωε συνοδεύεται από 
διόγκωση στην περιοχή του τραχήλου.

πρέπει άμεσα να αναζττήσειε mv αιτία.
θα πάρω θυροξίνη για να αδυνατί
σω: ΜΥΘΟΣ
Αν ο θυρεοειδή$ λειτουργεί φυσιολο
γικά και πάρετε θυροξίνη, ίσωε έχετε 
παροδική απώλεια βάρουε αλλά θα κιν
δυνεύσετε από σοβαρέ$ παρενέργειεε. 
θα αφαιρέσω tous όζουε μου να 
ησυχάσω: ΜΥΘΟΣ 
Οι όζοι αφαιρούνται χειρουργικά αν 
είναι κακοήθειε. αν είναι μεγάλοι και 
προκαλούν πίεση σε τραχεία ή οισοφά
γο ή δυσκολία στην αναπνοή ή στην κα
τάποση του φαγητού. Το μέγεθ05 tous 
μειώνεται με θυρεοειδή ορμόνεε. 
Περίπου οι μισοί υποχωρούν ακόμη και 
xojpis θεραπεία.
Ο καρκίνοε του θυρεοειδούε είναι 
πολύ επικίνδυνοε: ΜΥΘΟΣ
Αν εντοπισθεί έγκαιρα και αντιμετω- 
πισθεί με σωσιούε χειρισμούε, είναι 
πλήρωε ιάσιμοε.

Αυτή την εβδοιχαδα was ονυτηοαν.
Το αγοράκι μου

/ηΐ Κατά πρώτον, μην προ- 
ί Μ σπαθήσετε να αηοκολλή-

Vr σετε β|αια την ακΡ0Π0"
σθία από τη βάλανο! Η αποκόλ
ληση θα γίνει, αν χρειασθεί, μετά 
την ηλικία των 2-3 ετών και μόνο 
από παιδοχειρουργό. Πριν αυτή 
την ηλικία, υπάρχει κίνδυνοε να 
προκαλέσετε κακώσειε (ρήξειε) 
και μολύνσειε στην περιοχή και να 
εκδηλωθεί αληθινή φίμωση! Μην 
κάνετε τίποτα με δική oas πρωτο
βουλία!

έχει φίμωση neous. Τι
Στα μισό νεογέννητα δεν φαίνεται 
καν το στόμιο ms ουρήθραε! Η πό
σθη -το μέροε του δέρματοε που 
καλύπτει το πέοε- πρέπει να έχει 
ανοίξει κανονικά έωε την εφηβεία. 
Σε κάθε περίπτωση, η επέμβαση 
πρέπει να γίνει αφού το παιδί έχει 
σταματήσει εντελώε tis n0VES και 
φορά βρακάκι. Η σύσταση των 
ούρων -τα οποία συσσωρεύονται 
στην πάνα- μπορεί να προκαλέσει 
στένωση ms ουρήθραε μετά την 
περιτομή. Η επέμβαση, σε έμπειρα

να κάνω;
χέρια, διαρκεί μόλιε μισή ώρα. με 
μικρέ: ή και καθόλου επιπλοκέ: 
(ίσωε λίγη αιμορραγία), ενώ απαι
τεί μόνο ημερήσια νοσηλεία. 
Τέλο$. οι μητέρε: που αφαιρούν 
στα αγοράκια το σμήγμα μεταξύ 
βαλάνου και ακροποσθίαε. να 
γνωρίζουν ότι αφαιρούν μια προ
στατευτική ουσία που λιπαίνει τη 
βάλανο! Καθαρίστε το πέσε του 
παιδιού, όπωε κάθε άλλο σημείο 
του σώματοε. χωρίε τραυματικέ: 
κινήσει:!

TV24|75


	ΓΚΟΥΒΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
	 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΟΥ


