
   اهداف آموزشي 

اميد اسـت خواننـدگان محتـرم پس از 
مقاله: مطالعـه 

• ضرورت وجود ید در مواد غذایی را بدانند.
• عوارض ناشی از کمبود ید را در دوره های 

مختلف زندگی بيان کنند.
ــور را  ــد در کش ــود ی ــکالت کمب • مش

ــد. ــح دهن توضي
• روش هـای پيشـگيری از کمبـود ید را 

دهند. شـرح 
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تیرویید چیست؟ .......................................
غده تیرویید یک غده پروانه ای شکل در جلوی 
گردن  و نای است و هورمونی به نام تیروکسین 
تولید می کند. هورمون های تیرویید در رشد 
جســمی و عصبی، عملکرد طبیعی مغــز،

سیستم عصبی، حفظ دمای بدن و تولید انرژی 
و سوخت و ساز بدن تأثیر بسزایی دارند. به طور 
کلی اختالل های مربوط به تیرویید را در دو 
دسته کم کاری تیرویید )هیپوتیروییدیسم( 
و پـــرکاری تیروییــد )هیپرتیروییدیسم(

تقسیم بندی می کنند.

اختالل های ناشی از کمبود ید ...................
ابتدایي ترین مرحله  از  یــد مي تواند  کمبود 
حیات، زندگي انسان را دچار چنان مخاطراتي 

وضـعيت تيروييــد و
نمک های يددار در کشور

امیر بحرینی زاده و محمود شیخ مربیان مرکز 
آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

نیر مرد آزاد و عبدالهادي راثي به ترتیب: مربي و مدیر 
مرکز آموزش بهورزي دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دکتر فروزان صالحی، کارشناس برنامه IDD دفتر بهبود 
تغذیه جامعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

................................................................................... مقدمه 
کمبود ید عامل تأخیر در رشد و نمو و شایع ترین علت قابل 
کنترل آسیب های مغزی در دنیای امروز است که حدود دو 
میلیارد نفر )38درصد کل جهان( از 130 کشور را در معرض 
خطر قرار داده است. برنامه پیشگیری از اختالل های ناشی از 
ید در ایران از سال 68 با انجام پژوهش ها و سپس با تدوین 
اقدام های حمایتی، نظارتی و کنترلی  دستورالعمل ها و سایر 
در  موفق  کشورهای  از  یکی  ایران  میان  این  در  یافت.  ادامه 
برنامه پیشگیری از اختالل های ناشی از کمبود ید محسوب 
می شود که این مهم با تکیه بر گسترش آموزش های عمومی، 
حمایت ازتولید نمک های تصفیه شده و شست وشو شده یددار 
محقق شده است. اما طی سال های اخیر با توسعه نظارت ها و 
پایش ها در سطوح مختلف تولید، عرضه و مصرف، مشکالتی 
مشاهده می شود که از جمله آنها کیفیت یدهای استفاده شده 
در نمک ها است که به دالیل مختلف مانند قبل نیست. این 
وضعیت لزوم دقت و توجه بیشتر در برنامه ریزی های حمایتی 

را ایجاب می کند.



كند كه بعد از وقوع، راهي براي نجات فرد وجود نداشته باشد. 
از سوي ديگر چون كمبود يد معموال  به دليل فقر يد در آب و 
خاك در سطح جامعه رخ مي دهد و عوارض آن دامنگير تعداد 
زيادی از افراد ساكن در يك منطقه خاص جغرافيايي مي شود؛ 
از اين رو پيشگيري و مبارزه با اختالل های ناشي از كمبود يد 
از اولويت هايي است كه بايد با هّمت و تالشي مداوم به آن 
پرداخته شود. كاركنان بهداشتي درماني، در همه سطوح و 
در هر منطقه اي پرچمداران مبارزه با كمبود اين ماده مغذي 
هستند و ارتقای دانش آنان در مورد راه هاي مبارزه، چگونگي 
روش هاي  بخشي،  درون  و  بين بخشي  همكاري هاي  كسب 
پايش برنامه و انتقال پيام هاي موثر آموزشي، رمز موفقيت اين 

برنامه بهداشتي است.
تخميـن زده  شـده اسـت كـه 1 ميليـارد و 600 ميليون نفر 
از سـاكنان جهـان در معـرض خطـر كمبود يد هسـتند. اين 
تعـداد بالـغ بـر 30 درصـد كل جمعيـت جهان مي شـود كه 
از ايـن تعـداد 655 ميليـون نفـر مبتال به گواتـر، 5 ميليون و 
هفتصـد هزار نفـر مبتال به ِكرتِـن* و 26 ميليـون در معرض 

آسـيب هاي مغزي هسـتند.
تا چندي پيش تنها عارضه ناشي از كمبود يد را گواتر اندميك 
مي ناميدند و آن نيز به عنوان يك مسأله مهم بهداشتي تلقي 
نمي شد؛ اما دانش امروز حاكي از آن است كه ماهيت عوارض 
ناشي از كمبود يد از بزرگي غده تيروييد به مراتب فراتر رفته 
و عواقب بهداشتي و پزشكي بسيار زيادي دارد. اين مجموعه 
عوارض به نام اختالل های ناشي از كمبود يد يا به اختصار 
**IDD ناميده شده است و مؤسسات بين المللي و بهداشتي 

زيادي در زمينه آن كار مي كنند.

عوارض ناشی از کمبود ید براساس دوران های مختلف زندگی

روش هاي پيشگيري از کمبود ید ...........................
معموالً از چند روش براي رساندن يد به بدن استفاده 

مي شود:
پتاسيم،  يدات  قرص هاي  از  استفاده  یاري:  مکمل   .1

محلول لوگل، روغن يده )تزريقي يا خوراكي(
2. غنـي سـازي: افزودن يد بـه نان، نمك، شـير، آب، 

غـذاي كودك
3. تغيير در عادت های غذایي: مصرف بيشتر غذاهاي 

دريايي، جلبك ها و مصرف كمتر مواد گواترزا
4. فعاليت هاي بهداشت عمومي: افزايش دسترسي به 

مراقبت هاي بهداشتي اوليه
بجز روش هاي فوق مي توان از كودهاي شيميايي حاوي 
يد و غذاي دامي يد دار نيز به عنوان روشي براي تامين 
يد مورد نياز انسان استفاده كرد. البته هر يك از روش ها 

منافع و معايب خاصي دارند. 

رایج ترین روش مصرف ید در جهان ......................
اكنون رايج ترين روش در سراسر دنيا براي تامين يد 
مورد نياز بدن استفاده از نمك يددار است. كشورهاي 
زيادي در دهه هاي گذشته با تدوين قوانيني، فروش و 
توزيــع نمك غيريددار را در مناطق خاص يــا كل 

كشورشان ممنوع كرده اند. 

چرا نمك یددار مي شود؟ ........................................
يد  براي  حامل  بهترين  به عنوان  نمك  زير  داليل  به 

انتخاب شده است:
1.  ميزان مصرف روزانه نمك ثابت است.

2. مصرف نمك وابسته به وضعيت اقتصادي خانوار نيست.
3. نظارت و پايش مصرف آن به راحتي انجام می شود.

4. افـزودن يـد بـه نمـك تاثيـري بـر بـو، رنگ يـا مزه 
نـدارد. نمك 

5. افزودن يد به نمك اثر سوء بر مصرف كننده نمي گذارد.
6. هزينه هاي افزودن يد به نمك بسيار ناچيز است.

7. روشی مطمئن و ايمن است.
8. آثار مثبت اين روش در كشورهاي ديگر ديده شده است.

وضعيـت برنامـه کشـوری پيشـگيری و کنترل 
اختالل هـای ناشـی از کمبـود یـد ......................

آخرين )چهارمين( پايش كشوری برنامه پيشگيری و 
كنترل اختالل های ناشی از كمبود يد كه در سال 1386 
به سفارش دفتر بهبود تغذيه جامعه، توسط پژوهشكده 
علوم غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكی 
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بهورز

دوران زندگی

دوران جنینی

دوران نوزادی و 
شیرخواری

کودکی و نوجوانی

بالغان

عوارض ناشی از کمبود ید
ناهنجاری های  سقط و مرده زایی، 
مادرزادی ، افزایـــش مرگ و میر 
زمان تولد، کرتینیسم ، اختالل های 

عصبی حرکتی
افزایش مرگ و میر دوران نوزادی، 
گواتر شیرخواران، کم کاری تیرویید

گواتــر، کم کاری تیرویید، اختالل 
عملکرد ذهنـــی، عقب مانـدگی 

تکامل جسمی
گواتـــر و عـــوارض آن، کم کاری 
تیرویید، اختالل عملکرد ذهنــی، 
پرکاری تیرویید ناشی از تجویز ید



شهيد بهشتی و با همكاری همه دانشگاه های علوم 
پزشكی انجام شد، بيانگر آن است كه ميزان شيوع 
كلی گواتر در استان های كشور 5/8 درصد و ميانه يد 
ادرار دانش آموزان 140 ميكرو گرم در ليتر بوده است. 
اين شاخص ها نسبت به سال های گذشته بهبود داشته 
و بيانگر آن است كه برنامه كاهش اختالل های ناشی از 
كمبود يد كه در 20 سال گذشته از طريق يددار كردن 
نمك ها در حال اجراست با موفقيت توانسته است بر 
مشكل كمبود يد فايق آيد. ولی در سال های اخير اين 

برنامه با مشكالتی به شرح زير مواجه شده است.
• در سال های گذشته استفاده از نمك های دريا توسط 
بعضی از افراد تبليغ شده و به دليل خواصی كه به اين 
نمك ها به غلط نسبت داده شده است، خانواده ها نيز 
تمايل به خريد نمك دريا داشته و كم كم مصرف اين 
نمك ها كه گاهی در عطاری ها و گاهی نيز در مغازه ها 
و سوپر ماركت ها عرضه می شود؛ رو به افزايش است، 
لذا الزم است در آموزش به خانواده ها تأكيد شود كه 
نمك دريا به دليل تصفيه نشدن و فاقد يد بودن برای 
موجب  نمك ها  اين  ناخالصی  است.  مضر  سالمتی 
و  و... می شود  گوارشی  كليوی،  كبدی،  بيماری های 
نبود يد در آن موجب بيماری های تيروييد و كاهش 

رشد و هوش كودكان می شود.
• در بررسی آگاهی، نگرش و عملكرد خانوارهـا در 
مورد نگهداری از نمك يد دار تقريبا 50 درصد مردم 
نمك  از  نگهداری  صحيح  نحوه  كه  نمی دانستند 
نمــك  افراد  اين  و  است  چگونه  يد دار  تصفيه شده 
تصفيه شده يد دار را در ظروف در باز و يا ظروف غير 
تيره نگهداری می كردند. بنابراين بايد در نظر داشته 
باشيم كه همواره در آموزش ها نحوه صحيح نگهداری 

نمك يد دار را به خانواده ها آموزش دهيم.
• در سال های اخير به داليل مختلف عرضه نمك های 
تقلبی كه فاقد يد يا تصفيه نشده هستند بسيار زياد 
شده و گاهی تا 30 درصد نمونه های نمك های عرضه 
شده در مراكز فروش يا فاقد يد هستند و يا به اندازه 
كافی يد ندارند. اگر مصرف اين گونه نمك ها زياد شود 
به تدريج شاخص های برنامه دچار مشكل شده و ميزان 
يد ادرار دانش آموزان كاهش می يابد و در مراحل بعدی 
ميزان شيوع گواتر نيز افزايش می يابد؛ شايان ذكر است؛ 
تا 300 ميكرو گرم  ادرار 100  ميزان طبيعی يد در 
در ليتر است. پس الزم است در آموزش ها حتماً به 
خانواده ها تأكيد كنيم، از نمك های يددار تصفيه شده 
كه پروانه ساخت دارند استفاده كنند. هم چنين الزم 

است وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد برتوزيع نمك های 
خوراكی درسطح عرضه بيشتر نظارت داشته باشند و از توليد و 

توزيع نمك های تقلبی جلوگيری كنند.

نقش بهورزان در پيشـگيری از عوارض کاهش مصرف ید
1. ماهانه يك بار به مغازه هاي روستا مراجعه و چنانچه نمك يددار 
عرضه می شود، مغازه دار را تشويق كنند و درباره طرز نگهداري 
توصيه  و  آموزش دهند  دار  مغازه  به  يددار  انبار كردن نمك  و 
استفاده شود. از نمك يددار  نيز  اهلي  براي حيوانات  كنند كه 

2. بهورز بايد هر سال يك بار براي ارايه آموزش هاي الزم به مدرسه 
مراجعه كرده و قباًل از دانش آموزان بخواهد يك قاشق چايخوري 
از نمك مصرفي خانواده خود را در يك كاغذ كوچك پيچيده و 
آن را به مدرسه بياورند و نمك ها را با قطره يدسنج آزمايش كند.

3. طبق برنامه هاي جاري بهورز هر سال در زمان سرشماري خانوار 
) اول سال( به خانه ها مراجعه و اطالعاتي را از خانوار گرفته و در 
برگه وضعيت محل سكونت از نظر بهداشت محيط كه بعداً در 
پرونده خانوار نگهداري مي شود، درج مي كند. بنابراين بهورز نمك 
مصرفي خانواده را با محلول يدسنج آزمايش مي كند و نتيجه را 
در بند 15 برگه فوق ثبت مي كند و  بعد از سرشماري، تعداد كل 
خانواده هايي را كه نمك يددار مصرف مي كنند محاسبه كرده و 
در جدول نمك يددار كه بر روي زيج حياتي به چاپ رسيده است، 

منتقل مي كند.

نتيجه گيری ...............................................................................
با توجه به اهميت استفاده از يد، امروزه احساس می شود از يك 
سو بايد حمايت های اقتصادی از واحدها برای تأمين يد با كيفيت 
را  در دستور كار قرار داد و از سوی ديگر با تكيه بر نظارت های 
دقيق تر در سطوح اوليه توليد در كارخانه ها و واحدهای توليدی و 
هم چنين سطوح عرضه و مصرف، توسعه آموزش های همگانی را 

مدنظر داشت.

1. کتاب پایش کشوری برنامه پيشگيری و کنترل اختالل های ناشی از ید در 
جمهوری اسالمی ایران، دفتر بهبود تغذیه، 1386

2. کتاب بهورز و کم کاري مادرزادي تيروئيد.
3. بهداشت عمومی، شيخ االسالم، ربابه، تشکری، نغمه،فصل 9، گفتار 18

4. وضعيت بيماری های غدد برون ریز و متابوليسم در کشور، عزیزی، فریدون، 
مجله غدد درون ریز و متابوليسم کشور، سال دوم، شماره 2

5. تاریخچه و وضعيت کمبود ید در ایران و جهان، دلشاد، حسين، مجله غدد 
درون ریز و متابوليسم کشور، سال دوم، شماره 4

6. دستورالعمل کشوری برنامه غربالگری بيماری کم کاری تيرویيد نوزادان
7. اینترنت، مصاحبه خانم دکتر شهين احمدی با ایرنا در کنفرانس یك روزه 

کم کاری تيرویيد در دانشگاه علوم پزشکی ایران 
IDD**:Iodine Deficiency Disorders                       :پانوشته

کرتن*: همان بيماری کم کاری
 مادرزادی تيرویيد است.
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