امیر بحرینی زاده و محمود شیخ مربیان مرکز
آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
نير مرد آزاد و عبدالهادي راثي به ترتیب :مربي و مدیر
مركز آموزش بهورزي دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دکتر فروزان صالحی ،کارشناس برنامه  IDDدفتر بهبود
تغذیه جامعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

وضـعيت تيروييــد و
نمک های يددار در کشور
مقدمه ...................................................................................
کمبود ید عامل تأخیر در رشد و نمو و شایعترین علت قابل
کنترل آسیبهای مغزی در دنیای امروز است که حدود دو
میلیارد نفر (38درصد کل جهان) از  130کشور را در معرض
خطر قرار داده است .برنامه پیشگیری از اختاللهای ناشی از
ید در ایران از سال  68با انجام پژوهش ها و سپس با تدوین
دستورالعملها و سایر اقدامهای حمایتی ،نظارتی و کنترلی
ادامه یافت .در این میان ایران یکی از کشورهای موفق در
برنامه پیشگیری از اختاللهای ناشی از کمبود ید محسوب
میشود که این مهم با تکیه بر گسترش آموزشهای عمومی،
حمایت ازتولید نمکهای تصفیهشده و شستوشو شده یددار
محقق شده است .اما طی سالهای اخیر با توسعه نظارتها و
پایشها در سطوح مختلف تولید ،عرضه و مصرف ،مشکالتی
مشاهده میشود که از جمله آنها کیفیت یدهای استفاده شده
در نمکها است که به دالیل مختلف مانند قبل نیست .این
وضعیت لزوم دقت و توجه بیشتر در برنامهریزیهای حمایتی
را ایجاب میکند.

اميد اسـت خواننـدگان محتـرم پس از
مطالعـه مقاله:
• ضرورت وجود ید در مواد غذایی را بدانند.
• عوارض ناشی از کمبود ید را در دورههای
مختلف زندگی بیان کنند.
• مشــکالت کمبــود یــد در کشــور را
توضیــح دهنــد.
• روش هـای پیشـگیری از کمبـود ید را
شـرح دهند.

تیرویید چیست؟ .......................................
غده تیرویید یک غده پروانهای شکل در جلوی
گردنو نای است و هورمونی به نام تیروکسین
تولید می کند .هورمونهای 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 اختاللهای مربوط به تیرویید را در دو
دسته کمکاری تیرویید (هیپوتیروییدیسم)
و پـــرکاری تیروییــد (هیپرتیروییدیسم)
تقسیم بندی میکنند.
اختاللهای ناشی از کمبود ید ...................
كمبود يــد ميتواند از ابتداييترين مرحله
حيات ،زندگي انسان را دچار چنان مخاطراتي
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كند كه بعد از وقوع ،راهي براي نجات فرد وجود نداشته باشد.
از سوي ديگر چون كمبود يد معمو ال به دليل فقر يد در آب و
خاك در سطح جامعه رخ ميدهد و عوارض آن دامنگير تعداد
زیادی از افراد ساكن در يك منطقه خاص جغرافيايي ميشود؛
از اين رو پيشگيري و مبارزه با اختاللهای ناشي از كمبود يد
همت و تالشي مداوم به آن
از اولويتهايي است كه بايد با ّ
پرداخته شود .كاركنان بهداشتي درماني ،در همه سطوح و
در هر منطقهاي پرچمداران مبارزه با كمبود اين مادهمغذي
هستند و ارتقای دانش آنان در مورد راههاي مبارزه ،چگونگي
كسب همكاريهاي بينبخشي و درون بخشي ،روشهاي
پايش برنامه و انتقال پيامهاي موثر آموزشي ،رمز موفقيت اين
برنامه بهداشتي است.
تخميـن زده شـده اسـت كـه  1ميليـارد و  600میلیون نفر
از سـاكنان جهـان در معـرض خطـر كمبود يد هسـتند .اين
تعـداد بالـغ بـر  30درصـد كل جمعيـت جهان ميشـود كه
از ايـن تعـداد  655ميليـون نفـر مبتال به گواتـر 5 ،ميليون و
هفتصـد هزار نفـر مبتال به كِرت ِـن* و  26ميليـون در معرض
آسـيبهاي مغزي هسـتند.
تا چندي پيش تنها عارضه ناشي از كمبود يد را گواتر اندميك
ميناميدند و آن نيز به عنوان يك مسأله مهم بهداشتي تلقي
نميشد؛ اما دانش امروز حاكي از آن است كه ماهيت عوارض
ناشي از كمبود يد از بزرگي غده تيرویيد به مراتب فراتر رفته
و عواقب بهداشتي و پزشكي بسيار زيادي دارد .اين مجموعه
عوارض به نام اختاللهای ناشي از كمبود يد يا به اختصار
** IDDناميده شده است و مؤسسات بينالمللي و بهداشتي
زيادي در زمينه آن كار ميكنند.
عوارض ناشی از کمبود ید براساس دورانهای مختلف زندگی
دوران زندگی

دوران جنینی
دوران نوزادی و
شیرخواری
کودکی و نوجوانی
بالغان

عوارض ناشی از کمبود ید

سقط و مردهزایی ،ناهنجاریهای
مادرزادی ،افزایـــش مرگ و میر
زمان تولد ،کرتینیسم ،اختاللهای
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 ،کمکاری
تیرویید ،اختالل عملکرد ذهنــی،
پرکاری تیرویید ناشی از تجویز ید

روشهاي پيشگيري از كمبود يد ...........................
معموالً از چند روش براي رساندن يد به بدن استفاده
مي شود:
 .1مكمل ياري :استفاده از قرصهاي يدات پتاسيم،
محلول لوگل ،روغن يده (تزريقي يا خوراكي)
 .2غنـي سـازي :افزودن يد بـه نان ،نمك ،شـير ،آب،
غـذاي كودك
 .3تغيير در عادتهای غذايي :مصرف بيشتر غذاهاي
دريايي ،جلبكها و مصرف كمتر مواد گواترزا
 .4فعاليتهاي بهداشت عمومي :افزايش دسترسي به
مراقبتهاي بهداشتي اوليه
بجز روشهاي فوق ميتوان از كودهاي شيميايي حاوي
يد و غذاي دامي يددار نيز به عنوان روشي براي تامين
يد مورد نياز انسان استفاده كرد .البته هر يك از روشها
منافع و معايب خاصي دارند.
رايجترين روش مصرف يد در جهان ......................
اكنون رايجترين روش در سراسر دنيا براي تامين يد
مورد نياز بدن استفاده از نمك يددار است .كشورهاي
زيادي در دهههاي گذشته با تدوين قوانيني ،فروش و
توزيــع نمك غيريددار را در مناطق خاص يــا كل
كشورشان ممنوع كردهاند.
چرا نمك يددار ميشود؟ ........................................
به داليل زير نمك بهعنوان بهترين حامل براي يد
انتخاب شده است:
 .1ميزان مصرف روزانه نمك ثابت است.
 .2مصرف نمك وابسته به وضعيت اقتصادي خانوار نيست.
 .3نظارت و پايش مصرف آن به راحتي انجام میشود.
 .4افـزودن يـد بـه نمـك تاثيـري بـر بـو ،رنگ يـا مزه
نمك نـدارد.
 .5افزودن يد به نمك اثر سوء بر مصرفكننده نميگذارد.
 .6هزينههاي افزودن يد به نمك بسيار ناچيز است.
 .7روشی مطمئن و ايمن است.
 .8آثار مثبت اين روش در كشورهاي ديگر ديده شده است.
وضعیـت برنامـه کشـوری پیشـگیری و کنترل
اختاللهـای ناشـی از کمبـود یـد ......................
آخرین (چهارمین) پایش کشوری برنامه پیشگیری و
کنترل اختاللهای ناشی از کمبود ید که در سال 1386
به سفارش دفتر بهبود تغذیه جامعه ،توسط پژوهشکده
علوم غدد درونریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی

نقش بهورزان در پیشـگیری از عوارض کاهش مصرف ید
 .1ماهانه يك بار به مغازههاي روستا مراجعه و چنانچه نمك يددار
عرضه میشود ،مغازه دار را تشويق کنند و درباره طرز نگهداري
و انبار كردن نمك يددار به مغازه دار آموزش دهند و توصيه
کنند كه براي حيوانات اهلي نيز از نمك يددار استفاده شود.
 .2بهورز بايد هر سال يك بار براي ارایه آموزشهاي الزم به مدرسه
مراجعه کرده و قب ً
ال از دانشآموزان بخواهد يك قاشق چايخوري
از نمك مصرفي خانواده خود را در يك كاغذ كوچك پيچيده و
آن را به مدرسه بياورند و نمكها را با قطره يدسنج آزمايش كند.
 .3طبق برنامههاي جاري بهورز هر سال در زمان سرشماري خانوار
( اول سال) به خانهها مراجعه و اطالعاتي را از خانوار گرفته و در
برگه وضعيت محل سكونت از نظر بهداشت محيط كه بعدا ً در
پرونده خانوار نگهداري ميشود ،درج ميكند .بنابراين بهورز نمك
مصرفي خانواده را با محلول يدسنج آزمايش ميكند و نتيجه را
در بند  15برگه فوق ثبت ميکند و بعد از سرشماري ،تعداد كل
خانوادههايي را كه نمك يددار مصرف ميكنند محاسبه کرده و
در جدول نمك يددار كه بر روي زيجحياتي به چاپ رسيده است،
منتقل ميکند.
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شهید بهشتی و با همکاری همه دانشگاههای علوم
پزشکی انجام شد ،بیانگر آن است که میزان شیوع
کلی گواتر در استانهای کشور  5/8درصد و میانه ید
ادرار دانشآموزان  140میکروگرم در لیتر بوده است.
این شاخصها نسبت به سالهای گذشته بهبود داشته
و بیانگر آن است که برنامه کاهش اختاللهای ناشی از
کمبود ید که در  20سال گذشته از طریق یددار کردن
نمکها در حال اجراست با موفقیت توانسته است بر
مشکل کمبود ید فایق آید .ولی در سالهای اخیر این
برنامه با مشکالتی به شرح زیر مواجه شده است.
• در سالهای گذشته استفاده از نمکهای دریا توسط
بعضی از افراد تبلیغ شده و به دلیل خواصی که به این
نمکها به غلط نسبت داده شده است ،خانوادهها نیز
تمایل به خرید نمک دریا داشته و کمکم مصرف این
نمکها که گاهی در عطاریها و گاهی نیز در مغازهها
و سوپر مارکتها عرضه میشود؛ رو به افزایش است،
لذا الزم است در آموزش به خانوادهها تأکید شود که
نمک دریا به دلیل تصفیه نشدن و فاقد ید بودن برای
سالمتی مضر است .ناخالصی این نمکها موجب
بیماریهای کبدی ،کلیوی ،گوارشی و ...میشود و
نبود ید در آن موجب بیماریهای تیرویید و کاهش
رشد و هوش کودکان میشود.
• در بررسی آگاهی ،نگرش و عملکرد خانوارهـا در
مورد نگهداری از نمک یددار تقریبا  50درصد مردم
نمیدانستند که نحوه صحیح نگهداری از نمک
تصفیهشده یددار چگونه است و این افراد نمــک
تصفیه شده یددار را در ظروف در باز و یا ظروف غیر
تیره نگهداری میکردند .بنابراین باید در نظر داشته
باشیم که همواره در آموزشها نحوه صحیح نگهداری
نمک یددار را به خانوادهها آموزش دهیم.
• در سالهای اخیر به دالیل مختلف عرضه نمکهای
تقلبی که فاقد ید یا تصفیه نشده هستند بسیار زیاد
شده و گاهی تا  30درصد نمونههای نمکهای عرضه
شده در مراکز فروش یا فاقد ید هستند و یا به اندازه
کافی ید ندارند .اگر مصرف این گونه نمکها زیاد شود
به تدریج شاخصهای برنامه دچار مشکل شده و میزان
ید ادرار دانشآموزان کاهش مییابد و در مراحل بعدی
میزان شیوع گواتر نیز افزایش مییابد؛ شایان ذکر است؛
میزان طبیعی ید در ادرار  100تا  300میکرو گرم
در لیتر است .پس الزم است در آموزشها حتماً به
خانوادهها تأکید کنیم ،از نمکهای یددار تصفیه شده
که پروانه ساخت دارند استفاده کنند .همچنین الزم

است وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد برتوزیع نمکهای
خوراکی درسطح عرضه بیشتر نظارت داشته باشند و از تولید و
توزیع نمکهای تقلبی جلوگیری کنند.
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نتیجهگیری...............................................................................
با توجه به اهمیت استفاده از ید ،امروزه احساس میشود از یک
سو باید حمایتهای اقتصادی از واحدها برای تأمین ید با کیفیت
را در دستور کار قرار داد و از سوی دیگر با تکیه بر نظارتهای
دقیقتر در سطوح اولیه تولید در کارخانهها و واحدهای تولیدی و
همچنین سطوح عرضه و مصرف ،توسعه آموزشهای همگانی را
منابع
مدنظر داشت.
 .1کتاب پایش کشوری برنامه پیشگیری و کنترل اختالل های ناشی از ید در
جمهوری اسالمی ایران ،دفتر بهبود تغذیه1386 ،
 .2كتاب بهورز و كم كاري مادرزادي تيروئيد.
 .3بهداشت عمومی ،شیخ االسالم ،ربابه ،تشکری ،نغمه،فصل  ،9گفتار 18
 .4وضعیت بیماریهای غدد برونریز و متابولیسم در کشور ،عزیزی ،فریدون،
مجله غدد درونریز و متابولیسم کشور ،سال دوم ،شماره 2
 .5تاریخچه و وضعیت کمبود ید در ایران و جهان ،دلشاد ،حسین ،مجله غدد
درونریز و متابولیسم کشور ،سال دوم ،شماره 4
 .6دستورالعمل کشوری برنامه غربالگری بیماری کمکاری تیرویید نوزادان
 .7اینترنت ،مصاحبه خانم دکتر شهین احمدی با ایرنا در کنفرانس یک روزه
کم کاری تیرویید در دانشگاه علوم پزشکی ایران
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مادرزادی تیرویید است.
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