
  یروئید چیست ؟ت

 لوله ناى جاى گرفته و در مجاورت نزدیکى حنجرهدرجلوي گردن در  به شکل یک پروانه بافتی غده تیروئید

   وزن دارد گرم 20 است تقریبا

  کارغده تیروئید چیست ؟

  .اصلی غده تیروئید تولید و ترشح هورمونی به نام تیروکسین در بدن می باشدوظیفه 

  د؟نچه نقشی در بدن دارهاي تیروئید هورمون 

هورمون هاي تیروئید در رشد و تکامل جسمی و . بدن داردو نمو ساز سلول هاي مختلف و رشد  هورمون تیروکسین اثرات مهمی در سوخت و

این هورمون در دلیلی  صورتی که به هر در . عصبی،عملکرد طبیعی مغز و سیستم عصبی ،حفظ دماي بدن،تولید انرژي و سوخت و ساز تاثیر می گذارد

. هستند این عوارض در سنین مختلف متفاوت. بدن پدیدار می گردد عوارض مختلفی در، یا تولید آن کم یا به شکل غیر طبیعی باشد  بدن تولید نشود،

  .ی شودبیماري م سببدر بدن نیز تولید بیش از حد طبیعی هورمون 

  :ید و اهمیت آن

مهمتـرین نقـش یـد در بـدن شـرکت در      .است که باید به طور روزانه مصـرف شـود  ید یک ماده مغذي ضروري براي زندگی 

در صورت وجو  .کمبود ید میتواند تولید هورمون هاي تیروئید را تحت تاثیر قرار دهد .ساختمان هورمون هاي تیروئید می باشد

ید از خون به منظور ساختن هورمون غده تیروئید براي گرفتن ,کمبود ید در رژیم غذایی و در نتیجه کاهش مقدار آن در خون

و نیـز   .می گوینـد  (Goiter)گواتر بزرگ شدن غده تیروئید را .تیروکسین بیشتر فعالیت می کند و در نتیجه بزرگ می شود

  .نوزادان جهان است گذرا در کمبود ید شایع ترین علت کم کاري تیروئید

  نیاز بدن به ید چقدر است؟

به  در طول زندگی نیاز بدن انسان به ید، اگر هرروز ید مورد نیاز بدن تامین شود.ید نیاز دارد)به اندازه سر سوزن(میکروگرم  150هر فرد سالم روزانه به 

  .اندازه یک قاشق چاي خوري خواهد بود

  کمبود ید چه عواقبی دارد؟

هاي دمبود ید در سنین مختلف پیامک .فرد دچار کمبود ید می شود اندازه مورد نیاز به صورت روزانه به بدن نرسد، اگر ید به

کمبود ید در دوران بارداري سبب سقط جنین،زایمان زودرس،تولد نوزاد مرده،اختالل رشد مغزي جنین،تولد . گوناگونی دارد

  .شودنوزاد با عقب ماندگی ذهنی،جسمی،کري و اللی می

کمبود ید منجر به کم کاري تیروئید ،گواتر،کاهش رشد جسمی ،اختالل در قدرت  )سنین مدرسه(کودکان و نوجوانان در

  .خستگی زودرس  کاهش کارایی از دیگر پیامدهاي کمبود ید است.یادگیري و افت تحصیلی می شود

  .دهدبهره هوشی آنان را کاهش می  امتیاز، 5/13کمبود ید در کودکان تا 

  :کم کاري تیروئید نوزادان 

   وجود داشته باشد دو یا در زمان تول دبه مواردي از کم کاري تیروئید گفته می شود که قبل از تول

 .در روز هـاي اول بعـد از تولـد بنـدرت تشـخیص داده مـی شـود       و بـدون عالمـت بـوده     معمـوال بیمـاري اسـت کـه     یک نوزادان کم کاري تیروئید

و بـه علـت    .بنـابر ایـن نـوزاد مبـتال تشـخیص داده نمـی شـود       . نـوزادان در مـاه اول زنـدگی شناسـایی مـی شـوند        تعداد کمی ازبه طوري که تنها 

  .عوارضی براي نوزاد ایجاد خواهد شداین کم کاري غده تیروئید، 

روئیـد نـوزادان باعـث عـوارض جبـران      سـالگی ادامـه دارد، بـا توجـه بـه تـاثیر هورمـون غـده تیروئیـد کـم کـاري تی            3رشد و تکامل مغز تا حـدود  

رشد طـولی و قـد نـوزاد نیـز تحـت تـاثیر ایـن بیمـاري قـرار گرفتـه و کنـد خواهـد شـد در              . ناپذیري بر رشد و تکامل مغز و اعصاب مرکزي میشود

همـراه  و عصـبی   بعضـی از بیماریهـاي مغـزي    ،  اللـی  ، ناشـنوایی  ، کوتـاهی قـد   ، عقـب مانـدگی ذهنـی   نتیجه این بیمـاري بـا عوارضـی نظیـر     

روز سـوم تـا پـنجم     در در موقـع تولـد بـه راحتـی بـا یـک آزمـایش سـاده        ایـن بیمـاري    .این بیماري به دو شکل دائمی و گذرا بـروز مینمایـد   .است

   .درمان به موقع و صحیح از بروز عوارض این بیماري جلوگیري میکند .بعد از تولد قابل شناسایی می باشد

  .ان استتیروئید نوزادنفر مبتال به کم کاري  3نوزاد  1000نوزاد یک نفر  و در استان لرستان از هر  1000در ایران از هر 

  

  



  منابع غذایی ید کدامند؟

بهترین منابع غذایی ید،غذاهاي دریایی هستد اما به علت مصرف کم آنها در رژیم غذایی ایرانی معموال ید مورد 

از آن جایی که خاك بسیاري از مناطق جهان حاوي مقادیر کافی ید نمی باشد لذا .نمی شودنیاز بدن تامین 

محصوالت کشاورزي ،فرآورده هاي دامی و در نتیجه غذاهایی که به این منابع وابسته هستند نیز مقادیر کافی ید 

وبات و میوه ها به ماهی به خصوص ماهی آب شور،شیر و فرآورده هاي آن،تخم مرغ،غالت،حب.نخواهند نداشت

  .شرط آن که بر  خاك حاوي ید پرورش یافته باشند جزو مواد غذایی حاوي ید هستند

  

  سایر راههاي پیشگیري از کمبود ید کدامند؟

ي همه مردم ست مقدار کمی از این عنصر را به یک ماده غذایی مورد استفاده روزانه ید و مبارزه با کمبود ید الزم ا براي اطمینان از دریافت کافی

این روش با صرفه ترین و  مطمئن ترین روش براي  .بهترین ماده غذایی براي اضافه کردن ید به آن،نمک خوراکی تصفیه شده است. اضافه نمود

  .تامین ید مورد نیاز است

  :در خرید به نکات زیر توجه کنیم

باید شماره  درج شده باشد همچنین بر روي بسته نمک،"ده ید دارنمک تصفیه ش"رید نمک دقت کنیم که بر روي بسته عنوان نگام خحتما در ه

  .پروانه ساخت،کد بهداشتی ،تاریخ تولید و انقضا نوشته شده باشد

  .کنیمنمکهایی که به صورت فله اي یا در بسته بندي غیر استاندارد در مغازه ها به فروش می رود تقلبی است و باید از خرید انها جدا خودداري 

 .غیر تصفیه ناخالصی هایی دارد که مصرف آن در دراز مدت باعث ایجاد  بیماري هاي گوارشی،کلیوي،و حتی برخی از سرطان ها می شودنمکهاي 

  .بنابراین باید ازفروشگاه ها نمک ید دار از نوع تصفیه شده خریداري کنیم

 


