ید یکی اش زیصهغری ُای هْزد ًیاش تدى هی تاشد کَ تاید اش طسیق تسًاهَ غرایی ّ تطْز زّشاًَ
تأهیي شْد .حیاتی تسیي ًقش ید دز تدى هستْط تَ ُْزهْى ُای تیسّئید هی تاشد (.اداهَ
هطالة)
ُْزهْى ُای تیسّئید تس زشد ّ تکاهل جسوی ّ ػصثی ،ػولکسد طثیؼی هغص ّ سیستن ػصثی،
حفع دهای تدى ،تْلید اًسژی ّ سْخت ّ ساش تدى تأثیس هی گرازد.
کوثْد ید دز تدى هٌجس تَ اختالل دز ػولکسد غدٍ تیسّئید هی شْد ّ ایي کوثْد پیاهدُای هِوی
دازد کَ هجوْػَ آى ُا زا اختالالت ًاشی اش فقس ید یا  )Iodine Deficiency Disorders(IDDهی
ًاهٌد.
اختالالت ًاشی اش کوثْد فقس ید تاػث ایجاد تیوازی ّ اختالالتی ًظیس :گْاتسُ ،یپْتیسّئیدیسن،
کستیٌیسن(ػقة افتادگی ذٌُی ،کْتاُی قد ،کسّاللی ّ سفتی ػضالت) ،هسگ ّ هیس دّزاى
کْدکی ّ کاُش (IQضسیة ُْشی) هی شْد.
ُس فسد سالن تصزگسال ،زّشاًَ تَ  150هیگسّ گسم ید (تَ اًداشٍ سس سْشى) ًیاش دازد ّ تِتسیي هٌاتغ
غرایی تأهیي ید ،غراُای دزیایی ُستٌد .الثتَ تاید تْجَ داشت هاُی آب شْز تیش اش هاُی
آب شیسیي ید دازدً .وک یدداز ًیص هٌثغ خْتی تسای تأهیي ید هْزد ًیاش تدى هی تاشد ،الثتَ تأکید
هی گسددً ،وک یدداز ًسثت تَ ًْز هستقین آفتاب ،حسازت ،زطْتتً ،اپایداز است ّ تاید دز ظسّف
تیسٍ ّ سستستَ ّ هحیظ خشک ًگِدازی شْد.
ػالٍّ تس ید ،آُي ،سلٌیْمّ ،یتاهیي ًE ّD ّAیص دز ازتقاء ػولکسد ُْزهْى ُای تیسّئید هْثسًد.
طی پژُّش ُای اًجام شدٍ دز هسکص تحقیقات غدد داًشگاٍ شِید تِشتی  ،حدّد  30سال
پیش ایساى جصء کشْزُای تا کوثْد شدید ید تْد ،اها دز تیست سال اخیس ،حداقل اش تیست
هیلیْى هْزد اتتال تَ تصزگی تیسّئید ّ گْاتس کاستَ شد ّ حدّد  60هیلیْى دزجَ تَ ضسیة ُْشی
کْدکاى ّ ًْجْاًاى کشْز اضافَ شد.
دز حال حاضس تیش اش 99دزصد خاًْازُای استاى فازض اش ًوک یدداز استفادٍ هی کٌٌد ّ اش سال
 1368کَ تسًاهَ IDDدز کشْز اجسا شدٍ است ،شیْع گْاتس دز استاى تَ 1/6دزصد کاُش یافتَ
است.

