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 یُد یزیولوژیکف نیاز

 

 یـک به عنوان یُد  سال است که 23از  بیش

 T4)و (T3 یروئیـدی تهـای   هورمـون  یجـز  ضـرور  

 23)کمتـر از  یُـد   یدکمبود شـد  .شناخته شده است

ــرمم ــتدر یکروگـ ــده  یافـ ــل عمـ ــه( عامـ  ی روزانـ

در  یتنیسـم و کر یکگواترانـدم  ی،ذهنـ  یافتادگ عق 

 .باشد می سراسر جهان

 یکنــ یشــهر یبــراای  گســتردههــای  تــالن

حاصـل   یزن یشگرف میو نتا یدهانجام گردیُد  کمبود

بـه   یاریبسـ  یوجود، هنوز کارها ینبا ا .آمده است

 یتمداوم جمع یشجا مانده است که انجام شود و پا

انجـام   یستبا می یکافیُد  یافتاز در یناناطم یبرا

  .یردگ

از بـروز   یشـگیری برنامه کنترل و پ یران،ا در

 یـع و توز یـد تول یـز و نیُـد   از کمبود یاختالالت ناش

 .اجرا در آمـد  ی به مرحله 2051دار از سال  یُد نمک

در سـال   ایـران  آن بـود کـه   هـا  یـت فعال ینا یماز نتا
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ــر مد یاز ســو 1333 ــهدفت ســازمان  یشــرق ی یتران

، بــه عنــوان   (WHO/EMRO) جهــانی بهداشــت 

 .گردیداعالم  ،یُداز کمبود  یعار کشوری

نشـان داد کـه    2013سـال   یکشـور  بررسی

استان بوشهر )مکان احداث درصد گواتر دانش آموزان 

ادرار یُـد   و یافتهکشور( کاهش ای  هسته یروگاهن یناول

سـازمان جهـانی   در حـد مطلـوب    یـز دانش آمـوزان ن 

 ی رو اسـتان بوشـهر در زمـره    یـن بـوده و از ا  بهداشت

 .ددگر می محسوب «یُداز کمبود  یعار»مناط  

و  ینبخــش انــدوکر 2015ســال  ی مطالعــه

 یو عفـون  یریطـ   گرمسـ   تیقامرکز تحق یکمتابول

 یـان در م ،بوشـهر  یفارس دانشگاه علوم پزشک یمخل

نشـان   یـز شهرستان بوشـهر ن  ی ساله 3-23کودکان 

 ی یوهگواتر به ش یوعش یزانداد که بر اساس برآورد م

از  یعـار  ی منطقـه »شـهر بوشـهر    ی،اولتراسونوگراف

  .(1)جدول  گردد می محسوب «یُدکمبود 

و  یـه تغذ یتوضع یرسچهارم بر ی مطالعه ”

ـ  نشـان داد کـه    (NHANES) “ یکـا آمر یسالمت ملّ

ــزانم ــتدر ی ــد  یاف ــه در ایُ ــنروزان ــور  ی  223کش

 یروئیدت یتفعال یبرایُد  یزانم یناست و ا یکروگرمم

 زنـان حاملـه و   یاست )بـه جـز بـرا    یافراد بالغ کاف

 تـا  یـ  به ترتیُد  بهها  آن یازنممکن است که  یردهش

 (.یابد یفزون یکروگرمم 143و  یکروگرمم 113

روزانـه افـراد    یازمورد نیُد  یزان( م0) جدول

 لیتر( دانش آموزان ابتدایی بنـدر بوشـهر براسـاس سـن در    حجم تیروئید )میلی 43( صدک 1جدول 

( و مقادیر پیشـنهادی جدیـد   WHOسازمان جهانی بهداشت ) ی مقایسه با مقادیر جدید تصحیح شده

 المللیبین

 دختر پسر 

 بین المللی WHO بندر بوشهر بین المللی WHO بندر بوشهر سن

3 30/0 3/2 14/0 11/0 21/2 15/0 

1 35/2 03/2 32/0 45/0 14/2 35/0 

4 43/2 13/2 24/2 12/2 51/2 01/2 
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 یروئیـد ت ی غـده  .دهد می گوناگون را نشان یندر سن

 یـز حجم و ن یشبا افزا یُد، ای یهکمبود تغذ یطدر شرا

 به صورت فعال از خون، خود را نشانیُد  انتقال یشافزا

بـا   ئیـد یروت ی است که غـده  یتیفعال ینبا چن .دهد می

هـای   هورمـون  یعـی طب اشـت نگهد یُـد، غلظت  یشافزا

یُـد   کـه  یبـرعک ، زمـان   .شود می را موج  یروتیدیت

را از یُـد   انتقال یروئید،ت ی غده یابد، می یشافزا یافتیدر

یُـد   یافتپ  از در .دهد می خون به درون خود کاهش

 یروئیـدی تهـای   کاهش گذرا در سنتز هورمـون  ی،اضاف

 هشناخت ای یدهپد 2423 ی ر دههدساعت،  21 یبرا

 .نـام دادنـد   چـایکوف  – وُلـف  شده بود و آن را اثـر 

بـا وجــود   یروئیـدی تهــای  هورمـون  یعـی سـنتز طب 

 یـن گـردد و بـه ا   می دوباره آغاز یُد، یاضاف یافتدر

 “چـایکوف  –فرار از اثر وُلـف  ” یا “یسازگار” یدهپد

 .یندگو می

ــاالً ا ــعحتم ــهاول من ــذرا در ی ی ــنتز  گ س

 ییپیـدها ل یـد تول یلبه دل یروئیدی،تهای  ونهورم

است که موجـ  منـع    الکتونییُد  یاشده و  یُددار

 ،یجـه شـده و در نت  یروئیـدی ت یدازپراکسـ  یتفعال

ــد، یداســیوناکس ــد  ی ــروزینشــدن ت اردیُ ــا  ی و ه

 و MIT یـددار  یهـا  یـروزین جفت شدن ت ی یدهپد

DIT یروئیـدی تهـای   هورمون ید، جهت تول T3 و 

T4 ی یـده پدرسـد   به نظـر مـی   .یابند می ل، اختال 

کاهش  ی یجهدر نت ،یکوفچا - فرار از اثر حاد وُلف

 یجهنتدر  است. یروئیداز خون به تیُد  انتقال فعال

 یطشـرا  ینا در و یافته کاهش یروئیدیدرون تیُد 

 (WHO/UNICEF/ICCIDD)بدن  مورد نیازیُد  ( میزان0جدول 

 زیرگروه جمعیتی
 مورد نیازیُد  میزان دریافت

 )میکروگرم در روز(

 43* سال( 2شیرخواران )زیر 

 43 سال( 2 – 5کودکان )

 213 سال( 3 – 21ای )کودکان مدرسه

 223 + سال(21بزرگساالن )

 133 زنان باردار و شیرده

 .میکروگرم بود 23پیشین  پیشنهادیدوز داده شد؛ تغییر میکروگرم  43در بازنگری به   *
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 یعـی بـه حالـت طب   یروئیـدی تهـای   سنتز هورمون

 .گردد میباز

انتقـال   ” یو کلـون سـاز   یلکولومهای  بررسی

 ی  دهنده انتقال” یعنی یروئیداز خون به ت “یُد ی دهنده

 دهند که کاهش می نشان (NIS)“یُد -یمهمزمان سد

NIS   درون یُــد  و سـپ  کـاهش  یُــد  یو بـه دام انـداز

 .آورند می یدرا پد یکوفچا -فرار از اثر وُلف یروئیدی،ت

ــنا از ــ ی ــزارن  یاریرو، بس ــات گ از مطالع

به افراد یُد  یکفارماکولوژ یرقادم یزاند که تجو کرده

موجـ  کـاهش    ،(یروئیـدی ت یمـاری سالم )بـدون ب 

 یزیناچ یجبران یشو افزا T4 یدر سطح سرم یزناچ

در ها  )البته هر دوی این هورمون شود می TSH  در

آن  یانگرب ها، یافته ینا مانند(. ی طبیعی می محدوده

را  یُـد  یـادی ز یرتوانند مقاد می ،است که افراد سالم

 فـرار از اثـر   یعنیمصرف کنند ) یطوالن یزمان یبرا

در حالــت  یروئیــدو نگهداشــت ت چــایکوف –وُلــف 

 . (Euthyroid)یعیطب

 

 توکسیکوکینتیک

 کـه وارد بـدن  یُـد   مقـدار  یشـترین ب :جذب

از آب  یـز ن یشود از مصـرف غـذا و مقـدار کمتـر     می

تواند از راه  مییُد  ینهمچن .یدآ می بدست یدنیآشام

از  یاموجود باشد( و  یتنفس ی)چنانچه در هواتنف  

 یـژه وهـای   )جهت آزمـون  یدیدرون ور ی تزر ی طر

از  یبعضـ  .( وارد بـدن شـود  یدرمـان  یـا و  یصیتشخ

 پوسـت قـرار داده   یکه در رو یهنگام یزنیُد  لاشکا

یُـد   کـه  یهنگام .توانند وارد بدن شوند می ،شوند می

ک بـه شـکل   کوچ ی شود، از راه معده و روده می بلع

I) یُدید یعنیشده،  یا اح یمیاییش
-
 .شود می ، جذب(

ــد  یجــذب گوارشــمیــزان  بعــد از مصــرف  یبــاًتقریُ

،  (KI) یمپتاسـ  یُدیـد محلول ماننـد   یُدیدهای  نمک

وارد یُـد   کـه  یجـذب در هنگـام   .باشد می صددرصد

 یرتـأخ  با در نظر گرفتن .گردد می شود آغاز می معده

در  ییمـواد غـذا  ای  یقـه قد 22تـا   23حـدوداً   یجذب

 1تـا   2افـراد حـداکثر    یدر تمـام یُـد   معده، جـذب 

 .شود می ساعت بعد از بلع، به صورت کامل، انجام

ها،  در بچهیُد  یگوارش جذبرسد  به نظر می

باشد؛ هر چنـد کـه جـذب     یکسان یننوجوانان و بالغ

با سـن  های  آن در کودکان ممکن است کمتر از بچه

 .اشدباال و بزرگساالن ب

 یعاًگردن خـون، سـر   یاندر جریُد  :انتشار

 یمنتشر شده و سطح غلظـت سـرم   یدر سطح سرم

در  یتـر در ل یکروگـرم م 22تـا   2 یعـی آن در حد طب

  .نوسان است

 یخـارج سـلول   یعدر نظر گرفتن حجم مـا  با

اساس، مقدار  ینتوان بر ا می است، یترل 13 یباًکه تقر

 ی که در غـده  یُدی ی)منها یخارج سلولیُد  یمحتوا

 یدی،کروئ ی مخاط معده، شبکه ی،غدد بزاق یروئید،ت
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موجـود اسـت( را    یجفـت و غـدد عرقـ    یری،غدد ش

 233 تـا  23حدوداً  ،یبه صورت کل محاسبه کرد که

  .باشد می یکروگرمم

 یروئیـد توسط تیُد  ی،خارج سلولیُد  منبع از

بـه   یروئیدیتهای  برداشت شده و درساخت هورمون

 یروئیدتیُد  رو، مقدار غلظت ینشود و از ا می کاربرده

 .است یبرابر سطح سرم 23تا  13 ینمعموالً ب

 آغــاز یعاًســر یروئیــد،توســط تیُــد  برداشــت

 12هموار خود را پ  از  ی بلع شده شیُد  .گردد می

 بدستیُد  یدرصد 23تا  23ساعت بعد از بلع  21تا 

توسـط  یُـد   قاعـده، برداشـت   یکبه صورت  .آورد می

حسـاس و   یاربسـ  یرسازن پذ یسممکان یک یروئیدت

 .باشد مییُد  یافتوابسته به در

ــا یــافتیدر ســطوح در  ● ــد  یینپ کــه در یُ

ــرا ــود یطش ــد  کمب ــی یرویُ ــدوداً   م ــد )ح  13ده

ــد  در روز(، برداشــت یکروگــرومم  یروئیــدتوســط تیُ

 یـن توانـد ا  می ی،سازش یسممکان ینا .یابد می یشافزا

کمبـود   یطچرا مردم در شرا کند که یررا تفس یدهپد

 ،رادیواکتیـو یُـد   پ  از در معرض قرار گرفتن بـا  ،یُد

از خـود   یروئیـد سرطان ت یجادا یبرا ییشترشان  ب

یُد  برداشت یزانم یطشرا یندر ا یراز .دهند می نشان

  .یابد می یفزون یروئیدتوسط ت رادیواکتیو

ــه  یــنکــه ا ییهــا یســممکان  ● اجــازه را ب

 یمزمن فزون یا یناگهان یشد تا با افزادهن می یروئیدت

ــد  ــازن یُ ــد،س ــ  یاب ــوزدان و بعض ــات در  یدر ن اوق

رو، سطح برداشت  یناز ا .دنباش می بزرگساالن، نارس

از بزرگسـاالن   یشـتر برابر ب 2تا  0در نوزادان  یروئیدت

روز  22تا  23بوده و در حدود  یروز اول زندگ 23در 

 .رسد می گساالنبه سطح بزر یباًتقر یزن یاز زندگ

توســط یُــد  رســد برداشــت مــی بــه نظــر  ●

از بزرگسـاالن بـوده و بـا     یشتردر نوجوانان ب یروئیدت

 .یابد می کاهش یبه آهستگ یزسن ن یشافزا

از مرز جفت یُد  در زنان حامله، از آنجا که  ●

توسط جفت و  یزبلع شده نیُد  از یکند، بخش می عبور

شـود کـه تـا     مـی  برداشت یهفتگ 21تا  23از  ینجن

 یینپـا  یُد،مقدار برداشت  ینسطح ا یهفتگ 11حدود 

ســطح  ی،حــاملگ یهفتگــ 11ام ــا پــ  از  .باشــد مــی

 .یابد می افزایش ینتا زمان بلوس جن یعاًسریُد  برداشت

در  رادیواکتیـو یُـد   چنانچه مـادر در معـرض   ین،بنابرا

 رادیواکتیـو یُـد   سطح یرد،قرار گ یدوم حاملگ ی یمهن

بـه   .مادر خواهد بود یروئیداز ت یشب ینجن ئیدیرودر ت

ی  هدر هنگامـ  یـدار پایُـد   یزهـدف از تجـو   یگر،زبان د

 .است یننخست حفاظت از جن ی،دوم حاملگ ی یمهن

ادرار و  یـ  جذب شده عمدتاً از طریُد  :دفع

ترشـح   ،یعـی صـورت طب بـه   .گـردد  مـی  مدفوع دفع

شـده   مورد را شامل یندرصد از ا 43باالتر از  یادرار

جـذب  یُد  درصد از 1تا  2 یباًتقر یزن یو دفع مدفوع

 .دهد می شده را به خود اختصاص
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بـوده و   یعسر یهدر ساعات اول یویکل ترشح

 همـوار  ی بـه شـ   ،سـاعت بعـد   21تا  12 یدر انتها

در در بـدن   یجـذب یُـد   یعمر دفعـ  ی یمهن .رسد می

زده  ینروز در افراد مذکر سالم بـالغ تخمـ   02حدود 

 ی یمـه ن ینتوجه نشان داد که ا یدالبته با .ستشده ا

 .است یرمتغ یارافراد بس یانعمر در م

 یروئید،توسط تیُد  برداشت ی یدهپد برعک 

 یافتحساس به دریرو غ یسازشیرغای  یدهپدیُد  دفع

 .استیُد 

 .یستن یراشباع پذ یویکلیُد  یشپاال  ●

 .یابد می یشدر زنان باردار افزا یدفع ادرار  ●

 باال، مقدار دفع یزیکیف یتبا فعال یطدر شرا  ●

 .یابد می یشاشک و عرق افزا ی،بازدم یدر هوایُد 

ترشـح   .شـود  مـی  در بزاق انسـان ترشـح  یُد   ●

یُـد   باز چرخ یمهم برا یریممکن است مسیُد  یبزاق

 بـرای  یبزاقـ  یرمس یدر بدن باشد؛ تاکنون مقدار کم 

مقـدار   ین ااحتماالً یول ؛محاسبه نشده استیُد  دفع

 .باشد یزناچ یدبا

انسـان   یردر شیُد  که، ام ا از همه مهمتر آن  ●

انسـان   یردر شـ یُد  ین مقداریشترب .گردد می دفع یزن

 .گـردد  مـی  بعد از بلـع، دفـع   ی یهساعت اول 21 ی ط

گـردد، بـا    مـی  دفع یرش ی که از طر یجذبیُد  بخش

 یرتغم یافتی،دریُد  یزانو م یروئیدت یعملکرد یطشرا

ط یدر شــرایُــد  یریرو، دفــع شــ  یــناز ا .اســت

ــدیه ــدوداً  یپوتیروئی ــر( در مقا 23)ح ــهبراب ــا  یس ب

 .است بیشتر یاربس یپرتیروئیدی،ه

 

  

  


