دفتر بهبود تغذیه جامعه
معاونت بهداشت
وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

وسعت کمبود ید در ایران و جهان
کمبود ید یکی از مشکالت اصلی سالمت جهان است .کمبود ید و اختالالت ناشی از آن ) (IDDبا طيف وسيعی از تظاهرات بالينی،
از سال ها پيش به عنوان یکی از مشکالت بهداشتی -تغذیهاي ایران محسوب میشده است .در سال  ،1347شيوع گواتر در کشور
بين  10تا  60درصد بوده است .در طول سالهاي  1362تا  ،1368حدود  20ميليون نفر از مردم کشور ما در معرض کمبود ید قرار
داشتند .با توجه به پيامدهاي زیانبار بهداشتی ،اقتصادي و اجتماعی کمبود ید ،پيشگيري و کنترل اختالالت ناشی از آن در اولویت
مداخالت نظام سالمت کشور قرار گرفت و به همين منظور ،یددار کردن نمک هاي خوراکی به عنوان راهکاري اصلی در نظر گرفته
شد و کليه کارخانجات توليد کننده نمک موظف به افزودن ید به نمک هاي خوراکی گردیدند .بر اساس نتایج آخرین بررسی کشوري،
شيوع گواتر از  68درصد به  6/5درصد کاهش یافته است.

ید چیست؟
ید یک ماده مغذي ضروري است که باید از طریق مواد غذایی به بدن برسد .حياتی ترین نقش ید در بدن ،شرکت در ساختمان
هورمون هاي تيروئيدي می باشد که این هورمون ها در رشد و تکامل جسمی و عصبی ،عملکرد طبيعی مغز و سيستم عصبی ،حفظ
دماي بدن ،توليد انرژي و سوخت و ساز تاثير می گذارند.

مقدار ید موردنیاز:
یک فرد سالم روزانه به  150ميکروگرم ید نياز دارد که این ميزان ،تقریبا معادل یک سر سوزن نمک (در حدود یک قاشق چایخوري
ید در تمام طول عمر فرد) است.

منابع ید:
ید به طور طبيعی در آب و خاک وجود دارد .ید مورد نياز بدن ،عمدتا از سبزي ها و گياهانی که روي خاک حاوي ید کاشته شده اند
تأمين می شود .ولی اگر خاک منطقه اي دچار کمبود ید باشد ،محصوالت غذایی آن منطقه نيز از نظر این ماده مغذي فقير خواهند
بود و حتی مصرف مداوم آنها نيز نمی تواند نياز بدن به ید را برطرف کند .در کشور ما نيز به دليل کمبود ید در آب و خاک ،محصوالت
گياهی و حيوانی فاقد ید کافی هستند .بهترین منابع غذایی ید ،غذاهاي دریایی ،به ویژه آبزیان ساکن آب هاي شور می باشند .البته
به دليل مصرف کم این غذاها در رژیم غذایی ،معموال ید مورد نياز بدن از این طریق تأمين نمی شود.

عوارض کمبود ید:



افزایش خطر سقط جنين در مادر باردار



اختالل رشد مغز جنين



ناشنوایی و اختالل در تکلم



تولد نوزاد مبتال به عقب ماندگی شدید جسمی و مغزي



کم کاري تيروئيد



گواتر



اختالل در قدرت یادگيري و افت تحصيلی



خستگی و کاهش کارایی



کاهش بهره هوشی (تا  13/5امتياز)

چطور از کمبود ید پیشگیری کنیم؟
بهترین راه پيشگيري از کمبود ید ،افزودن آن به مواد غذایی ،یا همان فرایندي است که از آن تحت عنوان "غنی سازي" نام برده می
شود .مناسبترین گزینه در ميان مواد غذایی براي افزودن ید نيز نمک می باشد ،زیرا هم ارزان قيمت است و هم اینکه معموال هر روز
توسط تمام افراد جامعه مورد استفاده قرار می گيرد .بر این اساس ،بهترین و ساده ترین راه براي پيشگيري از کمبود ید ،استفاده از
نمک هاي یددار تصفيه شده می باشد.

مقادیر استاندارد افزودن ید به نمک:
در کشور ما ،بنا بر استانداردهاي موجود ،ميزان ید در نمک هاي خوراکی یددار باید  45±15ميلی گرم در کيلوگرم باشد و بر اساس
دستورالعمل هاي وزارت بهداشت ،کليه کارخانجات توليد کننده موظفند نمک هاي یددار تصفيه شده را با رعایت این استاندارد توليد
کنند.

پایش برنامه
حفظ شاخص هاي برنامه و جلوگيري از بازگشت اختالالت ناشی از کمبود ید ،مستلزم نظارت و پایش دقيق برنامه است .پایش ميزان ید در نمک
هاي خوراکی کشور ،مهم ترین بخش پایش برنامه  IDDمی باشد که مطابق با دستور عمل پایش برنامه (ارائه شده به پيوست) ،به معاونت هاي
بهداشتی و غذا و داروي دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور ارسال شده است .هدف اصلی پایش در سطح توليد ،حصول اطمينان از ميزان ید نمک،
درجه خلوص و سایر ویژگی هاي نمک یددار و روند اجراي برنامه در حين توليد است .هم چنين ،به منظور جلوگيري از افت شاخص هاي برنامه،
انجام ساالنه پایش ید ادرار دانش آموزان ،مادران باردار و آموزش هاي همگانی در خصوص پيامدهاي کمبود ید و اهميت مصرف نمک یددار
تصفيه شده و کنترل کيفيت نمک هاي خوراکی در سطوح توليد ،عرضه و مصرف ،و نيز جلوگيري از عرضه انواع نمک هاي متفرقه فاقد مجوزهاي
بهداشتی و استانداردهاي الزم همچون نمک دریا ،نمک چاه ،نمک چشمه و ...ضروري می باشد.
استمرار برنامه و رسيدن به هدف نهایی که همانا حذف اختالالت ناشی از کمبود ید است ،از اهميت ویژه اي برخوردار می باشد .تحقق این هدف،
مستلزم پایش مرتب و مستمر فعاليتهاي اجرایی ،دریافت بازخورد و تصحيح و حل مشکالت احتمالی از طریق همکاري هاي درون بخشی و بين
بخشی است .کشورهاي زیادي به دليل نداشتن برنامه پایش و نظارت بر روند مصرف نمک یددار ،و نيز عدم پایش ميزان پوشش مصرف و ميزان

ید موجود در نمکهاي یددار ،دچار شکست شدهاند .هم چنين ،از آنجایی که کمبود ید در آب و خاک عامل اصلی بروز اختالالت ناشی از کمبود
ید میباشد و با توجه به اینکه دریافت ید از طریق رژیم غذایی در بسياري از کشورها بستگی به عوامل متعددي از جمله عوامل بازرگانی ،زراعی
و اجتماعی دارد ،این مشکل می تواند در صورت توقف برنامههاي کنترل ،مجددا عارض گردد .لذا پایش منظم کيفيت نمک هاي خوراکی و
جلوگيري از عرضه نمک هاي غير استاندارد ،براي حصول اطمينان از دریافت کافی ید در جامعه ،ضروري است.

نمک یددار تصفیه شده چیست؟
نمک یددار تصفيه شده ،نمکی است که ناخالصی هاي نامحلول آن مانند فلزات سنگين و همچنين ناخالصی هاي محلول آن همچون
آهک ،شن و ماسه ،در کارخانه از آن جدا شده است .مصرف نمک تصفيه نشده در افرادي که سابقه بيماري هاي گوارشی ،کليوي و
کبدي دارند ،خطرناک است .مصرف مداوم این نوع نمک ها در افراد سالم نيز می تواند منجر به بروز ناراحتی هاي گوارشی ،کليوي،
کبدي و کاهش جذب آهن در بدن شود.
استاندارد درجه خلوص نمک 99/2 ،درصد می باشد.

یددار کردن نمک های تصفیه شده ،طی  25سال تالش و پیگیری وزارت
بهداشت ،توانسته شیوع گواتر و اختالالت ناشی از کمبود ید را از  68درصد در
سال  1368به  6/5درصد در سال  1386کاهش دهد.

نمک دریا مصرف نکنید:
نمک دریا یک نوع نمک تصفيه نشده و حاوي ناخالصی هاي گوناگونی از جمله خاک ،آهک و فلزات سنگينی همچون سرب یا
آرسنيک می باشد که متاسفانه چندسالی است بدون مجوز وزارت بهداشت ،با عنوان نمک دریاي خوراکی ،در سطح شهرها و روستاها
به فروش می رسد و روي بسته بندي هيچ کدام از آنها نيز عنوان نمک خوراکی ذکر نشده است.

ناخالصی های نمک:
نمک ،چه به صورت استخراج شده از معادن سنگ نمک و چه استخراج شده از آب دریا ،داراي ناخالصی هاي فراوانی می باشد .عمده
ترین ناخالصی نمک ،سولفات کلسيم یا گچ است که به دليل رنگ سفيد آن ،قابل تشخيص از نمک نمی باشد .البته اگر نمک حاوي
گچ را در آب حل نمایيم ،گچ آن به صورت حل نشده باقی می ماند .ناخالصی دیگري که مانند گچ در آب نامحلول است ،ولی قابل
تشخيص می باشد  ،گل و الي همراه آن است که باعث تيرگی رنگ نمک می شود .ناخالصی هاي نامحلول ،حدود  5درصد سنگ
نمک را تشکيل می دهند.

از ناخالصی هاي دیگر نمک که مقدارشان ناچيز ،ولی عوارض نامطلوبشان بسيار شدید است ،باید به فلزات سنگين نظير سرب ،جيوه،
کادميوم ،آرسنيک و غيره اشاره نمود که تدریجا در بدن تجمع یافته و موجب بروز مسموميت هایی شدید و کشنده می شوند.
بر این اساس ،ضرورت دارد که این ناخالصی ها طی فرآیند تصفيه از نمک جدا شوند تا نمک نهایی از لحاظ وجود ناخالصی به حد
استاندارد و مطلوب برسد.
عوارض مصرف فلزات سنگین:
سرب:
ذرات ریز سرب به علت سنگينی وزنشان کمتر از راه ریه وارد بدن می گردند .سرب و امالح آن در شيره معده و روده حل شده و به
شکل کلرور مضاعف سرب و سدیم در می آیند که سمی خطرناک است و مقدار ناچيز آن در بدن باعث مرگ می شود.
جیوه:
ترکيبات محلول جيوه از راه دستگاه گوارش به سرعت جذب بدن می شوند .مهم ترین عضوي که مورد تهاجم سموم جيوه اي قرار
می گيرد ،کليه ها هستند .مشکالت این عضو در مسموميت با جيوه ،از گذشته هاي دور شناخته شده که عبارتند از حجيم شدن،
نرم و متورم شدن و رنگ پریدگی (متمایل به زرد شدن) کليه ها .بطور کلی مسموميت حاد با جيوه سبب نارسایی کليه ها و
مسموميت مزمن با جيوه باعث وارد آمدن آسيب به سلسله اعصاب می شود.
آرسنیک:
قسمت عمده آرسنيک در کبد رسوب می کند .انتشار و جذب آن بر حسب نوع مسموميت متفاوت است .در مسموميت حاد ،آرسنيک
معموال در دستگاه گوارش ،به ویژه در کبد ،و همچنين در کليه یافت می شود ،در صورتی که در نوع مزمن ،عمدتا در مو و ناخن
تجمع می یابد.
کادمیوم:
مسموميت ناشی از این عنصر مشابه آرسنيک است.
مس:
نشانه هاي مسموميت ناشی از مس ،ورم معده و روده است که با استفراغ همراه می باشد .در مسموميت هاي شدیدتر ،سستی عضالنی
و ضعف مفرط و اختالالت کبدي و یرقان و کم خونی نيز حادث خواهند شد .مسموميت مس هنگامی که با مسموميت آرسنيک
همراه شود ،بسيار شدید و خطرناک خواهد بود.

فراموش نکنید:


استفاده از نمک هاي صنعتی و صادراتی و نيز نمک دریا براي مصارف خوراکی ممنوع است.



نمک هاي صنعتی  ،صادراتی و سنگ نمک فاقد ید بوده و براي مصارف خوراکی و حتی خيساندن برنج توصيه نمی شوند.
بنابراین هميشه از نمک یددار تصفيه شده استفاده کنيد.



سنگ نمک عالوه بر اینکه فاقد ید است ،به دليل انواع ناخالصی ها و آلودگی ها نباید مورد مصرف خوراکی قرار گيرد.



همه افراد خانواده ،از کودک و بزرگسال ،باید نمک تصفيه شده یددار مصرف کنند.



مصرف زیاد نمک یددار هم می تواند موجب اختالالت فراوانی از جمله افزایش فشار خون شود .به طور کلی ،مقدار مصرف
روزانه نمک باید کمتر از  5گرم (حدودا به اندازه یک قاشق مرباخوري) باشد که این مقدار باید از تمام مواد غذایی روزانه
تامين شود.



توجه داشته باشيد که نمک هاي صنعتی که در بسته بندي هاي کوچک و با عنوان صادراتی عرضه می شوند ،فاقد ید
هستند و نباید استفاده شوند.

در صورتی که مبتال به پرکاري تيروئيد هستيد ،در استفاده از نمک هاي یددار تصفيه شده براي به حداقل رساندن ميزان ید
مصرفی ،نکات زیر را رعایت کنيد:


نمک را در ابتداي پخت به غذا اضافه کنيد.



سر سفره از نمکدان استفاده نکنيد.



قرار دادن نمک در معرض هواي آزاد و نور خورشيد سبب از بين رفتن ید آن می شود.

تهیه و تدوین  :منصوره رضایی – سپیده دولتی – کارشناسان دفنر بهبود تغذیه جامعه -وزارت بهداشت

