مصرف نمک یددار
نمک یددار همان نمک معمولی است که در کاراانه ه

ن

یدات پتاسیم اضاف می شود.
نمک یددار را نباید

مدت طوالنی در معهض

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

نهور مهیت یم

اختالالت ناشی از کمبود ید

اورشید و یا رطو ت قضار داد چون ید ن از دست می رود.
هتض است نمک یددار در ظضف دون منفذ پالستیکی  ،چو هی،
سفالی یا شیش ای ا سضپوش محکم نگ داری کضد .نمک های

توصیه می شود برای مصرف نمک در هنگام طبخ غذا از نمکک

یددار در یت ندی های متفاوت در دستضس است .روی ایه
یت ها عبارت نمک یددار قید شده است.

های تصفیه شده یددار استفاده شود .البته باید توجه داشت که
برای پیشگیری از فشارخون باال و بیماری های قلبی عروقی باید
نمک کم مصرف شود اما همان مقدار کم نیز بایکد یکددار و
تصفیه شده باشد.
تهیه و تنظیم :
واحد بهبود تغذیه شبکه بهداشت و درمان

منبع:
راهنمای موزشی تغذی در مدارس(دفتض هبود تغذی جامع ) ،ریز مغذی ها
و راه کارهای پیشگیضی از کمبود نها ا تاکید ض غنی سازی مواد غذایی

شهرستان عباس آباد

ید و اهمیت آن

منابع غذایی ید

کمبود ید
کمبود ید شایع تضی علت تاایض رشدی است ک قا ل پیشگیهضی

ید ماده اصلی سااتمان غده تیضوئید است و ن ش مهمهی در

دن نضسد ،تیضوئید نمی تواند

ب

می اشد .وقتی ید

اندازه کافی

رشد و نمو دن دارد .غذاهای دریایی مانند ماهی و میگوی

اندازه کافی هورمون یازد .کمبود ید عوارضی از جمل گواتهض،

شور از منا ع غذایی اوب ید می اشند .م دار ید شیض و لبنیات

هیپوتیضوئیدییم،کضتی نییم ،ی کفایتی تولید مثل ،مضگ و میهض

و تخم مضغ متغیض است و یتگی

فصل سال و مهیهزان یهد

دوران کودکی ،ع ب افتادگی اجتماعی  ،اقتصادی را در ض دارد.

ااکی ک حیوان در ن پضورش یافت است دارد .از نجایی که

گواتض حداقل ااتاللی است ک در اثض کمبود ید

وجود می یهد.

زرگی غده تیضوئید را گواتض می نامند .فضد مبتال

گواتض فعالیهت

ب و ااک کشور ما میزان ید کافی ندارد جهت پیشگیهضی و
کنتضل ااتالالت ناشی از کمبود ید ،مصضف نمک یددار الهزامهی
است.
ضای تامی ید کافی الزم است از نمک های یددار تصفی شهده

ید یک عنصض طبیعی مورد نیاز ضای زندگی است ک اید
طور روزان مصضف شود و ماده مغذی ضضوری ضای فعالیت
غده تیضوئید و ماده اصلی در سااتمان ههورمهون ههای
تیضوئیدی است ک تنظیم متا ولییم دن را

عهده دارد.

کمتضی نیبت

افضاد طبیعی دارد .ااتالالت مهم دیگضی ک

در

ک پضوان ساات از وزارت هداشت دارند استفاده شود .نمهک
های غیض استاندارد مثل نمک دریا فاقد ید کافی و دارای انهوا

اثض کمبود ید ضوز می کند ،ع ب ماندگی های جیمی و ذههنهی،

نااالصی ها

ااتالالت عصبی و روانی  ،مضده زایی ،لوچی چشم ،کض و اللی مهی

رسنیک هیتند ک سضطانزا می اشند و نباید مصضف شوند.

در اغلب کشور های جهان ضای پیشگیضی از کمبهود یهد

اشد.ید

نمک هارا ا افزودن ید غنی می کنند.

شیضدهی یشتض مورد نیاز است و دریافت م ادیض کافی ن اهمیت

اصوص در اوایل دوران کودکی ،لوغ ،حامهلهگهی و

حیاتی دارد.

اصوص فلزات سمی مثهل سهضب  ،کهادمیوم و

