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زمينه و هدف :با توجه به اهميت نقش ميزان يد در بدن زنان باردار براي سﻼمت مــادر و نــوزاد ايــﻦ مﻄالعــه بــا هــدف
تعييﻦ و مقايسه غلظت يد ادراري در زنان باردار اجرا شد.
روش بررسي :مﻄالعه بهصورت مقﻄعي توصيفي -تحليلي بيﻦ فرورديﻦ  ١٣٩٣تا خــرداد  ١٣٩٤در زنــان بــاردار تحــت
پوشش واحدهاي بهداشتي و درماني شهرستانهاي كرمان و راور انجام شد .معيارهاي ورود بــه ايــﻦ مﻄالعــه بــارداري و
معيارهاي خروج سابقه مصرف داروي خاص در ايﻦ دوران و مبتﻼ به بيماري تيروييد و سابقه ابــتﻼ بــه ديابــت و فشــار
خون بود.
يافتهها :ميانگيﻦ غلظــت يــد ادرار در شهرســتان راور  ٢٠٠/٢١±٦٧/٤١ µg/Lو در شهرســتان كرمــان ٢٣٨/٧٩±٦١/١٩ µg/L
برآورد شد ) .( P<٠/٠٠١همچنيﻦ بيﻦ محل زندگي و غلظت يد ادراري زنــان بــاردار ارتبــاط معنــادار آمــاري وجــود
داشت ).(P<٠/٠٠١
نتيجهگيري :غلظت يد ادراري در زنان باردار شهرستان راور نسبت به شهرســتان كرمــان پــاييﻦتر اســت ،محــل زنــدگي
ميتواند در ارتباط با غلظت يد ادراري باشد.
كلمات كليدي :كمكاري مادرزادي تيروييد ،يد ،ايران ،كرمان ،زنان باردار.

مﻘدمه
كمكاري مادرزادي تيروييد بهعنوان يكي از شايعتريﻦ علت قابل

پيشگيري عقبماندگي ذهني در جهان شناخته شده است ١.بر اساس

مﻄالعات انجامشده تاثير هورمونهاي تيروييد بر تمام مراحل تكامل

نورونهاي مغزي جنيﻦ در انسان و حيوان به اثبات رسيده است.

بهعنوان نمونه در سه ماهه اول دوران جنيني كه هنوز غده تيروييد

جنيﻦ شروع به فعاليت نكرده است ،جنيﻦ براي تاميﻦ هورمونهاي
تيروييد بهطور كامل وابسته به مادر است .پﺲ از سه ماهه اول نيز
مادر و جنيﻦ هر دو در تاميﻦ ايﻦ نياز نقش دارند ٢.در صورت كاهش
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عملكرد تيروييد مادر در دوران بارداري ،سيستم عصبي و عملكرد
شناختي كودك بهخوبي تكامل نمييابد.

٢و٣

به هر شكل اهميت ايﻦ

مساله كه اختﻼﻻت تيروييد در دوران بارداري عوارض متعددي را

براي مادر و نوزاد مانند زايمان زودرس ،عوارض نورولوژيك،
عقبماندگي ذهني و افت ضريب هوشي و مرگ جنيﻦ بههمراه دارد،
تشخيص و درمان زودرس اختﻼﻻت تيروييد را در دوران بارداري از

اهميت ويژهاي برخوردار ميسازد ٢.برخي از عناصر در سنتز
هورمونهاي تيروييد نقش اساسي و محوري دارد كه در ايﻦ ميان،

عنصر يد و كمبود آن شايعتريﻦ علت قابل پيشگيري كمكاري تيروييد

در تمام دنيا ميباشد ٤.مﻄالعات اخير نشان دادهاند بهدليل افزايش نياز
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به يد در دوران بارداري حتي مقاديري از كمبود يد در دوران بارداري

ابزار گردآوري دادههاي پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود كه شامل

كه منجر به عﻼيم باليني نيز نشود ،ميتواند اثرات منفي بر رشد

دو بخش  -١دادههاي دموگرافيك و  -٢عوامل موثر بر غلظت يد

شناختي-عصبي جنيﻦ و نوزاد بگذارد ٢.بنابرايﻦ حاملگي با يك

ادراري )سابقه بيماريهاي تيروييدي ،مصرف داروي خاص ،كاهش

انجامشده نشان دادهاند كه يد مورد نياز روزانه طي دوران بارداري با

پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شد ،بديﻦمنظور پﺲ از تهيه

وضعيت كمبود نسبي يد همراه ميباشد ٥.بهنحويكه مﻄالعات

استفاده از نمك يددار پيش و حيﻦ بارداري( بود .جهت تعييﻦ روايي

دريافتي هر فرد از طريق كليهها در ادرار ترشح ميشود .غلظت يد

كارشناس تغذيه و متخصص آمار و اپيدميولوژي استفاده شد .آلفاي

عيﻦ حال بررسيها نشان دادهاند با توجه به اينكه حدود  %٩٠از يد

اشكاﻻت محتوايي آن از نظر اساتيد صاحبنظر شامل متخصص غدد،

ادرار در يك نمونه تصادفي  ٢٤ساعته مرتبط ميتواند نماينده ميزان

كرونباخ جهت تعييﻦ پايايي پرسشنامه  ٠/٨٣بهدست آمد و جهت

دنيا  ١/٣٠٠٠-١/٤٠٠٠تولد زنده تخميﻦ زده شده است ٧.كه در ايران

جهت تقسيمبندي غلظت يد ادرار در زنان باردار از معيار سازمان

ميباشد ٨.از طرفي بر اساس بررسيهاي انجامشده ،ميزان بروز

طبيعي ٢٥٠-٤٩٩ µg/Li ،باﻻتر از نرمال و باﻻتر از  ،٥٠٠ µg/Liبسيار

يد دريافتي روزانه باشد ٦.ميزان بروز كمكاري تيروييدي مادرزادي در
ميزان بروز ايﻦ بيماري در  ١/١٠٠٠يعني حدود سه برابر دنيا
كمكاري مادرزادي تيروييد در استان كرمان  ٤/١٠٠٠گزارش شده

اندازهگيري غلظت يد ادرار از روش اسپكتروفتومتري استفاده شد.

بهداشت جهاني استفاده شد و يد ادرار در محدوده ١٥٠-٢٤٩ µg/Li

باﻻتر از حد طبيعي در نظر گرفته شد.

٩

است كه ايﻦ آمار بهطور چشمگيري باﻻتر از ميانگيﻦ جهاني و

از آمارههاي توصيفي شامل فراواني نسبي ،ميانگيﻦ ،انحرافمعيار

كشوري ميباشد .بهويژه طي سالهاي اخير شهرستان راور بيشتريﻦ

جهت توصيف دادهها استفاده شد .همچنيﻦ جهت آناليزهاي تحليلي

شهرستانهاي استان كرمان به خود اختصاص داده است .از طرفي در

يكطرفه ) Chi-square test ،(One-way ANOVAو رگرسيون

ميزان بروز كمكاري مادرزادي تيروييد ) (١٥/١٠٠٠را در بيﻦ
هميﻦ استان ،شهرستان كرمان با ميزان  ١/١٠٠٠در حد بروز كشوري
ميباشد كه بهطور آشكاري حاكي از تنوع جغرافيايي بروز در ايﻦ

از آزمون  Tمستقل ) ،(Independent samples t‐testآناليز واريانﺲ
لجستيك استفاده شد .سﻄح معناداري كمتر از  ٠/٠٥در نظر گرفته شد
و تمامي آناليزها با استفاده از

SPSS software, version 20 (IBM

استان ميباشد ٢.بنابرايﻦ با توجه به اهميت ميزان يد بدن بهويژه در

) SPSS, Armonk, NY, USAانجام شد.

باردار انجام شد.

يافتهها

دوران بارداري پژوهش كنوني با هدف ارزيابي ميزان يد ادرار در زنان

روش بررسي

ميانگيﻦ سني شركتكنندگان در شهرستان راور و كرمان بهترتيب
 ٢٦/٩٦±٥/٨٤و  ٢٧/١٦±٥/٤٧سال بود و بيشتر افراد در گروه سني

در ايﻦ مﻄالعه مقﻄعي توصيفي-تحليلي بيﻦ فرورديﻦ  ١٣٩٣تا

 ٢٦تا  ٣٥سال قرار داشتند .از نظر تحصيﻼت ،مقﻄع تحصيلي ديپلم با

خرداد  ،١٣٩٤تعداد  ٧٥٨نفر از زنان باردار )شهرستان راور  ٣٨٤نفر و

 %٤٤در شهرستان راور و  %٤٧/٧در شهرستان كرمان داراي بيشتريﻦ

شهرستان كرمان تعداد  ٣٧٤نفر( تحت پوشش واحدهاي بهداشتي

فراواني بود .ميانگيﻦ شاخص توده بدني در زنان باردار شهرستان راور

درماني بهروش نمونهگيري تصادفي بدون در نظر گرفتﻦ سﻦ بارداري

 ٢٦/٣٣±٥/٨٩و در شهرستان كرمان  ٣٢/٥٢±١/٢٠بود .در بررسي سﻦ

بدون در نظر گرفتﻦ سﻦ و سابقه بارداري بود و معيارهاي خروج

بارداري و در شهرستان كرمان در سه ماهه سوم بارداري قرار داشتند.

وارد مﻄالعه شدند .از معيارهاي ورود به ايﻦ مﻄالعه تنها بارداري
سابقه مصرف داروي خاص در ايﻦ دوران و زنان مبتﻼ به بيماري

تيروييد و سابقه ابتﻼ و مبتﻼ به ديابت و فشارخون بود.

بارداري ،در شهرستان راور بيشتر افراد مورد مﻄالعه در سه ماهه دوم

از نظر سابقه ابتﻼ به بيماريهاي تيروييد ،بيشتر هر دو شهرستان فاقد
سابقه ابتﻼ به بيماري بودند.

Tehran Univ Med J (TUMJ) 2018 June;76(3):216-20
http://tumj.tums.ac.ir

Downloaded from tumj.tums.ac.ir at 20:51 IRDT on Wednesday July 18th 2018
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 %١٤/١از زنان مورد مﻄالعه در شهرستان راور و  %١٣/٩از زنان

معناداري وجود نداشت ) .(P=٠/٨٣بررسي وضعيت سابقه مردهزايي

مورد مﻄالعه در شهرستان كرمان ابتﻼ به يكي از اختﻼﻻت تيروييد را

در زنان باردار نشان داد كه  %١/٨از زنان راوري و  %٠/٨از زنان

 %٠/٥از زنان باردار هر دو گروه حداقل يك فرزند مبتﻼ به كمكاري

زنان يك مورد ) %١/٦در راور و  %٠/٨در كرمان( گزارش شد .ايﻦ دو

در افراد خانواده و فاميل درجه يك گزارش ميدادند ).(P=٠/٥١٧

گروه از نظر متغيرهاي سابقه و تعداد مردهزايي اختﻼف معناداري

) %٩/١ .(P=٠/٦٧٦از زنان باردار شهرستان راور و  %٩/٢از زنان

نداشتند ).(P=٠/١٨

بيماريهاي قلب و عروق ،ديابت و ديابت بارداري و مانند آن مبتﻼ

شهرستان راور ) ٢٠٠/٢١±٦٧/٤١ µg/L (٣٣-٤٠٠بهدست آمد و در

بودند و از نظر ايﻦ متغير بيﻦ افراد دو گروه تفاوت معناداري وجود

شهرستان كرمان ) ٢٣٨/٧٩±٦١/١٩ µg/L (٧٨-٤٠٠برآورد گرديد.

زنان باردار مورد مﻄالعه نشان داد كه  %٤/٦از زنان كرماني و  %٨/٩از

وضعيت غلظت يد ادراري در زنان مورد مﻄالعه در دو شهرستان

داروهاي گوارشي و مانند آن )بهجز داروهاي مداخلهگر بر متابوليسم

در پايان ،تمامي متغيرها در مدل رگرسيون چندمتغيره بهروش

كرماني شركتكننده در مﻄالعه به بيماريهاي زمينهاي ديگر مانند

نداشت ) .(P=٠/٥٣٦بررسي وضعيت مصرف دارو حيﻦ بارداري در

زنان راوري ،داروهاي مختلف مانند آنتيبيوتيكها و ضد ديابت،
غده تيروييد( مصرف ميكردند ).(P=٠/٠١٢

در ايﻦ مﻄالعه ميانگيﻦ غلظت يد ادرار در جمعيت مورد مﻄالعه

بيشتر زنان مورد مﻄالعه غلظت يد ادراري در محدوده طبيعي داشتند.
كرمان و راور متفاوت بود ).(P<٠/٠٠١

 Enterوارد شدند و تنها بيﻦ محل زندگي با غلظت يد ادراري ارتباط

در خصوص وضعيت مصرف نمك يددار %٩٧/٤ ،از زنان مورد

معناداري مشاهده گرديد ) .(P<٠/٠٠١بهايﻦصورت كه شانﺲ ابتﻼ به

مﻄالعه در شهرستان راور و  %٨٤/١از زنان مورد مﻄالعه در شهرستان

كمبود يد ادراري در زنان مورد مﻄالعه شهرستان راور  ٤/٨١٦برابر زنان

كرمان نمك يددار مصرف ميكردند .البته  %٢٦از زنان گروه اول و

 %٣٩/١از زنان باردار گروه دوم ميزان مصرف نمك را طي دوران
بارداري محدود كرده بودند كه اختﻼف ايﻦ دو متغير در دو شهرستان

مورد مﻄالعه معنادار بود ) .(P<٠/٠٠١تنها  %٢٢/٨از زنان باردار مورد
مﻄالعه در شهرستان راور ،نمك را در زمان مناسب يعني در انتهاي

باردار شهرستان كرمان بود ).(OR=٤/٨١٦, 95%CI=٢/٧٣٣ -٨/٤٨٤

بﺤﺚ
براساس يافتههاي حاصل از ايﻦ مﻄالعه %٢٢/٧ ،از زنان باردار در

مرحله پخت ،به غذا اضافه ميكردند كه ايﻦ ميزان در شهرستان كرمان

منﻄقه راور براساس طبقهبندي سازمان بهداشت جهاني مبتﻼ به كمبود

يعني در ابتدا يا اواسط مرحله طبخ به غذا اضافه ميكردند و اختﻼف

اجراي برنامه همگاني يد رساني ،نشاندهنده كمبود يد در زنان باردار

روش درست نگهداري نمك يددار نشان داد كه در  %٩٦/٩از افراد

دانمارك ،بلژيك و تايلند ،ميانگيﻦ يد ادرار كمتر از حد طبيعي بوده

از ايﻦ هم كمتر يعني  %١٣/١بود .سايريﻦ نمك را در زمان نامناسب
ايﻦ متغير نيز در دو شهرستان معنادار بود ) .(P<٠/٠٠١بررسي از نظر

مورد مﻄالعه در شهرستان راور و  %٧٩/٩از افراد مورد مﻄالعه در
شهرستان كرمان اصول نگهداري درست نمك يددار را رعايت

ميكردند و ايﻦ اختﻼف در دو شهرستان مورد مﻄالعه معنادار بود
).(P<٠/٠٠١

يد ميباشند .مﻄالعات متعدد در كشورها و مناطق دنيا نيز باوجود
بودهاند .در مﻄالعات انجامشده در جنوب غربي فرانسه )،(١٩٩٧

است.

١١و١٠

همچنيﻦ در مﻄالعهاي كه توسط  Zimmermannو  Delangeانجام
گرديد مشخص شد كه بيشتر زنان در اروپا طي دوران بارداري مبتﻼ

به كمبود يد ميباشند اما در مﻄالعهاي كه در سال  ١٩٩٩در سوييﺲ
١٢

بررسي وضعيت سابقه سقط در زنان باردار نشان داد كه  %١٨/٣از

و مﻄالعهاي كه در چيﻦ انجام شد ميانگيﻦ غلظت يد ادرار در زنان

سقط در بيشتر ايﻦ زنان يك مورد سقط ) %١٤/٦در راور و  %١٢/٧در

 ١٩٩٨توسط  Aziziو همكاران در تهران ،رشت ،ايﻼم و اصفهان

زنان راوري و  %١٦/٤از زنان كرماني داراي سابقه سقط بوده و تعداد
كرمان( بود .بيﻦ ايﻦ دو گروه از نظر سابقه و تعداد سقط اختﻼف

مجله دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،خرداد  ،١٣٩٧دوره  ،٧٦شماره  ٢١٦ ،٣تا ٢٢٠

باردار در محدوده نرمال بود ١٣.در مﻄالعهاي كه طي سالهاي  ١٩٩٦تا
انجام شد ،در تهران ،ايﻼم و اصفهان  %٥١از زنان باردار غلظت يد
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مادرزادي تيروييد داشته و از ايﻦ نظر با هم تفاوت معناداري نداشتند

كرماني داراي سابقه مردهزايي بودند و تعداد مردهزايي در بيشتر ايﻦ

زنان باردار
ادراري در
Jamshidi
M, يد
et ميزان
al. ارزيابي

٢١٩

در مﻄالعه كنوني ميزان يد مصرفي در جمعيت هدف بهصورت

 اما در رشت متوسط غلظت يد١٣.ادرار كمتر از محدوده طبيعي داشتند

 باوجود ايﻦ،خود گزارشي بررسي شد كه نتايج بهدستآمده نشان داد

ادرار در زنان باردار باﻻتر از محدوده طبيعي گزارش شد همچنيﻦ در

از افراد نحوه نگهداري و مصرف نمك يددار صحيح و مناسب بود

 بهنظر ميرسد ايﻦ اختﻼف نتايج١٤.ادرار باﻻتر از محدوده نرمال بود
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%٩٦/٩  از زنان باردار از نمك يددار مصرف ميكردند و در%٩٦/٩ كه

 متوسط غلظت يد، در گرگان انجام شد١٣٨٣ مﻄالعهاي كه در سال

 با توجه به١٣.بيش از يكپنجم از زنان باردار مبتﻼ به كمبود يد بودند

حاصل از اندازهگيري غلظت يد ادرار در زنان باردار در مناطق

لزوم محدوديت مصرف نمك طي دوران بارداري بهنظر ميرسد كه

 عادات غذايي رايج در هر،مختلف ناشي از موقعيت جغرافيايي

.مﻄمئﻦ و قابل اعتمادي نباشد

دارويي و ميزان آگاهي افراد از نحوه درست نگهداري و مصرف

 روش،مصرف نمكهاي يددار جهت تاميﻦ يد كافي براي زنان باردار
 ايﻦ مقاله حاصل طرح تحقيقاتي تحت عنوان:سپاسگزاري

 استفاده يا عدم استفاده از مكمل يد در محصوﻻت غذايي و،منﻄقه

.نمكهاي يددار باشد

""ارزيابي ميزان يد ادراري در زنان باردار شهرستان كرمان و راور

در مﻄالعه كنوني غلظت يد ادرار در زنان باردار شهرستان راور

مصوب دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان در

بهصورت معناداري نسبت به كرمان كمتر بود كه شايد بتوان يكي از

 ميباشد كه با حمايت دانشگاه علوم٩٤/٤١٦  با كد١٣٩٤ سال
.پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان اجرا شده است

علل باﻻتر بودن بروز كمكاري مادرزادي تيروييد را در ايﻦ منﻄقه )در

.كنار نقش عوامل ارثي و ژنتيكي( به كمبود يد مادران باردار ارتباط داد
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An assessment of urinary Iodine in pregnant women: brief report
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Background: According to the direct connection between congenital hypothyroidism
and iodine deficiency in pregnant women, also relatively high incidence of congenital
hypothyroidism in some areas of Kerman province, especially Raver district located in
North of Kerman province, this study was performed to determine and compare the
urinary iodine concentration (UIC) in pregnant women referring to health centers.
Methods: This cross-sectional study was done during March 2014 and May 2015. Inclusion and exclusion criteria to be considered and UIC were measured by spectrophotometry in 384 and 374 pregnant women in Ravar and Kerman cities, Iran. Sampling
method for this study was all of pregnant women in Ravar and random stratified sampling in Kerman. data were collected using a structured questionnaire. All statistical
analyses were performed using SPSS Software, version 20.0 (IBM SPSS, Armonk, NY,
USA). Chi-square test, Pearson's correlation coefficient and Logistic regression were
used for associations and differences.
Results: The mean UIC was 200.21 µg/L in pregnant women of Ravar and 238.79 µg/L
in pregnant women of Kerman. 22.7% of pregnant women were with low concentrations of iodine, 57.8% within the normal range and 19.5 percent were with high iodine
concentrations in Ravar. While 5.3 percent of pregnant women were with low concentrations of iodine, 54.5% were within the normal range and 40.1% were with high UIC
in Kerman. There were no significant differences between demographic variables and
UIC in the two regions (P> 0/05). Multivariate regression models showed significant
connections between the residence and UIC pregnant women (P< 0.001).
Conclusion: The results of this study showed that UIC in pregnant women of Ravar
was significantly lower than Kerman and
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the place of living can be considered as a

predictor of UIC in pregnant women.
Keywords: congenital hypothyroidism, iodine, Iran, pregnant women.
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