
مجلة غدد درون ريز و متابوليسم ايران
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد بهشتي

)۱۳۷۹تابستان  (۱۲۰ ـ ۱۱۳،  صفحه هاي ۲سال دوم،  شمارة 

 
 
 
 

تعيين حجم تيروئيد بوسيلة اولتراسونوگرافي در كودكان و نوجوانان 
 )۱۳۷۷-۷۸( سالة مدارس شهر تهران ۱۵ تا ۶طبيعي 

 
 دكتر حسين دلشاد، دكتر يداله محرابي، دكتر فريدون عزيزي،

 
،  حجمهاي تيروئيد اندازه گيري شدة دانش آموزان اروپايي توسط         (WHO) از زماني كه سازمان جهاني بهداشت        :چكيده

دوديت اين  اولتراسونوگرافي را به عنوان مقادير طبيعي مورد تصديق قرار داده است، در چندين مطالعة انجام شده، مح                    
هدف از مطالعة حاضر نيز اندازه گيري حجم         . بين المللي به اثبات رسيده است     ) نرمال(پيشنهاد به عنوان مقادير طبيعي       

 ۱۱۸۶تعداد  .  است WHOتيروئيد دانش آموزان تهراني با دستگاه اولتراسونوگرافي و مقايسة نتايج آن با مقادير پيشنهادي                
 سال پس از مصرف نمكهاي يددار، به طور تصادفي انتخاب و از نظر قد، وزن، سطح                  ۱۰ي،   سالة تهران  ۱۵ تا   ۶دانش آموز  

بدن، تعيين درجة گواتر با لمس اندازه گيري حجم تيروئيد با اولتراسونوگرافي و اندازه گيري يد دفعي ادرار مورد بررسي                     
شيوع گواتر با لمس    . محاسبه گرديد » سجن/ سطح بدن   «و  » جنس/ سن  « حجـم تيروئيد براي     ۹۷صدكهاي  . قرار گرفتند 

.  ميكروگرم در دسي ليتر بود۲/۲۱ميانگين يد دفعي ادرار . گواتر درجة دو داشتند% ۱۱گواتر درجة يك و    % ۳۱بوده كه   % ۴۲
 براي تمام سنين    ۹۷ سال نزد پسران بيشتر از دختران بوده، اما حجم هاي صدك            ۱۵ تا   ۱۲ميانگين حجم تيروئيد براي سنين      

، دانش آموزان تهراني بر اساس سطح بدن و سن، تيروئيد بزرگي           WHOبر اساس مقادير پيشنهادي     . ر دو جنس يكسان بود    د
 به عنوان   WHOاز دانش آموزان مبتال به گواتر درجة دو نيز حجم تيروئيد كمتر از مقادير پيشنهادي                % ۱۱نداشتند وحتي در    

 حجم تيروئيد    ۹۷ صدكهاي    (Linear Regression) رگرسيون خطي     با استفاده از روش    . حداكثر مقدار نرمال بود    
همچنين اين پيشنهاد فاقد مقادير نرمال براي       .  به عنوان مقادير نرمال بود     WHOدانش آموزان تهراني كمتر از معيار پيشنهادي       

ان مي دهد كه مرجع     نتايح حاصل از اين مطالعه نش      .  متر مربع مي باشد    ۸/۰از دانش آموزان با سطح بدن كمتر از          % ۶
بعالوه تا استاندارد شدن يك     . حجم تيروئيد بر اساس وزن به تنهايي، معادل حجم آن بر اساس سطح بدن است               ) رفرانس(

مرجع بين المللي براي حجم طبيعي تيروئيد، استفاده از يك مرجع منطقه اي براي پايش كودكان مبتال به تيروئيد بزرگ توصيه    
 مي گردد

حجم تيروئيد، سونوگرافي، گواتر: واژگان كليدي

 مقدمه

كمبود يد يكي از مهمترين مشكالت بهداشتي            
 از چند دهة قبل، اندازة       ۱.جامعه در تمام دنيا است     

تيروئيد با لمس ارزيابي شده و بر اساس تعريف            
 به منطقه اي كه     (WHO)سازمان جهاني بهداشت     

اتر افراد آن داراي تيروئيد بزرگ يا گو       % ۵بيش از   
 ۲.اطالق مي گردد  ) آندميك(باشند، منطقة بومي        

چندين نوع تقسيم بندي براي درجات مختلف بزرگي       
تيروئيد در پژوهشهاي اپيدميولوژيك براي بررسي       

مرآز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد بهشتي
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 ۱۱۴ ايران متابوليسم و ريز درون غدد مجلة ۱۳۷۹ تابستان , ٢ شمارة, ۲ سال

هر  ۴،۳.گواتر آندميك مورد استفاده قرار گرفته اند        
چند درجه بندي گواتر بر اساس لمس، آسان و كم           

اين روش   ژگيهزينه مي باشد، اما حساسيت و وي       
 بنابراين، استفاده از اولتراسونوگرافي      ۵.پايين است 

براي تعيين و اندازه گيري كمي و قابل اعتماد اندازة          
با اين   ۷،۶.تيروئيد، كاربرد وسيعي پيدا نموده است       

وجود، تفسير دقيق اطالعات حاصل از سونوگرافي        
ابتدا . بستگي به داشتن مرجع استاندارد شده دارد        

 Gutekunst & Martin-Teichert۸يشنهادي  مقادير پ 
مورد استفاده قرار   ) نرمال(به عنوان مقادير طبيعي     

 ۹ وهمكاران Delangeاما بدنبال مطالعه اي كه     . گرفت
 سالة كشورهاي   ۱۷ تا   ۶ دانش آموز   ۷۵۹۹بر روي   

اروپـايي انجــام دادنـد، مقـادير طبيعي ايـن مطالعه       
ك مرجع   بعنوان ي  » WHO/ICC IDD«تـوسـط   

 پس از آن، در     ۱۰.بين المللي پيشنهاد گرديد  ) رفرانس(
چند مطالعة مشابه، پيشنهاد مذكور مبني بر استفاده        
از مقادير طبيعي جوامع اروپايي براي ديگر جوامع،         
بخصوص جوامع در حال پيشرفت، مورد سؤال           

 ۱۲،۱۱.قرار گرفت

 تا  ۶در اين مطالعه، حجم تيروئيد دانش آموزان        
كمبود يد  .  تهراني مورد بررسي قرار گرفت      سالة ۱۵

همراه با   ) هيپرآندميك(بصورت گواتر فرابومي       
اختالل در رشد فيزيكي و عقالني در ايران وجود            

 كوشش براي استفادة همه جانبه از ۱۵،۱۴.داشته است
در % ۹۵ به    ۱۳۷۳در سال    % ۵۰نمكهاي يددار از     

 غلظت يد ادرار    ۱۶. افزايش يافته است     ۱۳۷۵سال  
 به مقادير قابل     ۱۳۷۳جمعيت تهران نيز در سال         

بنابراين دست كم براي سه        ۱۷.قبولي رسيده است   
سال قبل از انجام اين مطالعه، اكثر كودكان تهراني          

 هدف اين مطالعه    ۱۸.مقادير كافي يد دريافت نموده اند    
بررسي حجم تيروئيد دانش آموزان تهراني با              

 آن با معيارهاي دستگاه اولتراسونوگرافي و مقايسة
) نرمال( به عنوان مرجع طبيعي        WHOپيشنهادي  

 و نتايج ديگر مطالعات انجام شده در          ۸-۱۰بين المللي
 . است۱۲،۱۱اين زمينه

 

 مواد و روشها

 جمعيت مورد مطالعه 

جمعيت مورد مطالعه دانش آموزان مدارس            
اين افراد از   . ابتدايي و راهنمايي شهر تهران بودند      

يري تصادفي چند مرحله اي از تمام         طريق نمونه گ 
سن كودكان بر    . مناطق شهر تهران انتخاب شدند      

اساس اطالعات موجود در پروندة تحصيلي آنها و         
بعالوه اطالعات  . زمان انجام مطالعه محاسبه گرديد    

مربوط به جنس، قد، وزن، سطح بدن، درجة گواتر           
بر اساس لمس، حجم تيروئيد اندازه گيري شده             

گاه اولتراسونوگرافي و مقادير يد دفعي       توسط دست 
 .ادرار جمعيت مورد مطالعه نيز گرداوري گرديد

 
 روش كار

غدة تيروئيد توسط يك نفر متخصص غدد           :لمس
درون ريز لمس گرديد و بر اساس تقسيم بندي              

 . درجه بندي شد۲سازمان جهاني بهداشت

 قد در حالت ايستاده و وزن با حداقل         :آنتروپومتري
ندازه گيري شده و سطح بدن بر اساس             لباس ا  

 ۱۹:فرمول زير محاسبه گرديد
 )كيلوگرم(وزن ۴۲۵/۰×قد)سانتيمتر(۷۲۵/۰×۸۴/۷۱×۴-۱۰

حجم تيروئيد به كمك               :حجم تيروئيد    
 ۲۰ و همكاران    Brunnاولتراسونوگرافي به روش      

محاسبه گرديد، براي انجام اين كار از دستگاه              
خت توكيو ـ    سا Aloka SSD-500اولتراسونوگرافي  

حجم .  مگاهرتز استفاده شد   ۵ژاپن با ترانس ديوسر    
× عرض  × عمق× ۴۷۹/۰«: هر لُب از طريق فرمول     

. برحسب ميلي ليتر محاسبه گرديد    » )ميلي متر(طول  
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 دكتر حسين دلشاد و همكاران تعيين حجم تيروئيد بوسيلة اولتراسونوگرافي ۱۱۵

 

حجم (حجم نهايي تيروئيد مجموعه حجم دو لُب بود   
بااستفاده از حجم تيروئيد ). ايستموس منظورنگرديد 

 ۱۰،۸د براي سطح بدن      براي سن و حجم تيروئي        
» بزرگتر از نرمال  «يا  » نرمال«حجمهاي تيروئيد به    

، ۹۷حجمهاي مساوي يا كمتراز صدك   . تقسيم شدند 
 .نرمال و بزرگتر از آن گواتر تلقي شدند

 نمونه هاي اتفاقي ادرار دانش آموزان     :يد دفعي ادرار  
گرداوري و همان روز به مركز تحقيقات غدد                

. يت اهللا طالقاني ارسال شد     درون ريز بيمارستان آ   
 انجام  iآناليز يـُد ادرار توسط روش هضم اسيد          

 ۲۱.گرفت

( تجـزية آمـاري به كمك      :تجزيـه و تحليـل آمـاري   
SPSS,(Version 9   براي نرماليزه  .  صورت گرفت

نمودن انتشار حجم تيروئيد از تبديل لگاريتميك            
استفاده شد و قبل از انجام رگرسيون خطي براي            

 Kolmogorov-Smirnov نرماليتي از تست        كنترل
 براي آزمون ارتباط بين حجم             ۲۲.استفاده شد  

تيروئيد و سن، جنس و سطح بدن از روش                   
Correlation     و Multiple regression analysis 
 حجم تيروئيد براي هر گروه      ۹۷صدك  . استفاده شد 

جنسي و سني به عنوان حداكثر مقدار نرمال براي           
 ۹۷منحني هاي مربوط به صدك     . دآن گروه تلقي ش   

و ميانة حجم تيروئيد بر اساس سن و سطح بدن             
 هموار   SPSSرسم گرديد و به كمك نرم افزار             

 .گرديد

 سازمان جهاني بهداشت ـ        ۱۹۹۴معيارهاي سال    
 براي تقسيم بندي شدت       ICC IDD۲يونيسف ـ     

 براي   NCHS۲۳كمبود يـُد و نمودارهاي رشد            
متريك مورد استفاده قرار    مقايسة اطالعات آنتروپو  

 .گرفتند
                                                 

i - Acid digestion 

 نتايج

ميانگين سن دختران و پسران مورد مطالعه به          
حدود نيمي  .  سال بود  ۱/۹±۱/۲ و   ۲/۹±۸/۱ترتيب  

تعداد . از كودكان در هر گروه سني دختر بودند           
 . پسر در مطالعه شركت داشتند۶۰۳ دختر و ۵۸۳

افراد گواتر درجة دو  % ۱۱در مجموع،   : لمس تيروئيد 
شيوع گواتر در    . گواتر درجة يك داشتند     % ۳۱و  

دختران و پسران مورد مطالعه بترتيب گواتر درجة         
 .بود% ۸/۱۳و گواتر درجة دو % ۲۹/۳۱يك 

، NCHS  در مقايسه با نمودارهاي          :آنتروپومتري
دانش آموزان تهراني از قد و وزن كمتري برخوردار        

 .بودند

 مورد   افراد    ميانگين يـُـد ادرار در     : يد دفعي ادرار  
 ۶/۲۰( ميكروگرم در دسي ليتر بود              ۲/۲۱مطالعه   

 ميكروگرم  ۸/۲۱ميكروگرم در دسي ليتر در دختران و         
افراد يد دفعي ادرار    % ۸۰در  ). در دسي ليتر نزد پسران   

 ميكروگرم در دسي ليتر بوده و تنها كمتر از          ۱۰بيش از   
 . ميكروگرم در دسي ليتر داشتند۵، يد دفعي كمتر از ۵%

 حجم تيروئيد   ۹۷ ميانه و صدك      :حجم تيروئيد 
نشان ) ۱(دختران و پسران مورد مطالعه در جدول         

ميانگين حجم تيروئيد در دو جنس       . داده شده است  
حجم .  سالگي يكسان بود      ۱۱ تا     ۷براي سنين     

 ساله كمي بيشتر از پسران هم         ۶تيروئيد دختران   
 ۱۲سن خود بوده، اما ميانگين حجم تيروئيد پسران         

با .  ساله بيشتر از دختران هم سن خود بود          ۱۵تا  
 در تمام گروههاي سني،     ۹۷وجود اين حجم صدك     

 ۹۷حجم صدك   . بين پسران و دختران يكسان بود      
تيروئيد دانش آموزان تهراني در تمام گروههاي           

.  بيشتر نبود   WHO۱۰سني از مقادير پيشنهادي        
از دانش آموزان  % ۶ براي    WHOمعيار پيشنهادي    

 متر مربع، فاقد     ۸/۰راني با سطح بدن كمتر از          اي
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 ۱۱۶ ايران متابوليسم و ريز درون غدد مجلة ۱۳۷۹ تابستان , ٢ شمارة, ۲ سال

 Gutekunst۸وقتي معيار مطالعه    . مقادير نرمال بود  
براي مقايسه مورد استفاده قرار گرفت، شيوع              

 .بود% ۶گواترهاي بزرگ در دانش آموزان تهراني 

 

 

) ميلي ليتر( حجم تيروئيد       ۹۷ ميانه و صدك          -۱جدول   
 دانش آموزان تهراني براساس سن

 )سال(سن  تعداد ميانه ۹۷ صدك
۳/۳ ۸/۱ ۱۳۵ ۶ 

۲/۳ ۳/۲ ۱۰۷ ۷ 

۶/۳ ۵/۲ ۱۰۸ ۸ 

۳/۵ ۴/۳ ۱۱۱ ۹ 

۱/۶ ۵/۳ ۱۰۷ ۱۰ 

۲/۶ ۴ ۱۱۸ ۱۱ 

۷/۷ ۲/۴ ۱۲۱ ۱۲ 

۳/۷ ۸/۴ ۱۴۲ ۱۳ 

۱/۹ ۱/۵ ۱۱۹ ۱۴ 

۸/۱۰ ۸/۵ ۱۱۸ ۱۵ 

 
 

در هر گروه سني حجم تيروئيد به طور قابل مالحظه اي           
و با قد افراد نيز در       ) >۰۰۱/۰P(با سن افزايش مي يابد      

مقادير ). >۰۰۱/۰P(هر دو جنس رابطه مستقيم داشت         
R2               براي متغيرهاي مختلف حجم تيروئيد و لگاريتم 

 حجم تيروئيد براي دانش آموزان تهراني           (ln)نرمال   
 .مشخص شده اند) ۲(تعيين گرديد كه در جدول 

 
 

 ارتباط عوامل متعدد با حجم تيروئيد در                   -۲جدول   
 )۱۱۸۶تعداد (انش آموزان تهراني د

 (ln)لگاريتم طبيعي 
 R2حجم تيروئيد 

 حجم تيروئيد
R2 

 عوامل

 )متر مربع(سطح بدن  ۶۴/۰* ۶۸/۰

  سطح بدن(ln)لگاريتم طبيعي  ۶۱/۰ ۶۹/۰

 )كيلوگرم(وزن  ۶۴/۰ ۶۵/۰

  وزن(ln)لگاريتم طبيعي  ۶۱/۰ ۶۸/۰

 )سانتي متر(قد  ۵۶/۰ ۶۸/۰

  قد(ln)تم طبيعي لگاري ۵۸/۰ ۶۸/۰

 )ماه(سن  ۵۴/۰ ۶۲/۰

* ۰۰۱/۰P<براي تمام عوامل  

 ميانگين و حداكثر مقادير نرمال حجم تيروئيد         
نشان ) ۳(بر اساس سطح بدن و جنس در جدول            

دختران نسبت به پسران از سطح       . داده شده است  
% ۷۶بدن كمتري برخوردار بودنـد، به طوري كه            

 متر مربع   ۴/۱ تا   ۷/۰دختران داراي سطح بدن بين       
پسران داراي سطح بدن     % ۸۱بودند، در حالي كه       

 ۶۸تعداد   .  متر مربع بودند       ۶/۱ تا      ۸/۰بين   
سطح بدن كمتر از    )  دختر ۵۵ پسر و    ۱۳(دانش آموز  

 ۹۷مقادير نرمال براي صدك     .  متر مربع داشتند   ۸/۰
 حجم تيروئيد دانش آموزان تهراني        ۵۰و صدك     

دگي حجم تيروئيد بر      نمودار پراكن . استخراج شد 
نشان ) ۱(اساس سن، وزن و سطح بدن در نمودار          

افراد داراي حجم تيروئيد    % ۶حدود  . داده شده است  
 . بودند۹۷بيش از صدك 

 
 

) ميلي ليتر( حجم تيروئيد       ۹۷ ميانه و صدك          -۳جدول   
 دانش آموزان تهراني بر اساس سطح بدن

 )مترمربع (سطح بدن تعداد ميانه * ۹۷صدك 

- ۵/۱ ۱۸ ۶/۰ 

- ۷/۱ ۵۰ ۷/۰ 

۱/۳ ۲ ۱۰۳ ۸/۰ 

۴ ۴/۲ ۱۰۹ ۹/۰ 

۴ ۳ ۱۳۵ ۱ 

۶ ۳/۳ ۱۲۳ ۱/۱ 

۲/۶ ۴ ۱۴۹ ۲/۱ 

۹/۷ ۳/۴ ۱۲۵ ۳/۱ 

۶/۸ ۲/۵ ۸۵ ۴/۱ 

- ۳/۵ ۵۷ ۵/۱ 

- ۱/۷ ۵۲ ۶/۱ 

- ۲/۷ ۲۵ ۷/۱ 

- ۵/۷ ۱۴ ۸/۱ 

  نفر محاسبه گرديد۸۰ براي گروههاي با بيش از ۹۷ صدك *
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 حجم تيروئيد   ۹۷دار صدك   نمو) ۲(در نمودار   
دانش آموزان تهراني و دو مطالعة انجام شده در اين    

چنانكه مالحظه   . زمينه نشان داده شده است          
 تيروئيد دانش آموزان     ۹۷مي شود، حجم صدك       

تهراني به طور مشخص كمتر از دانش آموزان              
 و مختصري كمتر از نتايج مطالعه                ۹اروپايي

Gutekunst۸است . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمودار پراكندگي حجم تيروئيد بر اساس وزن و           -۱نمودار  
 سالة مدارس شهر تهران     ۱۵ تا   ۶سطح بدن در دانش آموزان     

)۷۸-۱۳۷۷( 

 بحث

در اين مطالعه شيوع گواتر از طريق لمس                
تيروئيد و اندازة حجم تيروئيد از طريق                     

عيين و  اولتراسونوگرافي نزد دانش آموزان تهراني ت    
با نتايج پژوهشهاي مشابه منتشر شده مورد               

در اين مطالعه مشخص شد كه      . مقايسه قرار گرفت  
دانش آموزان تهراني به طور مشخص از حجم             
تيروئيد كوچكتري نسبت به معيار سازمان جهاني         

بنابراين با وجود    . برخوردارند) WHO(بهداشت  
شيوع باالي گواترهاي درجة يك و دو، حجم                

د دانش آموزان تهراني در محدودة طبيعي          تيروئي
حجم تيروئيد دانش آموزان اروپايي قرار        ) نرمال(

 ۹.دارد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) ميلي ليتر( حجم تيروئيد        ۹۷ نمودار صدك        -۲نمودار   
دانش آموزان تهراني در مقايسه با نتايج دو مطالعة انجام              

 شده در اين زمينه

تر در تهران   مطالعة قبلي براي تعيين شيوع گوا      
شيوع كلي گواتر   . بر اساس لمس تيروئيد بوده است     

 باال بوده   ۱۳۶۸و گواترهاي قابل مشاهده در سال        
 و  ۱۶ اما با برنامه هاي مؤثر كنترل كمبود يد        ۱۳است،
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مصرف نمكهاي يددار، شيوع گواتر كاهش يافته           
 اين موضوع قابل توجه است كه پس از           ۱۶-۱۸.است

مكهاي يددار و پس از      سال از مصرف ن    ۱۰گذشت  
% ۴۲ سال از مصرف كافي يد در تهران، هنوز              ۳

 .دانش آموزان تهراني مبتال به گواتر مي  باشند

اين مطلب ثابت شده است كه اندازة تيروئيد             
كودكاني كه در سالهاي اولية عمر با كمبود يد               
روبرو بوده اند، پس از مصرف نمكهاي يددار به            

بنابراين، كودكاني كه    . طور كامل برگشت نمي كند    
قبل از اجراي برنامه هاي كنترل و پيشگيري از              

 سال از   ۱۰كمبود يد متولد شده اند، با وجود گذشت        
اجراي برنامه هاي مذكور، تيروئيد بزرگتري نسبت       

 ۲۴.به كودكان ساكن در مناطق با يد كافي دارند

حجم تيروئيد دانش آموزان در مطالعة حاضر          
 و  Vittiقادير گزارش شده      بسيار كوچكتر از م     

ميانگين .  است ۹ و همكاران   Delange و    ۲۵همكاران
% ۲۵ تا   ۲۰حجم تيروئيد دانش آموزان تهراني حدود      

 ۲۵كمترازميانگين حجم تيروئيددانش آموزان ايتاليايي   
كمتر از ميانگين حجم تيروئيد      % ۳۰ تا   ۲۵و حدود   

ا يافته هاي اين مطالعه ب.  است ۹دانش آموزان اروپايي 
 و  Ivarsson ۲ و همكاران،  Gutekunstنتايج مطالعة   

 و   Xu ۲۸ و همكاران،     Lesenkotter ۲۷همكاران،
.  نزديكتر است    ۱۱ و همكاران    Foo و     ۱۲همكاران،

نتايج اين مطالعه را با چند مطالعة ذكر          ) ۴(جدول  
 .شده مورد مقايسه قرار مي دهد

عامل هاي متعددي ممكن است در اختالف بين          
د بدست آمده در چندين پژوهش انجام        حجم تيروئي 

هر چند  . شده در مناطق مختلف دنيا دخيل باشند         
 اختالف  ۲۵اختالف بين مشاهدات افراد معاينه كننده،     

دستگاههاي اولتراسونوگرافي بكار برده شده، و          
 را مسؤول دانسته اند، اما       ۲۹احتماالً عوامل ژنتيكي   

مسؤول، اختالف بين مشاهدات        مهمترين عوامل  
 و وضعيت يد مصرفي در نقاط        ۲۵افراد معاينه كننده 

 در  ۳۰ و توافق   ۱۲،۱۱پيشنهادها  . مختلف دنيا است   
ارتباط با اينكه يافته هاي مطالعه انجام شده در              

 براي استفاده بين المللي        ۹دانش آموزان اروپايي  
تيروئيد بزرگ   . مناسب نيست، منتشر گرديده اند      

يجة باقي ماندن   دانش آموزان اروپايي ممكن است نت    
آثاري از كمبود يد در گذشتة نه چندان دور در               
برخي از كشورهاي اروپايي و يا با احتمال كمتر             

 .مصرف مواد گواترزا در اين كشورها باشد
 
 

) ميلي ليتر( حجم تيروئيد     ۹۷ و   ۵۰ مقادير صدك     -۴جدول  
اندازه گيري شدة پسران دانش آموز مناطق با يد كافي                 

 برحسب سن

 ۵۰صدك  ۹۷صدك 
۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۴ ۳ ۲ *۱ 

  سن

 )سال (
- ۴/۲ - ۴/۵ ۵/۳  ۷/۱ - ۲/۳ ۵/۱ ۶ 
۵/۴ ۱/۳ ۱/۴ ۷/۵ ۴  ۴/۲ ۱/۲ ۴/۳ ۸/۱ ۷ 
۵ ۷/۳ ۵/۴ ۱/۶ ۵/۴  ۵/۲ ۴/۲ ۷/۳ ۲ ۸ 
۶ ۵/۴ ۵ ۸/۶ ۵  ۴/۳ ۸/۲ ۱/۴ ۴/۲ ۹ 
۵/۶ ۸/۵ ۷/۵ ۸/۷ ۶  ۵/۳ ۱/۳ ۵/۴ ۸/۲ ۱۰ 
۷ ۲/۶ - ۹ ۷  ۱/۴ - ۱/۵ ۱/۳ ۱۱ 
۸ ۷/۶ - ۴/۱۰ ۸  ۷/۴ - ۷/۵ ۷/۳ ۱۲ 
- ۴/۷ - ۱۲ ۹  ۱/۵ - ۵/۶ ۲/۴ ۱۳ 
- ۱/۹ - ۹/۱۳ ۵/۱۰  ۶ - ۳/۷ ۵ ۱۴ 
- ۲/۹ - ۱۶ ۱۲  ۲/۶ - ۲/۵ ۸/۵ ۱۵ 

* ۱- Gutekunst۸ و همكاران 

۲- WHO/ICC IDD۱۰ 

۳- Foo۱۱ و همكاران 

 )مقالة حاضر(و همكاران  دلشاد -۴

۵- Xu۱۲ و همكاران 

  

  

 
مطالعة حاضر، اختالف مهمي بين        بر اساس    

شيوع گواتر بر اساس وزن و سطح بدن وجود              
اين مطلب در مطالعة انجام شده نزد              . نداشت

 در اين مطالعه،    ۹.دانش آموزان اروپايي صحت ندارد   
 حجم تيروئيد دختران و        ۹۷اختالفي بين صدك      

اين مطلب مشابه با ديگر       . پسران مشاهده نكرديم   
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 ۳۱،  ۲۷،  ۲۵،  ۸ در مناطق با يد كافي    مطالعات انجام شده    
 ۹ و همكاران    Delangeمي باشد، اما با مطالعه          

زيرا كمبود يد هنوز در برخي از           . مطابقت ندارد 
كشورهاي اروپايي وجود داشته و كمبود متوسط         
يد دختران را بيشتر از پسران تحت تأثير قرار               

 .مي دهد

 WHO/ICCIDDعدم تناسب معيار پيشنهادي       
 تيروئيد در مورد دانش آموزان تهراني        براي حجم 

يافته هاي اين مطالعه و      . بروشني مشخص است   
 حاكي از نياز به معيارهاي            ۱۲،۱۱ديگر گزارشها  

مخصوص براي هر منطقه، حتي در مورد حجم هاي        
تيروئيد تعديل شده براي سطح بدن ـ كه توسط              

Foo  با .  توصيه شده است ـ مي  باشد      ۱۱ و همكاران
ديد كوششهاي عمده بايد معطوف به       شروع قرن ج  

اراية يك معيار بين المللي براي حجم تيروئيد با در           
نظر گرفتن عوامل مختلف از جمله جنس، سطح بدن، 

تاريخچة كمبود يـُـد، طول مدت زمان كمبود يد،             
گواتروژنها، عوامل ژنتيكي، وسيلة مورد استفاده،         

ية تا ارا . اختالف بين مشاهده گرها و غيره باشد         
چنين معياري براي ارزيابي مناسب حجم تيروئيد،         

 .داشتن معيار منطقه اي ضروري به نظر مي رسد
 

 سپاسگزاري

نگارندگان از همكاريهاي بي دريغ مسؤوالن           
محترم وزارت آموزش و پرورش، بخصوص             
مسؤوالن معاونت بهداشت مدارس سركار خانم          
دكتر جعفري و جناب آقاي مهندس خالصي، معلمان        

ترم و دانش آموزان عزيز مناطق آموزش و             مح
پرورش تهران و همچنين همكاران مركز تحقيقات          
غدد درون ريز براي به ثمر رسانيدن اين بررسي           

 .تشكر و قدرداني مي كنند
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