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2010ל־2003השניםבין
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התריסבלוטתשללקוי

ישראל.בנזדינוו
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ביודחוסר
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כנרת־)הוצאת״תריס"הרומןג־בורתעמה,

זמורה־ב״תן(

$TS1$)כנרתזמורהב״תן$TS1$

$DN2$)כנרתזמורהב״תן$DN2$סובלתעמרוסי,אמ׳־לישל

ys rartmsהשליש־ת,בתהל־דתלאחרקשה

להתאושש.מצליחהלאהיאשממנה

מתתנובעיםמגלה,היאהאנרגיה,וחוסרהתשישות

רקלאלהששותפותבעיההתריס,בלוטתשלפעילות

ה־אשבושבשומרוןאלרוםביישובמחברותיהרבות

מהכפרהשכנותגםאלאלרעת,לומדתהיאכךמתגוררת,

יוד,במינרלחוסרלבעיה:הסיבהראנ־ה.הסמוךהערב־

שותפותנוצרתהנשיםביןהררי,באזורמהמגוריםשנובע

הרפואיבממסדבמלחמה־הדפותחותכשהןקוויםהוצת

למים.יודלהוספתלהביאכד־

אמיתית.זאת,לעומתהבעיה,דמיוני,אמנםהסיפור

40ל־<׳קרובשלעלייהעלמצביעיםחדשיםממצאים

התר־סבלוטתשללקו־מתפקודהסובליםבשיעור

ממחקרעוליםהאלההממצאיםהאחרונות.בשניםבארץ

ומהמרכזהעיריתמהאוניברסיטהחוקריםידיעלשנערך

עלה2010ל־2003השניםבץכ־שמראיםברזילי,הרפואי

בוגריםבקרבהתר־סבלוטתלאיזוןבתרופותהשימוש

ביודחסרביןהדוקקשרשקיים"מאחר%7.4ל־%9.2מ־

מדליקיםבהחלטהממצאיםהתריס,בבלוטתלהפרעות

האוכלוסייהבקרבהיודלרמותביחסאדומהנורה

מנהלטרואן,אהרוןדייראומרדאגה",ומעורריםבארץ

שללחקלאותבפקולטההמוחוחקרלתזונההמעברה

והואהמחקרמעורכיאחדשהיההעברית,האוניברסיטה

הבינלאומיתהמועצהicciddשלהישראליהנציג

המייעץ)הגוףביודמחסרהנגרמותהפרעותלבקרת

העולמי(.הבריאותלארגוןביודחסרהפרעותבנושא

כחצילפניהבריאותמשרדהכריזהמחקרממצאילאור

בישראל,לראשונההשנה,לערוךמתכווןהואכישנה

שפורסםממחקרבאוכלוסייה.היודרמותלהערכתסקר

Journalהעתבכתב2012ב־ o/'Nutritionכ־עולה

ישראל

$TS1$כישראל$TS1$

$DN2$כישראל$DN2$ספורותמדינותשלמפוקפקתרשימהעםנמנית

לצדה־וד,רמותלהערכתשגרת־ניטורנערךלאשבהן

שברובפ־עלאףזאתותאילנד,קוריאהכצפוןמדינות

שגרת־־םלאומ־־ם־ודסקר־לבצעהחלוהעולםמדינות

שנים.לפניכבר

הארץמלח

וממצאיהעולמיהבריאותארגוןנתוניפ־על

כשלישאדם,בנימיליארדל־קרובחדשים,מחקרים

כלשהי.ברמהביודמחסרסובליםהעולם,מאוכלוסיית

בריאותיותהשלכותלהיותעלולותמתברר,הזה,לחסר

מזעריות,ככמויותלגופנוהנחוץהמינרל,שכןחמורות,

ותריודות־רונ־ןת־רוקס־ןל־־צורבנ״ןאבןמהווה

מרכז־תפקידהממלאיםבגופנו,התריסבלוטתהורמוני

בוויסות

$TS1$מרכזבוויסות$TS1$

$DN2$מרכזבוויסות$DN2$עלרבההשפעהולהםבגוףהחומריםחילוף

מסיבהותפקודן.בגוףרבותמערכותשלהגדילהקצב

בעולםרבותמדינותאימצוהיוד,רמותלניטורמעברזו,

מלחיתיסוףיריעללתזונהיודהוספתשלמדיניות

הממצאיםהיעדרלאירבישראל,החיוני.במינרלהשולחן

מדיניותכהעדאומצהלאבאוכלום״ה,היודלמצבב־חם

ממוצריכ־&יגרקזאתובעקבותביוד,התזונההעשרתשל

טדואן,ד״דלדבר־ביוד.מועשריםבארץהמשווקיםהמלח

להערכתלאומ־סקרבארץנערךלאשמעולם"מאחר

ואםבעיה,אצלנוקיימתאכןאםיודעיםאיננוהיוד,רמות

ברחב־החסרששכיחותהיאהעובדהאבלהיקפה,מהכן,

העולם

$TS1$ברחבהעולם$TS1$

$DN2$ברחבהעולם$DN2$אנושבוהמזרח־הת־כוןהיםואגןמאוד,גבוהה

כדיבמיםיודמספיקאיןשבהםהמקומותאחדהואחיים

להאמיןסיבהשוםאיןלבןהאוכלוסייה.צורכיאתלספק

זה".מכללדופןיוצאתתהיהשישראל

עםביחדטרואןד׳׳רלאחרונהשעררקטןמחקרואכן,

בביתקלינידיאטןעובדיה,יניבשלו,דוקטורטתלמיד

פנימיתמהלקהמנהלגפל,רבד״דועםברזילי,החולים

ביוד.חסרבארץקייםשלפיוהחשדאתמחזקבברזילי,גי

בר־א־םונשיםגבר־םבקרבה־ודמצבאתבדקוהחוקרים

בבלוטתידועותמחלותעלדיווחללאאשקלון,במחוז

ההורמוןשלבדםגבוהותרמותמצאוהםהתר־ס.

הורמונישלהמוצאחלבוןאתהמהווהת־רוגלובול־ן,

שלגבוהות"רמותמהנבדקים.76׳׳אצלהתר־ס,בלוטת

עובדתהתר־סשבלוטתכרעלמעידותתירוגלובולין

מסבירב־וד",אפשר־הסרעללהע־דש־כולמהקשה,

הממצאיםאךקטן,במחקראמנם"מדוברטרואן.ד׳׳ר

אמיןלאומימידעבהשגתהדחיפותאתמדגישיםבהחלט

בארץ״.ה־ודלמצבב־חס

■'

jupjobiv^umrTio

מקרי.היההיודגילויהמדע־ות,התגליותרובכמו

קורטואה,ברנרדבשםצרפתיכימאיאותו,שגילהמי

למעןאלאלאנושותשתעזורתרופהלמצואב־קשלא

שלצבאוה־ה1811ב־אנש־ם.להרוגדרךדווקאהאמת

מעשריותרשנמשכהמלחמהשלבעיצומהנפוליאון

שר־פה.אבקשלעצומותלכמויותנואשותונזקקשנ־ם

אשלגןמופקשלהםשמהאפרהעצ־ם,שאספקתאלא

הלכהשריפה,אבקשלהמרכזייםהמרכיביםאהדחנקתי,

חנקתי,אשלגןשליצרןה־השאביוקורטואה,וכלתה.

בחופ־בשפעשנמצאו־םבאצותהעצ־םאתלהחליףניסה

נורמנדי.

$TS1$.בחופנורמנדי$TS1$

$DN2$.בחופנורמנדי$DN2$לאפהונשרפושיובשולאחרעבד.הרעיון

הצרפת־והצבאהנקת־,אשלגןלהפקתהאצותש־משו

שוב

$TS1$הצרפתשוב$TS1$

$DN2$הצרפתשוב$DN2$האשלגןהבנתבתהליךשבטעות,אלאבענ״נ־ם.היה

חומצהשלמד־גדולהכמותקורטואההוסיףהחנקתי,

התעבההופיע,סגלגלענןפוף,ו...לתערובתגופרת־ת

גבישיםמע־ןו־צרקייםבמשטח־םכשנגעוהתגבש

המלחמהארחדש,יסודשגילהחשדקורטואהזוהרים.

להמשיךליאפשרילאמימוןוהיעדרהמתמשכת
//

\\ואההגילויאתחלקהואלכןהנושא.אתל־קור
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אחדהחוקרים.מחבריוכמהעםהחומרשלהדגימות

הואשבומאמר1813ב־פרסםריווי,האמפרימהם,

קראהואלכלור.דמיונוואתהחומרתכונותאתתיאר

lodesהיווניתמהמילהשנגזרשם"יוד",החדשליסוד

קפיצתאתהיודעשהיותרמאוחרשניםשש"סגול״.

ד״רבשםשוויצריכשרופאהרפואית,להיסטוריההדרך

)זפקת(.גויטרלהפחיתיכולשהואהכריזפרנםואזג׳ן

בגלללפיקהמתחתהצווארשלהתנפחותהזפקת,

ולעתיםהפיכהלהיות)שיכולההתריסבלוטתשלהגדלה

ביוד(,לחסרהחשיפהבמשךתלויהפיכה,בלתיגם

במ־נרלמחסרהנובעיםהמרכזייםהסיבוכיםאחדהיא

חסר"הפרעותבשםמכוניםאלהסיבוכיםכיום.הידועים

ODDביוד" Iodine DeficieneyDisordersסיבוכים

מהפגיעההנובעתהתריס,בלוטתפעילותתתהםנוספים

הורמונישלה־־צורקצבומהאטתהבלוטהבפעילות

הבלוטהלעתיםלחלופין,מוחלטת.לעצירהעדהבלוטה,

)מצבאלההורמוניםשליותרגדולותכמויותמפרישה

הבריאותארגוןפיעלהתריסהבלוטתפעילותיתרשל

הניתןביותרהחשובהגורםגםהואביודחסרהעולמי,

בעולם.שכליולפיגורהמוחבהתפתחותלפגיעהלמניעה

בתהליכימכריעתפקידהתריסבלוטתשלהורמונימאחר

במהלךבמ־נרלשחסרהר־ובהתפתחות,במוחההבשלה

להובילעלולשלהם,מספקתרמהייצורהמונעההיריון,

הפיך.ובלתיחמורמוחילנזקואףמולדיםולמומיםלהפלות

ביודדלמתפריטהנובעמתוןלחסראפ־לובילדים

הקוגניטיבית,ההתפתחותעלהשפעותלהיותעלולות

נקודות1015שללירידהמובילבתזונהחמורוחסר

ה־בציון

בי^הרים_לים

לחיטויאנטיספטיתבתמיסהמכיריםשרובנוהיוד,

זקוקשגופנוכזהקורטמינרללמעשההואפצעים,

־כולאינושהגוףמאחרזאת,עםמזעריות.בכמויותלו

סדירהאספקהנחוצהארוכות,תקופותבמשךיודלאחסן

ובימיםבאוקיינוסיםקי־םבעולםהיודרובבתזונה.שלו

נמצאאמנםהמינרלימיים.ובצמחיםבדגיםהים,במי

כדורהתפתחותשלהקדמוניתבתקופהכברבקרקע

אלשלוגדולותכמויותנשטפוהזמןבמשראךהארץ,

הרוחות.וסחיפתגשמיםמשלג־ם,כתוצאההאוקיינוס־ם

הנפוצה,לאמונההגורםהנראהככלהיאהזאתהעובדה

תקינה.היודצריכתליםהקרוביםבאזוריםשלפיה

העשרהלא־הסיבותאחתהיאהזאתהשכיחה״האמונה

טרואן.ד״ראומרישראל",כמומהמדינות,בחלקבמלח

אוכלוסיותשבהןמדינותגםמבוססת.בלתיזואמונה"אך

שלרבהכמותוצורבותהחוףבאזורימתגוררותגדולות

מדווחותופינלנד,פורטוגלנורווגיה,יוון,כמוימי,מזון

המרחקלאהנראהככלהואהקובעהגורםב־וד.הסרעל

הואשהיוד"מאחרטרואן.ד״רמסב־רהגובה",אלאמהים

בעובריםלפגיעהבמיוחדהגבוההסיכוןלאור

העולמיהבריאותארגוןהמליצוובתינוקות

במדינותומיניקותהחתלנשיםunicef]־

מלחצורכיםהביתממשקי%02כדפחותשבהן

האמריקאיהאיגודיוד.תוספיליםולביודמועשר

הואאףהמליץataהתריסבלוטתלמחלות

פרנטלתוסף10ליוהמיניקותההרותהנשיםלכל

יחידות150שממללהיריון(המיועד)מולטי־ויטמין

גםפרסםהאחרוןבפבתארביום.יודבינלאומיות

עמדהניירוגינקולוגיהלמיילדותהישראליהאיגוד

המליץובובהיריון,והרגליםתזונהבתוספי01הע

באמצעותבהיריוןיודשלמספקתצריכהלוודא

להיריוןייעודייםמיןלטי־תכשירינטילת

יוד(.כיוםמכילים)מרביתםיודהמכילים

השולחניהמלחהעשרתהאוכלוסייה?יתרעםומה

היודרמותשלניטורללאגםלהתבצעיכולה

מועשרמלחלצרוךשאפשרומכאןבאוכלוסייה,

שבאופןפיעל"אףכזה.סקרשנערךבליגםביוד

בכמויותלהפחיתכיוםממליציםאנחנועקרוני

שהמלחרצויממליחים,כברשאםהריהמלח,

שמיר.רענןפרופ'מרביוד",מועשריהיה

הנמוכיםבגבהיםבמשקע־םנפלטהואיחסית,כבדיון

ביודהחסרשכיחותוגבוה־םהרר־־םבאזוריםלכן־ותר.

ביודהמלחמועשרשבהלדוגמה,בשוו־־ץ־ותר.גבוהה

שנעשיםוהנ־טורהמעקבסקר־עד־־ןרבות,שניםכבר

ומשעריםהרות,בנשיםב־ודחסדמגליםשניםחמשמרי

הררית.מדינהשזובעובדהנעוצההס־בותשאחת

כךהיוד.ברמותהבדליםישליודשסמוכיםאזוריםבין

עיירותבשתיגדוליםהבדליםנמצאובאירלנדלמשל,

אצות,הרבהיששבהאחת,בעיירהמפרציל־דששוכנות

השנייה,לעומתיותרגבוהותהאוכלוסייהשלהיודרמות

דרךיודספיגתהיאלכךשהסיכהסבוריםשםוהחוקרים

היוד".אתמרכזותשהאצותמאחרהנשימה,מערכת

היודרמותעלמשפיעיםנוספיםגורמיםמגוון

לחסר.הסיכוןאתלהגב־רועלול־םבאוכלוסייה,

בלימותפליםבמיםהשימושהואלדוגמה,מהם,אחד

הרווחהמתועשהמזוןהואנוסף״גורםיוד.להםלהוסיף

המכוןמנהלשמיר,רענןפרופ׳אומרהמערב״,כמדינות

שניידרבמרכזכבדומחלותתזונהלגסטחאנטרולוג־ה,

שאנחנולחשובמקובלהיה״בעבר־לד־ם.לרפואת

אבלמהאדמה,אומהיםשמגיעהמזוןדרךיודמקבלים

רמותמה-ודע־םשא־ננומתועש,מזוןאוכליםכולםהיום

ממנו".מקבליםשאנחנוהיוד

//ברמותמהשינוייםנובעומפת־ענוסףגורם
vsשאנוהיודממקורות״אחרטרואן:ד״רבחלב.ה־וד

עמוד 4



לאאמנםהחלבהחלב.הואבארץמרכזישהואחושבים

פטמותאתכשמחטאיםאבלטבעי,באופןביודעשיר

מספיקותהזעירותוהשאריותביוד,משתמשיםהפרות

האנושית.ההזנהמבחינתמשמעותיתכמותלהוסיףכדי

חיטויבחומרלהשתמשהחלוהאחרונותשבשניםאלא

נפגע".הזהשהמקורבךביי־במקוםאח־

מתוסףתיכוןמזרח

להשלכותיוזדחסרלמניעתהמאמציםבמסגרת

על1993ב־כברWHOהעולמיהבריאותארגוןהמליץ

החסרהיקףשלשגרתילניגודלאומייםסקריםביצוע

העולמיהבריאותארגוןאימץ2005ב־מדינה.בכל

סקריםלבצעבארגוןהחברותלמדינותהקוראתהחלטה

העשרתכיקבעהWH0ועצרתהיוד,רמותלניטור

העלות־בעלותמההתערבויותאחתהיאביודהמלח

תועלת

$TS1$העלותתועלת$TS1$

$DN2$העלותתועלת$DN2$וכלכלית.חברתיתלהתפתחותביותרהגבוהות

לפניכברנערכובההראשוניםהיודשסקרי״שווייץ,

ד"רמספרבתחום"החלוצההייתהשנה,ממאהיותר

לצריכההמיועדהמלחכלביודמועשרבאוסטריהטרואן.

1963מאזהחייםלבעליוגםהמזון,לתעשייתהביתית,

המחייבתחקיקהקיימתבקנדהוגםמחייב,חוקיבסיסעל

ביתיים.לצרכיםלמלח״דהוספת

להעשירמעשוריותרלפניכברהחלווסוריהאיראן

לרובהתפשטהשבהדרגהפרקטיקהביוד,המלהאת

מזרחובאזוריאפריקהבצפוןהתיכון,במזרחהמדינות

באזורמדינותשמונההגיעו2000בשנתהתיכון.הים

%09כש־העולמי,הבריאותארגוןהציבשאותהלמטרה

מועשרמלחשלמספיקותכמויותצרכוהביתממשקי

אומרהאלה״,מהמדינותללמודמהלנויש״בהחלטביוד.

לפניהחלההפלשתיניתהרשות״אפילוטרואן.ד׳׳ר

ביוד״.המלחאתלהעשירכשנתיים

עריכתםאתלקרםשניםכמהכברמנסהטרואןר״ר

״לאבארץ.באוכלוסייההיודרמותלנ־טורסקריםשל

לבצע",שמסובךכזהאוגבוההעלותעםבסקרמדובר

פוגעתאינהוהיאפולשנית,בריקהלא״זומסביר.הוא

לאלףשתןבדיקתלבצעזהשצרירמהכלבפרטיות.

ילדים״.

זי17להון^זאנוסכנה

בריאותשירותיכראשששימששמיר,רענןפרופ׳

מהתפקידפרישתולפניהניחהבריאות,במשרדהציבור

יודסקרלעריכתהצעההבריאותמשרדשולחןעל

אםבבעיהלהילחםאפשראירחשוב.נושא"זהולאומי.

חשבתילכןהיקפה?ומהקיימתאכןהיאאםיורעאינך

הקדימויותבסדרגבוהבמקוםמדורגלהיותצרירשהוא

המדינותאחתשאנחנוהעובדהלאורבעיקרהמשרד,של

רמותמבחינתשלהןהסטטוסמהיודעותשלאהיחידות

22

לפיקהמתחתהצווארשלהתנפו™זפקת,

התריסבלוטתשלהגדלהבגלל

התריסבלוטתשלפעילותתת

התריסבלזטתשלפעילותיתר

הפל

מולדיםמומים

בעובריםהפיךובלתיחמורמוחינזק

בילדיםהקוגניטיביתבהתפתחותפגיעה

ומבוגריםבילדיםהקוגניטיביבתפקודפגיעה

להעריךומקובלתתקפהדרךאיןלהיוםנכון

היחידההדרךהפרט.ברמתהיודרמתאת

באמצעותהיאמסקנותלהסיקניתןשבעזרתה

האוכלוסייה.ברמתהיודרמותלניטורסקר

אחדבדיוקזהטרואן,אהרוןדיירלדברי

ולוקחיםעליהם,שעובדיםהמחקרמתחומי

זאתלעשותדרךתימצאשניםכמהשבתוך

הפרם.ברמת

מטרידהילדים״כרופאאומר.הואבאוכלוסייה״,היוד

השפעותישקליניתתלחסרשגםהעובדהבמיוחדאותי

להתמודדיצטרךהבריאותמשרדילדים.שלה־על

הנושא".עם

לנושאלהתייחסהבריאותמשרדשלהמתמשך"הכשל

אתלהכחידבאירופההמכווניםלמאמציםבניגודעומדזה

״אניטרואן.ד״ראומרקליני״,תתחסרכוללביוד,החסר

במשרדעדיפויותוסדרילחציםשישלכךמודעבהחלט

ממנה.להתעלםקללעין,גלויהבעיהאיןואםהבריאות,

מדינותושלהעולמיהבריאותארגוןשלהמאמציםאבל

בעובדהההכרהעלמתבססיםביודהחסרלהכחדתהעולם

וחברתיים,כלכלייםיתרונותישביודהתזונהשלהעשרת

הפוטנציאלוהשגתחסרהפרעותמניעתבאמצעות

ומבוגרים.ילדיםשלהקוגניטיביהתפקודשלהמלא

להזניחלעצמנולהרשותיכוליםאיננובישראלאנחנו

שלנו״.האנושיההוןשלנוביותרהיקרהמשאבאת

דוברתהשיבהבנושאמנטהמגזיןלשאלתבתשובה

משרדבכוונת"אכןגדינבוים:שימרוןעינבהמשרד,
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