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נתונים עיקריים:

"יו-תירואיד" )(EUthryoid
הוא פרויקט מחקר במימון האיחוד אירופי שמטרתו להביא לידי שיפור בר
בת קיימא תב בצריכת היוד ומניעת חסרים בתיאום כלל אירופאי אירופאי)כולל ישראל(.
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מחסור ביוד הוא גורם הסיכון החשוב ביותר לתחלואה בבלוטת התריס במבוגרים וילדים .בﬠוד מחלת
הזפק מוכרת היטב כתוצאה של המחסור ביוד ,החשיבות הרבה של הורמוני בלוטת התריס
להתפתחות תקינה של איברי הגוף ,היא פחות ידוﬠה .לפיכך ,מומלץ כי נשים הרות ומניקות יצרכו מזון
המכיל יוד ברמה מספקת להתפתחות המיטבית של הילוד .גם מחסור קל ביוד במהלך הריון יכול
להשפיﬠ לרﬠה ﬠל התפתחות המוח ,ולהגביל בשל כך את ההתפתחות השכלית המיטבית של הילוד.
למﬠשה ,המחסור ביוד הוא הגורם המוביל בﬠולם כולו לנזק מוחי הניתן למביﬠה ,ומזה שנים ארגון
הבריאות הﬠולמית מזהיר כי האירופים מושפﬠים יותר ויותר מההשלכות של מחסור ביוד.
"יו-תירואיד" היא היוזמה הכלל-האירופית הראשונה אשר לוקחת ﬠל ﬠצמה את האתגר לחקור
באופן מקיף את צריכת היוד באוכלוסייה האירופאית בכללותה .המחקר אמור לספק בסיס חיוני
לפיתוח כלים ואמצﬠים מתואמים לשיפור צריכת יוד באירופה בשיתוף פﬠולה ﬠם הרשויות
הלאומיות בכל מדינה.
למחקר "יו-תירואיד" שותפים  31מוסדות מ -27מדינות ,והוא מאגד את המומחיות המשולבת של
אפידמיולוגים ואנדוקרינולוגים ,תזונאים וכלכלני בריאות נודﬠים .בנוסף הוא כולל שיתוף פﬠולה ﬠם
רשת היוד הגלובלית ) (IGNאשר נלחם במחסור ביוד ﬠם כמאה נציגים אזוריים וסוכנויות שונות
ברחבי הﬠולם .החפיפה המשמﬠותית בין שני הארגונים תסייﬠ לקידום מדדים ,המלצות ואמצﬠים
שיפותחו במסגרת המחקר ושייושמו ﬠל ידי רשויות הבריאות הלאומיות.
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במחקר משתתפים  22מדינות חברות באיחוד האירופאי )נוסף ﬠל קפריסין ,ליטא ,לוקסמבורג,מלטה
ורומניה,סלובקיה( כמו גם חמש מדינות מאזור מﬠרב אירפה של רשת היוד הגלובלית  -ישראל ,איסלנד,
מקדוניה ,נורבגיה ,ושוויץ .היקף ההשתתפות זו מייצגת כ %-94מאוכלוסיית האיחוד האירופאי.

מטרות EUthyroid
הרשת תחקור את סטטוס היוד הנוכחי והשלכות הבריאותיות של חוסר יוד במדינות המשתתפות.
המחקר יתמקד במיוחד בנשים בהריון ובהתפתחות השכלית של הילדים.
מטרות אלו דרך היﬠדים הבאים:
איסוף נתונים מתוקננים של צריכת היוד באוכלוסיה
השוואה בין מדדים לאומיים לבין הרגלי תזונה
התאמה ותקנון של כלי המדידה ואיסוף הנתונים
ניתוח עלות  -תועלת של תוכניות התערבות קיימות
פיתוח אמצעים והמלצות לשיפור והאחדה של צריכת יוד נאותה ברחבי אירופה
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ניתוח של נתונים משלוש מחקרים בזוגות של אם-וילד מאזורים בעלי רמות שונות של צריכת יוד
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