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Az optimális pajzsmirigyhormon szintézishez szükséges napi jódszükséglet terhesség és szoptatás 
alatt jelentősen emelkedik. A magzat idegrendszerének fejlődése az anyai pajzsmirigyhormonok szint-
jétől függ, amit már enyhe anyai jódhiány is kedvezőtlenül befolyásolhat. Később a magzat, és a kizá-
rólag anyatejjel táplált csecsemő pajzsmirigyének működése is az anyai jódellátottság függvénye. Ma-
gyarország nagy része jódhiányos terület, a lakosság jódigényének fedezéséhez szükséges jódpótlás 
országos program hiányában opcionális.

Egy mérsékelten jódhiányos területen fekvő kelet-magyarországi kisvárosban élő 100 fős terhes 
populáció iskolázottságának, a jód szerepével kapcsolatos tájékozottságának, jódpótlási és dohányzá-
si szokásainak kérdőíves felmérését végeztük. A vizsgálat kiterjedt a szoptatás időszakára is. A jódel-
látottság meghatározásához vizelet- és anyatejmintákat gyűjtöttünk, melyek jódtartalmának mérése 
induktív csatolású plazma tömegspektrométerrel történt.

A terhesség alatti vizelet jódürítés (medián: 56,3 µg jód/g kreatinin) jódhiányt jelez. A nők 30%-a 
nem él a jódpótlás lehetőségével, és 20%-uk csak jódozott sót fogyaszt, ami nem elegendő a megnö-
vekedett jódigény fedezéséhez. Eredményeink alapján szoptatás alatt a jódellátottságnak a vizeletnél 
pontosabb markere az anyatej jódkoncentrációja, szintjét a kiegészítő jódbevitel mennyisége és a do-
hányzás mértéke befolyásolja. Utóbbi a dohányzás során felhalmozódó tiocianát nátrium-jodid szim-
porterre gyakorolt gátló hatását jelzi az emlőben. Szülés után a jódpótlást nem alkalmazó nők aránya 
növekszik (49%) a jódtartalmú étrend kiegészítők szedésének abbahagyásával. A jódpótlás hiánya és 
a dohányzás gyakoribb a fiatal, alacsony iskolai végzettségű nők körében.

Hazánkban a jódhiányos területeken élő terhes és szoptató nők, illetve a nemzőkorú nők számára 
a rendszeres jódpótlás fontosságának hangsúlyozása szükséges a jódhiány megelőzésének érdekében. 
A jódhiányt súlyosbító egészségmagatartási faktorokkal kapcsolatos orvosi-védőnői felvilágosító te-
vékenység is kiemelt jelentőségű, mely során nagyobb figyelmet kell fordítani a 23 év alatti, alacsony 
végzettségű nők csoportjára.

A kutatást a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0031 számú projekt támogatta. A projekt az Euró-
pai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.


