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ــد  یزوتــوپا 12 از ــا جــرم یُ ــا  223ب ، 222ت

 Iبه جز یهمگ
 یـدگاه از د .باشـند  مـی  یواکت یو، راد213

های  یزوتوپبه انسان، ا ی و آس یستز یطمح یآلودگ

I
 Iو 214

ــر ،202 ــوپا ینمهمت ــا  یزوت ــتنده ــنا .هس  ی

هسـتند   یرادیواکتیویُد  های یزوتوپتنها ا ها، یزوتوپا

عمر باالتر از  نیمهبا  ی،ا شکافت هسته ی یجهکه در نت

 .شوند می یدروز، تول یک

عمـر   ی یمـه بتا با ن ی تابنده یک I202 ایزوتوپ

 MeV 12/3ن آ یبتا یروز بوده که حداکثر انرژ 35/1

Iیـژه ( بـه و 2 )جدولیُد  های یزوتوپا .باشد می
از ، 202

ــداد    ــک رخ ــ  از ی ــده پ ــزای آزاد ش ــرین اج مهمت

همـراه   یُد، یواکتیورادهای  یزوتوپا .ای هستند هسته

بـا   یبرون یریگر، موج  پرتوگید یونوکلئیدهایبا راد

برآمـده از   یواکتیـو موجود در ابـر راد  یواکتیود رادموا

ــدهگرد یانفجــار اتمــ ــر رو ی پوســت و  ین،زمــ یو ب

هـای   یزوتـوپ ام ا در مورد ا .یندآ می فرود یزنها  لباس

تماس با پرتوها به  یبر رو یشترتوجه ب یُد، یواکتیوراد

 اشـت اسـت کـه پـ  از اتصـال و برد     یصورت درون

 یرو یروئیـد، توسـط ت  رادیواکتیـو یُـد   هـای  یزوتوپا

آلـوده و   یپ  از استنشاق هـوا  یده،پد ینا .دهد می

 .یردپذ می آلوده، صورت یو غذا یعاتبلع ما یزن

 یرو نیـز  پوست ی چند که جذب از طر هر

 ی،بـا راه استنشـاق   یسـه دهد، ام ا مقدار آن در مقا می

 .کند می جلوه یزناچ
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 رادیواکتیو یُد
 

 یپزشک کاربردهای
و  یصرا در تشـخ  ینقش مهم تیورادیواک یُد

دو  .کند میبازی  یروئیدگوناگون تهای  یماریدرمان ب

و درمـان کـاربرد    یصتشخ یکه برایُد  مهم یزوتوپا

 Iدارند شامل
عمر  یمهگاما با ن ی عمدتاً تابندهکه  210

بتـا بـا    ی تابنـده که  I210 یزو ناست ساعت  20کوتاه 

انـرژی بـاالی    از آن جا که .باشد می روز 1عمر  یمهن

Iتابشی بتا برآمده از 
هـای گامـای    بیشتر از تابش 202

این ایزوتوپ باعث آسی  سلولی و یـا مـر  سـلولی    

ــرا I210 شــود، بنــابراین  مــی مــوارد  یانتخــاب اول ب

بـه زبـان    .باشـد  مـی  یروئیـد تهای  یماریب یصیتشخ

 یــنا یتــابش گامــا یــزکوتــاه و نعمــر  یمــه، نیگــرد

 ی بـه غـده  پرتـویی   یمـال احتهـای   ی آسـ  یزوتوپ،ا

 .دهد می را کاهش یروئیدت

 یـن در خـود، ا یُد  به انباشت یروئیدت توانایی

در  رادیواکتیــویُــد  آورد کــه از مــی امکــان را فــراهم

های  یزوتوپا ینا یراز .و درمان استفاده کرد یصتشخ

در گردن خون، حالـت  یُد  سطح یزانبا م یواکتیوراد

 یـر )غ یـدار پایُـد   شـت بردا یـزان و م یابند می یتعادل

 .کنند می د را منعک یروئی( به درون تیواکتیوراد

در  یروئیـد توسـط ت  رادیواکتیـو یُـد   برداشت

معمـوالً در   یول یافته یشافزا یپرتیروئیدیه یمارانب

 یـزان م یـن و ا یابد می کاهش یپوتیروئیدیه یمارانب

فـرد بـه صـورت     یـافتی دریُـد   یـزان با م یزبرداشت ن

شـکافت   یهـا  که در فـرآورده  یواکتیورادیُد  وابسته به های پیوایزوتوعمر راد یمهن( 2جدول 

 .دنشویم یافت یاهسته

 نوکلئاید نیمه عمر

I روز 32/1
202 

I ساعت 0/1
201 

I ساعت 1/13
200 

I ساعت 52/5
202 

Te روز 15/0
201 
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 رادیواکتیویُد  برداشت ین،بنابرا .تاس یرمعکوس متغ

و در  یعـی از حد طب ترکم، باالیُد  یافتدر افراد با در

 .باشـد  می یعیباال، کمتر از حد طبیُد  یافتافراد با در

 .یافـت نمـود   یلچرنوب ای در رخداد هسته یدهپد ینا

 یجـه بودنـد و در نت یُـد   دچار کمبـود  یلمردم چرنوب

 یافـت،  یشافـزا هـا   آن رادیواکتیـو یُد  مقدار برداشت

ت یافـ باال است، با دریُد  یافتبرعک  در ژاپن که در

بـه   یروئیـد ت ییتوانا .یمروبرو بود رادیواکتیویُد  کمتر

 یرتصــو یاجـازه را بـرا   یـن ا رادیواکتیـو یُـد   انباشـت 

 یبـردار  یرمناسـ  تصـو   یزاتبا تجه یروئیدت یبردار

 یعملکـرد  یتو وضـع  یماجهت نشان دادن مکان، س

 .آورد می فراهم یروئیدیتهای  ندول

ــت ــ انباش ــد یشب ــد  از ح ــویُ در  رادیواکتی

هـای   تابش ی یجه)در نت یموج  مر  سلول یروئیدت

Iرو،  یـن از ا .شـود  مـی ( I213 رادیواکتیـو یُد  یبتا
213 

 یمارانیب یزو ن یروئیدت یبا پرکار یماراندرمان ب یبرا

بـزر  هسـتند و دچـار     ینـدول  یگواترهـا  یکه دارا

در  یـا بـوده و   یو مـر  ینـا  یبـر رو  یگان فشارنشان

را تحمل کنند  یروئیدت یتوانند جراح نمی که یکسان

بافـت   یـا و  یعـی طب ی یمانـده باق ینـابود  یبرا یزو ن

ســرطان  یبعــد از درمــان جراحــ یمبــدخ یروئیــدیت

ــد،ت ــاربرد دارد یروئی ــاد .ک ــاربرد مق ــاال یرک ــد  یب یُ

بـا   یگـاه  یروئیـد، درمـان سـرطان ت   یبرا رادیواکتیو

( همـراه  یریپرتـوگ  ی نتیجـه )در  یالتهاب غدد بزاقـ 

 یزن یدر غدد بزاقیُد  انباشت یلبه دل ینهمچن .است

 .رود می یندهان از ب ی مزه

 

 آور یانز اثرات
 یروئیـد، به ت I202 یزوتوپا تابش یباال مقدار

 ی یجـه در نت یروئیـد، ت یبـا کـم کـار    یشههم یباًتقر

 یروئیـدی تهای  ولسل یشگیهم ی و تخر یریپرتوگ

یُـد   بـاال بـا   یریرو، با دوزاژ پرتـوگ  یناز ا .توأم است

 یروئیـدی تهـای   از سلول یزناچ یاربس یتی، جمع202

 یاربسـ  یـد وئیرسرطان ت یجادپا برجا مانده و شان  ا

از  ای بـر عکـ ، تعـداد قابـل توجـه      .یابد می کاهش

 یگــرو د 202یُــد  از یبــا دوزاژ کمتــر  ،کودکــان

 2415پ  از رخداد  یُد، تر با عمر کوتاههای  یزوتوپا

 یـن و چنـد سـال پـ  از ا    یدنـد روبرو گرد یل،چرنوب

 یـل چنـد دل  .شـدند  یروئیـد دچـار سـرطان ت   ،یدادرو

یُـد   یپزشـک  کاربرد یانوجود تفاوت م یبرا یاحتمال

 رادیواکتیـو یُد  های یزوتوپبا ا یریو پرتوگ رادیواکتیو

 یجـاد ا مـواد و  یـن ا یـزن و رای  رخـداد هسـته   ی ط

 :وجود دارد یروئیدسرطان ت

 یرهمانگونه که در باال اشـاره شـد، مقـاد     ●

I202 یباال
 یروئیدیت های موج  مر  سلول تواند یم 

 یجادموج  ا یین،با دوزاژ پا یریبرعک ، پرتوگ .شود

زنـد   می ی آس یروئیدیتهای  شده و به سلول ی آس

را  ای هسـته  ی رو آس ینکشد و از ا نمی راها  آن یول
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ون، موجـ  سـرطان   یموتاسـ  یجـاد القا  کـرده و بـا ا  

 .شود می یروئیدت

ــد   ● ــویُ ــه اتمســفر،  رادیواکتی آزاد شــده ب

)افزون  یُد، تر با عمرکوتاههای  یزوتوپاحتماالً شامل ا

 یـی زا توان سرطانها  یزوتوپا ین( بوده و ا202یُد  بر

 .دارند

کودکـان   یروئیدیتهای  از آنجا که سلول  ●

ــترب ــ   یش ــت تقس ــاالن، در حال ــلول یماز بزرگس  یس

و  یژنــهــای  جهــشبیشــتری در ، شــان  باشــد مــی

بـا   یریکـه پرتـوگ   یرا در هنگـام  یروئیدیسرطان ت

دهد، از خود  می یرو رادیواکتیویُد  از یکمتر یرمقاد

 .دهند می نشان

 ای چرنوبیل( میزان بروز سرطان تیروئید در کودکان، نوجوانان و جوانان بالروسی، پ  از رخداد هسته2دار نمو
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یُــد  بــار انیــاثــرات ز ی،فراگــرد کلــ یــک در

 :یستتوان به دو صورت نگر می را رادیواکتیو

 (Deterministic)  بار یانز یاثرات قطع/ 2

 (Stochastic)  بار یانز یاثرات احتمال/ 1

پ  از در معرض قـرار گـرفتن    یقطع اثرات

و  یپوتیروئیـدی شـامل ه  رادیواکتیـو یُـد   بـا  یروئیدت

شـامل   یام ـا اثـرات احتمـال    .حـاد اسـت   یروئیدیتت

 یمخـون خـ   یروئیدیتهای  ندول و یروئیدسرطان ت

 .باشد می

پرتو،  یدوزاژ باال ی یجهدر نت هیپوتیروئیدی

 یجـاد ا یروئید،به ت (Gy) یگر باالتر از چند یربا مقاد

در  تـنف  دوزاژ بـاال، عمـالً تنهـا از راه     ینا .شود می

 .دهد می یرو ای، رخداد هسته ی نقطه یکینزد

در  رادیواکتیــویُــد  یعســر یانتخــاب انباشــت

غـده   ینا یدرون یریموج  پرتوگ یزن یروئیدت ی غده

هـای   و نـدول  یروئیـد شان  سـرطان ت  یزانشده و م

 یـز و در دوزاژ بـاال ن  یابـد  می یشافزا یزن یمخون خ

 .کند می یجادا یپوتیروئیدیه

 

 یلرخداد چرنوب ی تجربه

ـ  یل،اطراف چرنوب ی منطقه در از پـنم   یشب

قـرار گرفتنـد کـه     یرینفر در معرض پرتـوگ  یلیونم

ــده ــواد راد ی عمـ ــومـ ــامل یواکتیـ ــد  شـ و  202یُـ

 یری،پرتـوگ  ینهر چند که ا .بود یومسزهای  یزوتوپا

در معـرض برخـورد بـا پرتوهـا، موجـ        یتدر جمع

خطر سـرطان   یشنشد، ام ا با افزاپرتویی سندرم حاد 

سـان، پـ  از حادثـه     ینبـد  .مدت توأم بود ازدر در

 یش، افـزا 2415در سـال   یـل چرنوبای  هسته یروگاهن

در کودکـان   یروئیـدی تی هـا  در سـرطان  یریچشمگ

و بخش  یهروس یوناز فدراس یبالروس، بخش کوچک

 .یدمشاهده گرد یناوکرا یشمال

ــه ــی،صــورت طب ب ــدســرطان ت یع در  یروئی

 یشکـه افـزا   یستن یشک یباًکودکان نادر است و تقر

 یـل منـاط ، بـه دل   یـن در کودکان ا یروئیدسرطان ت

کـه در  یُـد   هـای  یوایزوتـوپ در معرض راد قرارگیری

 .داده است روی اند، موجود بوده یارن اتمب

تـا سـال    یروئیدمورد سرطان ت 2133 حدود

 یـا کـه در زمـان حادثـه کـودک و      یدر افراد 2441

رخـداد   یـزان م .نوجوان بودنـد، گـزارن شـده اسـت    

دو  یبـاً سـاله، تقر  3-2در کودکـان   یروئیـد سرطان ت

 سـال  1-0 یریبود که در موقع پرتوگ یبرابر کودکان

رخـداد   یـزان م یبررسـ  یبـرا هـا   داده .ندداشـت  سن

ام ا  .در بزرگساالن، کمتر آشکار است تیروئیدسرطان 

 یروئیـد سـرطان ت  یـزان در م یبرابـر  2تا  0 ییشافزا

 یبزرگســاالن، در بــالروس، گــزارن شــده اســت ولــ

 یوناز فدراسـ  ییکـه در بخـش هـا    یبرابر 0 یشافزا

 یغربـالگر هـای   شده است را بـه برنامـه   یدهد یهروس

 .اند اطالق کرده
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تـوان   نمـی  ی،کنـون های  با داده ی،طور کل به

کـه فـرد در    یدر هنگـام  یروئیددر سرطان ت یشافزا

بـوده اسـت را    یبزرگسـال  یندر سـن  یریزمان پرتوگ

 بـه نسـبت  خطر  ینگفت که ا یدبا یکنار گذاشت ول

است  یازن یشتریوجود، مطالعات ب ینبا ا .است یزناچ

با دوران  ییحتمال رخداد تومورهاا یراز .تا انجام شود

گذشـت   یسـت با مـی  وجود دارد کـه  یطوالن ینهفتگ

براسـاس مطالعـات پـ  از     .را نشان دهدها  زمان آن

کامالً آشکار است که خطر  یل،چرنوبای  رخداد هسته

ده  یـر کودکان ز یواحد دوزاژ برا در یروئیدسرطان ت

 یــنا ی یــهســال، بــاالتر از بزرگســاالن بــوده و بــر پا

ده سـال، در   یـر کودکـان ز  بـرای  0ها، فـاکتور   یافته

ده  یبـاال  یریکه در زمان پرتوگ یبا کودکان یسهمقا

مقــدار بــاالتر  .شــده اســت یشــنهادســال هســتند، پ

پـ  از رخـداد    202( میزان بروز سرطان تیروئید در کودکان و نوجوانان اوکراینـی و بالروسـی کـه بـا یُـد      5نمودار 
 .اندای چرنوبیل برخورد داشتههسته
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بـا   یسـه کودکان با سن کمتر در مقا یبرا یخطرنسب

کودکان به  ینا یوابستگ یلبزرگساالن، احتماالً به دل

در زمان ها  توسط آن یرش یشترآلوده و مصرف ب یرش

 .بوده است ادثهح

سال پـ  از حادثـه    2بوده است که  چنین

 یـک در کودکان و نوجوانان، ما بـا   یل،چرنوب یروگاهن

کـه   یمشـو  مـی  روبرو یروئیدرخداد سرطان ت یشافزا

ــزانم ــدمشــاهده شــده ســرطان ت  ی ــاندر م یروئی  ی

سال در زمان حادثه سـن   2صفر تا  ینکه ب یکودکان

 فـزایش مورد انتظار، ا یزانبرابر م 53تا  03 ،اند داشته

پـ  از حادثـه   هـای   در سـال  .دهد می از خود نشان

کـه   یدر منـاطق  یروئیـد رخـداد سـرطان ت   یل،چرنوب

برابـر زمـان    233 یزانبودند، تا م یدهد ی آس یشترب

 .یافت یاز حادثه فزون یشپ

بـه   یل،چرنوب ی هر صورت، پ  از حادثه در

 .بـود  یـده پرتـو تاب  (Gy) یگر هزاران کودک تا چند

داد کـه   یرو یدر کودکان یروئیداکثر موارد سرطان ت

 .کـرده بونـد   یافتپرتو در (mGy) گری میلی 033تا 

 یـانگین کـه م  یتوجه نشان داد که در مناطق یدام ا با

 یزبوده ن گری میلی 233 یربه کودکان ز یافتیدوز در

 .مشاهده شده است یروئیدرخداد سرطان ت یشافزا

تـا شـعاع    یروئیـد تهای  بروز سرطان افزایش

 03انـد،  ای نیروگاه چرنوبیل، کودکانی که بین صفر تا چهار سال در زمان حادثه سن داشـته هسته ( پ  از رخداد2تصویر 
 .برابر میزان انتظار، افزایش سرطان تیروئید از خود نشان دادند 53تا 
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 ی گسـتره  .یدمشاهده گرد یزحادثه ن یلومتریک 233

که  یکودکان یادتعداد ز یزو ن رادیواکتیویُد  با یآلودگ

 را یشافزا ینقرار گرفتند، اها  یزوتوپا یندر معرض ا

 .دنمای می قابل درک

بـه مـا    یـل جـامع، حادثـه چرنوب   یدد دریک

 از ییباال یرامکان وجود دارد که مقاد ینآموخت که ا

و  یافتـه انتشـار   یعوسـ ای  در گسـتره  رادیواکتیـو یُد 

  .سازد یانآور خود را نما یاناثرات ز

   

 سال در هنگام جراحی( 22( سرطان تیروئید در کودکان بالروسی )سن بین صفر تا 3نمودار 
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 یروئیدخطر سرطان ت تخمین

که از در معرض  یمطالعاتهای  داده براساس

یُـد   بـا  (external exposure) یرونـی قـرار گـرفتن ب  

 و انـد  شـته بدسـت آمـده   ده سال گذ ی ط ،رادیواکتیو

 یـل، اطالعات قابـل دسـترس حادثـه چرنوب    همچنین

 یرا بـرا  یرموارد ز (WHO) سازمان جهانی بهداشت

 :ارائه داده است دییروئخطر سرطان ت ینتخم

 یروئیـد سرطان ت یخطر در طول عمر برا/ 2

     بـه کودکـان حـدود    یرونـی ب یریپرتـوگ  ی یجهدر نت
2-

Gy 1-23 است.  

 یروئیـد سرطان ت یول عمر براخطر در ط/ 1

کودکـان،   یروئیـد بـه ت  یدرون یریپرتوگ ی یجهدر نت

 .باشد یکسان یرونیب یریممکن است با خطر پرتوگ

چهل  یرز ینبزرگساالن در سن یخطر برا/ 0

 .اندک استسال 

 یریکه در زمان پرتوگ یافراد یخطر برا/ 2

 .است یزناچ یارسال داشته باشند، بس 23 یباال

  خطـر در طـول عمـر    WHO کـه چنـد   هر

(life time risk)    یریرا براساس سـن و نـوع پرتـوگ 

داشت  یادرا به  ینا یدام ا با ،نموده است یبند یمتقس

 ایینـده بـه تعـداد فزا   یـل چرنوب یاو خطر سرطان؛ پ  از رخداد هسـته  یا از رخداد هسته یه مکانفاصل یزانم( 1نمودار 
، گردیـد برآورد  یگریلیم 233تا  23به کودکان در حد  یروئید،به ت یانگینکه دوزاژ م ییها در مکان یحت یروئیدسرطان ت
 .است گزارن شده یزد نرخدا ینا یریلومتک 233 یبروز سرطان تا فاصله یشافزا شد.مشاهده 
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یُـد   بـا  یریپـ  از پرتـوگ   یروئیـد که خطر سرطان ت

و هـر چنـد سـرطان     یسـت ن یزعمدتاً ناچ رادیواکتیو

 یاربسـ  یرمر  و م ،در صورت درمان مناس  یروئیدت

 یروئیــددر هــر صــورت ســرطان ت یدارد ولــ انــدکی

کرده و طول درمان  یجادرا ا یریچشمگ ییزا یماریب

فرد را شامل شده و بر نظام سالمت  یتمام زندگ ،آن

 .کند می یجادا یفشار فراوان یزن

هزار مـورد  25حدود  1352نشانگر آن است که در سال  یاضیر یهابرآورد بار سرطان در اروپا براساس مدل( 4نمودار 
 .انتظار داشت توانیم یل،چرنوب یاتابش هسته ییجهدر نت یروئیدسرطان ت


