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بـا   یمپتاسـ  یُدیـد  یزتجو ی آنجا که تجربه از

ت برخاســته از اثــرا ، در برابــرهــدف حفاظــت مــردم

 یـک  ی یجـه کـه در نت  یرادیواکتیـو یُد  با یریپرتوگ

ــادر اســت،  یاربســ ،یــزدخ یبرمــای  رخــداد هســته ن

در مـورد اثـرات    یانـدک  ی شده ییدتأ یعلمهای  داده

 .وجود دارد یتدر سطح جمع یدارپایُد  کاربرد یجانب

 یبرا یشمار یب یملّهای  برنامهعک ، از آنجا که  بر

ر نمک و نان، به منظـور اجتنـاب از   دیُد  یساز یغن

وجـود دارد، اثـرات   یُـد   کمبـود  یدرخداد اثرات شد

ای  به صورت گسـترده  یُد، یزاز تجو یاحتمال یجانب

 یاثرات جـانب  ینهمچن .اند مورد مطالعه قرار گرفته

 یحاو یکه پ  از درمان با داروها یاز مشاهداتیُد 

 پایداریُد  کاربردهای پزشکی( 3جدول 

 دکمبود یُ درمان و پیشگیری گواتر با

 طوفان تیروئیدی

 سازی پیش از عمل گواتر سم یآماده

 در بیماری گریوز 202یُد  بعد از درمان با

 به عنوان تنها درمان بیماری گریوز )با حساسیت به داروهای تیروئیدی(
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 .شـند با مـی  کمـک کننـده   یاربس ،اند بدست آمدهیُد 

برخاسته از  یپرکار”شامل  KI یاحتمال یاثرات جانب

 یاثـرات جـانب   ”و  “یُـد برخاسـته از   یکار کم ” ،“یُد

بـه   یاثرات بستگ ینشدت ا .باشند می “یروئیدیتیرغ

 .افراد داردیُد  و مصرف معمول یتسن، وضع

 

 یُدبرخاسته از  یپرتیروئیدیه

که پ  از  یُد،برخاسته از  یروئیدیت پرکاری

 در مـدت زمـان  کـه  یُـد   یحـاو  یرمان بـا داروهـا  د

هـای   بعـد از برنامـه   یـز و نانـد   استفاده شـده  یطوالن

انـد،   داشتهیُد  که کمبود یدر مناطقیُد  با یشگیریپ

 .مشاهده شده است

درصـد از مـوارد    ششیُد  برخاسته از پرکاری

را شـامل شـده و    یروئیدت یداده شده پرکار یصتشخ

ــآم ــوان دارو  (amiodarone) دارونویـ ــه عنـ ــیبـ  یـ

البتـه   .علـت آن بـوده اسـت    ینتـر  یعشا یتمی،آر ضد

پـــ  از مصـــرف یُـــد  برخاســـته از یپرتیروئیــدی ه

بـه جـز مصـرف     ییگـر د یها یسممکان یزن دارونویآم

ــدهفزا ــد  ی ین ــ یُ ــر توکس ــد اث ــر رو یک)مانن  یآن ب

 ینبروز ا .دهد می از خود نشان (یروئیدیتهای  ل سلو

کـه   ید بـوده و در منـاطق  درصـ  21تا  1 ینب یدهپد

 دارون،ویـ افزون بـر آم  .شود می یدهدارند دیُد  کمبود

 یو اســتفاده از داروهــاهــا  درمــان یگــراز د یاریبســ

 یـد تواننـد تول  می یزن یولوژیدر رادیُد  یحاج  حاو

 .در بزرگساالن کنندیُد  برخاسته از یپرتیروئیده

ممکـن اسـت   یُد  برخاسته از هیپرتیروئیدی

که بدن بـا   یدر هنگام یعیکامالً طب ئیدیروت یکدر 

بـه   ؛شـود  مـی  روبـرو یُد  مزمن یاحاد  یشافزا یطشرا

 یینپـا هـا   آن ییغـذا یُـد   که مصرف یدر افراد یژهو

 یروئیـد در ت یشـتر ب یـده پد یـن ا .دهد یرو ،باشد می

 یمـاری ب رمـوارد د یاندولر )با و بدون گواتر( و  یمولت

 یلکه به دل یکسندولر توک یمولت یگواترها یا یوزگر

 .شود می یاننمااند،  نهفته بودهیُد  کمبود

به یُد  برخاسته از یپرتیروئیدیه یقلب اثرات

عـروق کرونـر،    ییبا نارسا یمارانو ب یردر افراد پ یژهو

 یدشـد ممکن است  ی،قلبآشکار  یاو  نهان یینارسا یا

 13تا  22در  یزیدهل یبریالسیونمثال، ف یبرا .باشد

 یـک و کمتر از  یروئیدیت یبا پرکار رانیمادرصد از ب

 .دهد می یرو یدوئیرت یودرصد از افراد 

 یگــرو د یروئیــدیتای  ینــهزمهــای  بیمــاری

 یپرتیروئیــدیکــه فــرد را مســتعد ه ینیبــال یطشــرا

 .هستند یان( نما1کنند در جدول ) مییُد  برخاسته از

 

 یُدبرخاسته از  یپوتیروئیدیه

 یدر هنگـام  یُـد  برخاسـته از  هیپوتیروئیدی

ــی یرو ــه ت  م ــی یروئیــددهــد ک           توانــد از اثــر   نم

 یـده پد یندر بزرگساالن، ا .یدفرار نما یکوفچا -ولف

 یروئیـد دهـد کـه اخـتالالت ت    مـی  یرو یزمان یشترب
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پـ    یروئیدیتت یمن،خود ا یروئیدیتمانند ت یشینپ

 کـاری پر یبـرا  رادیواکتیـو یُـد   درمـان بـا   یمان،از زا

 .تحت حاد وجود داشته باشد یروئیدیتت یاو  یروئیدت

ــ ، ــدیه اغل ــد  برخاســته از یپوتیروئی در یُ

در  .شـود  می یدهدر نوزادان نارس( د یژهنوزادان )به و

تا  1به صورت حاد )تنها یُد  کم یشنوزادان، افزا ینا

 یتوانـد بـه کـم کـار     می (یعیطبیُد  یافتبرابر در 5

ت بـه  نـوزادان نسـب   یتحساس .منجر شود یروئیدیت

یُـد   نمود کـه سـطح   یرتفس ینتوان چن می اثر را ینا

 ی کننـده  یمتنظـ  یستمبوده و س یینپاها  آن یروئیدت

 یکـم کـار   .باشـد  مـی  نـارس  یـز نهـا   آنیُد  برداشت

 یـا در مادر یُد  یشتواند بعد از افزا مییُد  برخاسته از

مـوارد   .دهد یرو یردهیدر زمان ش یا یمانقبل از زا

گـواتر، بعـد از    یو گـاه  ینوزاد یدشد یپوتیروئیدیه

دار، در زمان یُد  های کننده یضد عفون یپوست بردکار

 .مشاهده شده است یمان،زا

ــدی ــته از هیپوتیروئی ــد  برخاس  ینــوزادیُ

باشد،  یدارکه ناپا یدر زمان یداده نشده، حت یصتشخ

 یو ذهنـ  یعصـب  یسـتم ممکن است رشد و تکامل س

ــأث  ــدت تحــت ت ــودک را در دراز م ــد یرک ــرار ده  .ق

داده شـود،   یصتشـخ  یکه به خوب یبرعک ، هنگام

بـه  ی،تـوان بـا درمـان هورمـون     می را یپوتیروئیدیه

 دبرخاسته از یُ یهای خطر برای پرکاری تیروئیدگروه( 1جدول 

 ای تیروئیدهای زمینهبیماریبا 

 گواتر اندمیکیُد در  برای کمبودیُد  سازیغنی

به بیماران یوتیروئید گریوزی، به ویژه در کسانی که بعد از داروهای ضد تیروئیدی در حالت یُد  تجویز

 .طبیعی هستند

 غیرسم ی رگواتر ندول

 های خودکارندول

 گواتر منتشر غیرسم ی

 ای تیروئیدهای زمینهبدون بیماری

ها تشخیص داده نشده است، به ویژه در مناطقی با ای تیروئید آنارانی که بیماری زمینهبه بیمیُد  تجویز

 دکمبود خفیف و متوسط یُ
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 (iodine-induced)یُد  برخاسته از یکاری تیروئید های خطر برای کم گروه( 4جدول 

 ای تیروئید های زمینه بدون بیماری
 جنین و نوزاد، به ویژه نارس 
 به صورت موضعی یا از راه غیر خوراکییُد  از مواد غنی اب یا برخورد نوزادفت جاز یُد  ثانویه به گذر  

 شیرخوار 

 .کنند گزارن شده است )چین( مصرف مییُد  شیرخوارانی که آب غنی ازدر گاهی   

 بزرگسال 

 که تیروئیدیت هاشیموتو کنار گذاشته شده باشد. هنگامی ،باالیُد  در افراد ژاپنی با دریافت  

 سال کهن 
 سال با و یا بدون احتمال وجود تیروئیدیت خود ایمن و اختالل در ارگانیفیکاسیون در افراد کهن  

 بیماری غیرتیروئیدی مزمن 
 فیبروز سیستیک  

 بیماری مزمن ریوی   

 دیالیز به صورت مزمن با درمان  

 تاالسمی ماژور  

 اشتهایی عصبی بی  

 ای تیروئید های زمینه بیماری
 یت هاشیموتوتیروئید 

 .اند یماری گریوز درمان شدهبرای ب 202یُد  تیروئید که قبالً بایو انبیمار 

 تیروئیدکتومی یا داروهای تیروئیدی 

 سالی هیپوتیروئیدی تحت بالینی، به ویژه در کهن 

 از زایمانی گذرا بعدپ  از تیروئیدیت  

 پ  از تیروئیدیت دردناک تحت حاد 

 خیم های خون یروئید برای ندولپ  از برداشت نیمی از ت 

 اند. را داشته ودارونی قبلی پرکاری تیروئید تخریب کننده با آمی بیماران یوتیروئید که یک حمله
 اند. اینترفرون را داشته -های تیروئیدی برخاسته از آلفا ی قبلی بیماری بیماران یوتیروئیدی که حمله

 نند.ک تیوم را دریافت مییبیمارانی که درمان با ل
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 .کرد رماند یآسان

ادر، احتمـال  مـ یُـد   یافـت در یشاز افزا پ 

 زیـرا  توان کنار گذاشت نمی را ینوزاد یپوتیروئیدیه

ممکن است گواتر را در  لیو استآن دشوار  یصتشخ

 یدرمـان مـادر، بـرا    .مشاهده کرد یهنگام سونوگراف

 .الزم است یماریب یمتنظ

 

  ییروئیدت یرآور غ یانز اثرات

پـ  از   یانـدک  یروئیدیت یرغ یجانب  تاثرا

 )ماننـد کودکـان   یانسـان هـای   یتدر جمع KI یزتجو

در  .( مشـاهده شـد  یـل پ  از حادثه چرنوب یلهستان

دشوار است که اثـرات گـزارن شـده     یاربس یقت،حق

را بـه   یگوارشـ هـای   و نشـانه  یمانند بثـورات پوسـت  

 ینچنـ  یـرا ز .وابسـته دانسـت   KI مصـرف تـک دوز  

 .دباش می یعدر کودکان شا یژهو به یمسائل

و  هگـزارن شـد   یاحتمال یاثرات جانب اکثر

فهرست شـده انـد؛ ام ـا     یردر ز ،شده ییدتأ یراغل  غ

اکثـر   یـن از ذهن دور دانست کـه ا  یدنکته را نبا ینا

  .نادر هستند یارعوارض بس

تهـوع، اسـتفراس،    :یگوارشـ  یاثرات جـانب   •

 اسهال و درد معده

ـ   • ادم )ورم  یـو آنژ : یه آلـرژ اثرات وابسته ب

نفـ ، درد   یدر صورت و بدن(، تنگ یژهبه و ی،عموم

)بـزر  شـدن غـدد     یآدنوپـات  ینـوفیلی، مفاصل، ائوز

 .()خارن یر(، کهیلنفاو

 یبثورات پوست  •

 KIعوارض جانبی احتمالی غیرتیروئیدی ( 23جدول 

دستگاه گوارن 

oتهوع، استفراس، اسهال، درد شکمی 

وابسته به آلرژی 

o)آنژیو ادم )تورم عمومی 

o)آرترالژی )درد مفاصل 

oزینوفیلیئوا 

oاتی لنفاوی )بزر  شدن غدد لنفاوی(پآدنو 

o)کهیر )خارن 

 پوستیبثورات 
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 یـز نیُد  به یالکتیکو آناف یکآلرژهای  پاسخ

هـا   پاسـخ  ینا .شده اند یفتوسط چند پژوهشگر توص

وارن )تهــوع، اســتفراس، دســتگاه گــ یمــاریشــامل ب

 ی(، ت ، تورم صورت و بدن، تنگیاسهال و درد شکم

 یـدودرماس گوناگون )به نـام ا  ینف  و بثورات پوست

iododermas ) باشند می. 

یُـد   بوده و نقش ییاستثنا یامدهاییپ چنین

 .هنوز کامالً آشکار نشده است یزنها  نشانه یندر ا

 یشکـه بـا افـزا    ینـادر  یاربسـ هـای   بیماری

 یفـورم، هرپت یتشوند شامل درمات می بدتریُد  مصرف

و  هیپـوکمپلیمنتیمی  یتتوبروزوم، واسـکول  یدودرما

 .باشند می اتینکونج یوتونیم

ــ یــک در کــه دوزاژ  یهنگــام ی،فراگــرد کل

در کودکان  یمناس  به افراد داده شود، عوارض جانب

 یـن بـا ا  .باشـند  می نادر یینپا ینو بزرگساالن در سن

 یـف، خف یکآلرژهای  عوارض شامل پاسخ نیوجود، ا

ــت  ــورات پوس ــار یبث ــوارن  یحتاو ن ــتگاه گ  در دس

ا اثـرات ناخواسـته بعـد از     .باشـند  می  یبـر رو  KI امـ 

ــتفعال ــدیت ی ــراد یروئی ــ  یدر اف ــه پ ــهزم یشک  ین

 ینا .شوند می یدهد یشتردارند، ب یروئیدتهای  یماریب

در  در افراد بزرگسال با سـن بـاال و   یشترب ها، یماریب

بزرگسـاالن بـا سـن     یـا از کودکان  یشترب ،کهنساالن

کـه   یدر هر صـورت، در افـراد   .ندشو می یدهد یینپا

 یافـت شـده در  یشـنهاد پ یراز مقـاد  یشرا ب KI دوزاژ

بدهنـد،   KI ی دوزاژ تکـرار شـونده  ها  به آن یاکنند و 

 .خواهد بود یشتربها  در آن یاحتمال اثرات جانب

 

 KI منع مصرف موارد

ــدا ــدک دتع ــال  یان ــوارد ب ــود ینیاز م  موج

به صورت مطل  منع  KI یزتجوها  در آنباشند که  می

 یستبا نمی را دارند یطشرا ینکه ا یکسان .شده باشد

KI رادیواکتیویُد  محافظت از به یازکرده و ن یافتدر 

 یـری گ یمتصـم  یسـت با میدارند و  یگردهای  یوهبه ش

 آنـان  یبرا ی،مورد به مورد، تحت نظارت گروه پزشک

 .یردصورت گ

نـادر   یاربسـ  یماریب ینا .یُدبه  یتحساس  •

تـر نسـبت بـه     یعشا یتبا حساس یستبا نمی است و

 یربرداریجهـت تصـو  یُـد   مواد حاج  که همـراه بـا  

 .شوند، اشتباه شود می استفاده یولوژیکراد

ــتدرمات  • ــورمهرپت ی ــوان  یف ــه عن ــک)ب  ی

 (مزمن یپوست یماریب

 یـــک) میتیمنیپلیپـــوکمه یتواســـکول  •

ــا  ــاب ن ــوارهد درالته ــه در بعضــ   ی ی ــروق ک از  یع

 (.دهد می رخ یمنیاهای  یماریب

 ینقـص مـادرزاد   یک) یتاکونجن یوتونیم  •

(.اســتهــا  یچــهماه ینــادر کــه شــامل ســفت یاربســ
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 لهستان ی تجربه

 2روز پـــ  از انفجـــار راکتـــور شـــماره  دو

ــلچرنوب ــلآور 11و  13در  ی ــتان2415 ی ــا ی، لهس  ه

 یـری را در هوا اندازه گ 202یُد  از یریچشمگ یتفعال

هـای   گرفـت کـنش   یمسان، دولت تصـم  ینبد .کردند

)هـر چنـد کـه     یـد نما یادهپ یلآور 14را در  رویاروی

توسـط   رادیواکتیـو یُـد   یمقـدار  کـه  کردنـد  می تصور

ـ   برداشت شدهدر آن زمان  یروئیدت  ینچنـ  یاسـت ول

از  یروئیـد حفاظت ت یهنوز برا یدارپایُد  که یشیدنداند

 14در  .حادثه سودمند خواهـد بـود(   ادامه دار یآلودگ

در بخش  KI محلول ی، دستور آماده ساز2415 یلآور

 یبـرا  ،شـد  مـی  که به صورت متمرکز اداره یداروساز

 یاز ســو ،یـده د ی آسـ  یشـتر ب اناسـت  22پخـش در  

 ی،عمـوم  مراکـز سـالمت   .وزارت بهداشت صـادر شـد  

از مکان  یرهو غ یآمادگ ، مدارسها، مدارس یمارستانب

 .انتخـاب شـدند   یـدار پایُد  پخش یبودند که برا ییها

را پـ  از   یروئیـد سـرطان ت مـوارد  درصـد از   13سال سن داشتند،  1 یرز یلکه در زمان رخداد چرنوب یکودکان( 3تصویر 
همـراه بـا متاسـتاز     یشـکل تهـاجم  به  ،افراد یندر ا یروئیدسرطان ت .دهند یبه خود اختصاص م یلچرنوب یا رخداد هسته

 .کندیتظاهر م ،یامنطقه
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 :بود یربه صورت ز KI دستورالعمل دوزاژ

 نوزادان یبرا گرم میلی 22  ●

 یـا ساله و  2کودکان  یبرا گرم میلی 23  ●

 سال 2 یرز

 افراد یگرد یبرا گرم میلی 33  ●

سرطان  بود که خطر ینآنجا که باور بر ا از

بـوده و عـوارض در افـراد بـا      یینبزرگساالن پا یبرا

بـه   یـدار پایُـد   شـد،  می ینیب یشندولر پهای  گواتر

 ی،بزرگسـال لهسـتان   یلیـون م 3سـال و   25 یـر کودک ز یلیونم 2/23 یباًتقر یلچرنوب یا در هنگام رخداد هسته( 1تصویر 
در  یمسـ پتا دیـد یُدرس را به ما آموخت کـه کـاربرد    یندر لهستان، ا KIکاربرد  .کردند یافترا در KIتک دوز  یکحداقل 
 .توأم است ییباال پذیریتحملبوده و با سطح  یمنکامالً ا یتدر سطح جمع یاهسته یرخدادها
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 یـد؛ نگرد یشنهادبزرگساالن پ یبرا یشگیریعنوان پ

 .گرفتند یدر برنامه جا یردهام ا زنان باراد و ش

 یبا اقدامات حفاظت همراه KI محلول پخش

یُــد  بــا آلــوده تــازه یربــود؛ ماننــد مصــرف شــ یگــرد

ــهرادیواکتیو ــاال یت ــرا ،Bq/L 2333 یب مصــرف  یب

 یقـدغن شـد و بـرا    یردهکودکان و زنان باردار و شـ 

و  یـد فراهم گرد یرخشکسال ش 2 یرتمام کودکان ز

شـد کـه    یهتوصـ  یردهبه کودکان و زنان بـاردار و شـ  

ات بر  دار تازه خود را تـا شـانزدهم   یجمصرف سبز

 .کاهش دهند می ماه

 دوزاژ محلـول  یلیـون م 2/23داد جمعاً تعـ 

KI  دوزاژ بـه بزرگسـاالن    یلیـون م 3به کودکان و

روز  ینتـا هفتمـ   ینسان، از چهارم ینبد .داده شد

 یروگــاهاز ن هیواکتیویتــراد آزادســازیبعــد از آغــاز 

ـ   KI محلـول  یـل، چرنوب ای هسـته   43از  یشبـه ب

 چهارم یکسال و  25درصد از کودکان جوان تر از 

 .شد یزوتج رگساالنبز

جهـت   ای سال پ  از رخداد، پرسشنامه سه

هـزار نفـر    21بـه   پایـدار یُـد   بررسی عوارض تجـویز 

 کردنـد  یـل هـزار نفـر آن را تکم   02ارسال شـد کـه   

پروژه، کودکـان   یندر ا .درصد( 51مشارکت  یزان)م

ــن   ــا س ــال،  25ت ــامل  03س ــروه را ش ــد از گ  درص

 .دشدن می

 یدییپوتیروئه یمطالعات غربالگر همچنین،

تـا   213 یلهستان بر رو یدر بخش مرکز یمادرزاد

 2413و  2415، 2412هـای   سال یهزار نفر ط 223

 .یرفتانجام پذ

مطالعـات کـه    یـن اهـای   یامپ ینتر برجسته

شـامل   ،شـد  فراهم یسالمت لهستان ینتوسط مسئول

 :باشند می یرموارد ز

کــودک و  21323درصــد از  42از  یشبــ  •

کرده و  یافترا در رادیواکتیویُد  که یبزرگسال 2352

ــانب    ــرات ج ــد، اث ــخ داده بودن ــنامه پاس ــه پرسش  یب

کـه   یـز ن ینکردنـد؛ در کسـان   یـان را ب یروئیدیت یرغ

 ینتـر  یعرا از خـود نشـان دادنـد، شـا     یعوارض جانب

کـودک و   115اثرات مشاهده شده شـامل اسـتفراس )  

 50کـودک و   214) ی(، بثـورات پوسـت  بزرگسال 20

بزرگسال(،  01کودک و  20) یکمبزرگسال(، درد ش

 .بزرگسال( بودند 02کودک و  11سردرد )

 یمـزمن انسـداد   یمـاری دو بزرگسال، بـا ب   •

بـه   یعاًسـر  یُـد، شـناخته شـده بـه     یتو حساس یویر

 .شدنددچار  KI یافتاز در بعد ،حاد یتنفس یسترسد

در زنان باردار  یدیشد ی عارضه یچگونهه  •

کـرده بودنــد،   یافـت ررا د KI یشـنهادی کـه دوزاژ پ 

 .مشاهده نشد

پـا برجـا در    یروئیـدی اختالل ت یچگونهه  •

کـرده بودنـد،    یافـت در KI که یکودک 21312 یانم

 KI کـه  یدرصـد از نـوزادان   2/3نشـد؛ تنهـا    یافـت 
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کـرده بودنـد،    یافـت در یدر روز دوم زندگ یشگیرانهپ

، همراه با  TSH یدر سطح سرم یدارناپا یشافزا یک

  .، از خود نشان دادندآزاد T4 کاهش

 یـت در جمع یروئیـدی سرطان ت یچگونهه  •

گواتر ندولر  یوعش ی یسهنشد؛ مقا یافتمورد مطالعه 

تفـاوت   ای، و پـ  از رخـداد هسـته    یشدر پ یو کل

 .را از خود نشان نداد یدار یمعن

لهسـتان کـه    ی تجربـه  ی،فراگرد کل یک در

 تــاکنون KI یزتجــو یتــیجمع ی برنامــه ینبزرگتــر

سودمند و بـا   یاربرنامه بس ینباشد، نشان داد که ا یم

بروز  یشافزا یچاز آنجا که ه .باشد می باال توأم یمنیا

 یـل چرنوب ای پ  از رخداد هسـته  یروئیدیسرطان ت

 بـه  نسـبت  یدر لهستان گزارن نشد و عوارض جانب

KI یـت تجربـه، موفق  یـن نادر بوده است، ا یاربس یزن 

 یرا در رخـدادها  یـدار پایُـد   بـا  یشـگیری پ ی برنامه

 .گذارد می یشبه نما ای هسته


