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 سازمان جهانی بهداشت یتداخل سطوح

(WHO) 

حفاظـت در برابـر    ی یـه اسـاس اصـول پا   بر

 (deterministic) بار زیان یپرتوها چنانچه اثرات قطع

 یبـرا  (stochastic) بار زیان یاثرات احتمال خطر یاو 

 یبـرا  را یاقـدامات تـداخل   یستبا می افراد باال است،

 ی در کفه .اجرا در آورد ی مردم به مرحلهاز حفاظت 

ــرازو ــودمند ،تـ ــا یوزن سـ ــاظت یعملکردهـ  یحفـ

 یـن داشـته و ا  یرگـی چها  آنهای  یانز هب یستبا می

را تـا   یالد خطر اثرات احتمـ بتوان یستبا می تیاعمل

 .قابل انجام کاهش دهند یحد منطق

 ی یـــهکـــه اشـــاره شـــد بـــر پا همانگونـــه

 یبــرا  ســازمان جهــانی بهداشــت  دســتورالعمل ”

 ،“یا هسـته  یپ  از رخـدادها  یدارپایُد  با یشگیریپ

بـه شـکل    را یروئیـد توسـط ت  رادیواکتیویُد  برداشت

)مطـاب  بـا    یدارپایُد  گرم میلی 233 یزبا تجو یمؤثر

در  KIO3) گـرم  میلـی  233 یـا  KI گـرم  لـی می 203

 ینالبته ا که توان منع کرد می بزرگساالن و نوجوانان

 .یابد می دوزاژ در کودکان کاهش

 ی یهپا یمنیا یاستانداردها ” یدگاهد براساس

، (IAEA) المللـی انـرژی اتمـی    آژان  بین “المللی بین

یُد  منع برداشت یبرا یکقابل قبول ژنر یسطح تداخل

ــ ــی 233د در حـ ــری میلـ ــر  گـ راد( دوز  233)برابـ

 .باشــد مــی یروئیــدبــه ت (avertable) یرپــذ برگشــت

 پیشـگیری  ،المللی انرژی اتمی آژان  بینبراساس نظر 

مقـدار   ینخواهد بود که دوزاژ از ا یهنگام یدارپایُد  با
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 .فراتر رود

 ی،در گذر طول زنـدگ  یروئیدسرطان ت خطر

قـرار   ادیواکتیـو ریُـد   کـه در معـرض   یکودکـان  یبرا

درصد در  یکبرابر  ،WHO اند، براساس برآورد گرفته

راد( بـوده و خطـر اثـرات     233% در هر 2)  یهر گر

 23-3برابـر  یُـد   تـک دوز  یزپ  از تجو یدشد یجانب

کـرده اسـت کـه     یشـنهاد پ WHO سان، ینبد .است

 23سن، بـه   ی یهبر پا یگروه، سطح تداخل این یبرا

ریـزی  گیـری پیرامـون برنامـه    های گونـاگون جمعیـت جهـت تصـمیم     ( سطوح رفران  برای گروه22جدول 

 *پیشگیرانه با یُد پایدار

 سطوح رفرانس شیوه برخورد گروه جمعیتی

 نوجوانان و ن، کودکاننوزادان، شیرخوارا

 سالگی و زنان باردار و شیرده 21تا سن 
 †تنفسی )و گوارشی(

دوز  (mGy)گری میلی 23

‡پذیر به تیروئیدبرگشت
 

 تنفسی سال 23بزرگساالن زیر 
دوز  (mGy)گری میلی 233

 پذیر به تیروئیدبرگشت

§دوز تابیده به تیروئید (Gy)گری  2 تنفسی سال 23بزرگساالن باالی 
 

 :نکات مهم
آل به شکل کارآمد در هنگامی که تعداد زیادی از رادیونوکلئایـدها در مقـادیر ناشـناخته در یـک حادثـه آزاد       این سطوح ایده  *
“ اسـتانداردهای ایمنـی پایـه   ”گری توسط  میلی 233به همین دلیل، سطح تداخلی ژنریک  .اند شوند را در محاسبه نگنجانده می

سـازی پیشـگیری بـا یُـد بـرای      ریزی جهـت پیـاده  ی عملی برنامهصورت این موضوع نیاز به مالحظه در هر .مشخص شده است
 .گذاردهای سنی ویژه را کنار نمیگروه

 .مصرف شیر توسط شیرخواران در هنگامی که منبع جایگزین دیگری در دسترس نیست  †
های سنی، کامالً زیـر سـطح آسـتانه اثـرات قطعـی       ای تمام گروهکند که دوزاژها بر رعایت این مقادیر این اعتماد را ایجاد می  ‡
 .باشدمی

گـری،   2در حقیقت میزان  .شودکنش تداخلی برای این گروه برای اطمینان از جلوگیری از اثرات قطعی به تیروئید انجام می  §
 .به آن پرداخته است“ استانداردهای ایمنی پایه”حد اثرات قطعی است که 
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 یروئیـد بـه ت  یرز برگشـت پـذ  راد( دو یک) گری میلی

 شده توسط یرفتهپذ یکژنر یدهم سطح تداخل یک)

IAEA ) یابدکاهش. 

سـطح   یزانم ینبر ا سازمان جهانی بهداشت

بـاور اسـت کـه     یـن بـر ا  یراز .ورزد یم یدتأک یتداخل

مـورد سـرطان    2تـا   1 ی،سطح تـداخل  یندر ا یحت

کـودک در   یلیونم یکدر هر سال در هر  یروئیدیت

هنوز چند این آمار رتو مورد انتظار است که معرض پ

اسـت کـه عمومـاً    ای  ینـه از بروز پـ  زم  یشتربرابر ب

 .شود می یدهد

 ی( ســـطوح رفـــران  را بـــرا22) جـــدول

در  یروئیـد، توسـط ت یُـد   منـع برداشـت   سـازی  پیاده

کـه   یردهگوناگون و زنان بـاردار و شـ   یسنهای  گروه

را شده اسـت   یشنهادپ 2444در سال  WHO توسط

 .سازد می یاننما

ــه ــی کــه مشــاهده همانگون شــود، ســطح  م

 یننوزادان، کودکـان، کودکـان بـا سـن     یبرا یتداخل

زنـان   یبـرا  یزو ن یسالگ 21باالتر و نوجوانان تا سن 

 23دهم بزرگساالن تا سن  یک یرده،باردار و زنان ش

در گـروه   ،یسـن هـای   گـروه  یـن ا یـرا است؛ ز یسالگ

 .دارند یجا یریپرتوگ یخطر برا پر

 یبــرا یروئیــدآنجــا کــه خطــر ســرطان ت از

 WHO کـم اسـت،   یارسال بسـ  23 یبزرگساالن باال

 یـزان کـه م  یکرده است که تنهـا در مـورد   یشنهادپ

معـادل   یگـر  2از  یشترباال است )ب یاربس یریپرتوگ

 یروئیــدفراتــر از ســرطان ت یگــرد یراد( و اثراتــ 233

 مل(، عئیدیروت یدهد )مانند کم کار یامکان دارد رو

 .یردانجام پذیُد  منع برداشت

 یزن یرپذ اگر دوز برگشت ی، حتیطور کل به

ــ یطدر شــرا ــرآورد شــود،  یشاورژانــ ، ب از حــد ب

 بر سالمت مصرف کنندگانای  خطر عمده یچگونهه

سان، از آنجا که  ینبد .بوجود نخواهد آمد یدارپایُد 

در کوتاه مدت  یدارپایُد  با یشگیریپ یعوارض جانب

 رایُـد   بـا  یشگیریپ ی به برنامه یماست، تصم یزناچ

و  یاجتمـاع هـای   ینـه بر اساس برآورد هز یستبا می

کــه پخــش   یدر صــورت .یدآن ســنج یاقتصــاد

صورت گرفته  یکاستراتژهای  در مکانیُد  های قرص

قابل دسترس باشـند،   یبه آسانها  قرص ینباشد و ا

ــههز ــای  ین ــود  یاقتصــاده ــد ب ــم خواه ــا  .آن ک ام 

 بـا  یشـگیری پ ی برنامه اجتماعی – یروان یامدهایپ

 و دادن یساز یناناطمهای  که شامل ارائه برنامهیُد 

 یاضطراب احتمال یریتمد یزقوت قل  به جامعه و ن

 راباشـد   مـی  مـردم  یـان برنامـه در م  یـن ا یاز اجرا

 .مورد تعم  قرار داد یستبا می

ارتباطــات، براســاس هــای  ینــهزم یــدگاهد از

بـه اهـداف    یـابی  دسـت  یانجام گرفته، بـرا مطالعات 

آمـوزن   یازمنـد نیُد  های پخش قرص ی،و عمل یعلم

پخـش   یشپـ  یگـر، بـه زبـان د   .باشد می یریچشمگ
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( در ای از رخداد هسته یشپیُد  )پخشیُد  های قرص

جـامع   یارتباطـات  ی برنامـه  یـک که توأم بـا   یصورت

 .واقع شودمؤثر تواند  نمی اشد،نب

 (WHO) انی بهداشتسازمان جه مقایسه

 (FDA) یکاآمر یغذا و دارو یریتبا مد

 یبرا یشنهادیکه اشاره شد دوزاژ پ همانگونه

KI یـدار پایُـد   یزآغاز تجو یبرا یتداخل ی برنامه یزو ن 

سـازمان   یشـنهادهای بـا پ  یکـا آمر ی متحده یاالتدر ا

 .دهند می را از خود نشان ییتفاوت ها جهانی بهداشت

 .سازد می یانرا نما ها وتتفا ین( ا21جدول )

 سال 02 ینوجوانان باال یبرا دوزاژ

ــاس پ  ــر اس ــنهادب  203، دوزاژ WHO  یش

 یهسال توصـ  21 ینوجوانان باال یبرا KI یگرم میلی

 یکاآمر یغذا و دارو یریتکه مد یشده است، در حال

( FDAبا مـدیریت غـذا و داروی آمریکـا )    (WHO)ی پیشنهادهای سازمان بهداشت جهانی  ایسه( مق21جدول 

 ایپیرامون پیشگیری با یُد پایدار در رخدادهای هسته

 

 سطح رفرانس 

 (mGy)پذیر تیروئید دوز برگشت

  KIمیزان 
(mg) 

 میزان ید
(mg) 

WHO FDA WHO FDA WHO FDA 

 233 233 203 203 2333 2333 سال 23بزرگساالن باالی 

 سال 21بزرگساالن باالی 

 سال 23تا 
233 233 203 203 233 233 

 233 233 203 203 23 23 زنان باردار یا شیرده

 سال  21نوجوانان باالی 

 سال 21تا 
23 23 203 52 233 23 

 23 23 52 52 23 23 سال 21تا  0کودکان باالی 

 شیرخواران یک ماهه 

 هسال 0کودکان تا 
23 23 01 01 12 12 

 2/21 2/21 25 25 23 23 نوزادان از تولد تا یک ماهه
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(FDA) مدرســه، دوز  ینســنهــای  تمــام بچــه یبــرا

ام ـا   .ده اسـت کـر  یهرا توصـ  گـرم  میلی 52استاندارد 

 (KI گرم میلی 203دوزاژ بزرگساالن ) یزتجو ی اجازه

کننـد   می یبزرگسال یبه اندازهمیل  که یبه نوجوانان

  .داده است یزرا ن

 یشگیریپ ی برنامه یبرا یتداخل سطوح
 یدارپایُد  با

ــد   ــاره ش ــه اش ــه ک ــطح  WHO همانگون س

را  یـدار پایُـد   با یشگیریپ ی آغاز برنامه یرفران  برا

 یبـرا  یروئیـد بـه ت  یردوز برگشت پـذ  گری میلی 23

نوجوانـان   یین،پا ینبا سنهای  نوزادان، کودکان، بچه

 برگزیـده  یردهشـ  و و زنـان بـاردار   یسالگ 21تا سن 

یُد  با یریپرتوگ ی سطح آستانه FDA است؛ برعک 

نـوزادان،   یبرا یگر یلیم 23را  یروئیدبه ت رادیواکتیو

 21نوجوانان تا سـن   ین،یپا ینسنهای  کودکان، بچه

 .کرده است یشنهادو باردار پ یردهسال و زنان ش

حادثـــه هـــای  از داده FADســـان،  بـــدین

 یـن کرده اسـت کـه شـواهد ا    یریگ یجهنت یلچرنوب

ســرطان  خطــر یرچشــمگ یشاز افــزا یحادثــه حــاک

 یگر میلی 23 یراست که با مقاد یدر کودکان یروئیدت

نهـاد بـه    یـن چنـد ا  هر .اند داشته برخورد یشترب یاو 

هـای   از سرطان یکند که اندک مورد می درک یخوب

 یگـر  یلـی م 23که با کمتر از  یدر کودکان یروئیدیت

 .دده می یرو یزاند ن برخورد داشته
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