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 سازمان جهانی بهداشت

 ییپرتو یاای  هسته یهنگام رخدادها یروئیدحفاظت ت یبرا یمپتاس یُدیدکاربرد 

 (سازمان جهانی بهداشت) یفن ی چکیده

 1322مارس 02 بازنگری

 
 
 

 پیش درآمد
 رادیواکتیـو یُـد   ای، رخداد هسته یک هنگام

د و سـپ   دآزاد گـر  ای ابر هسته یکممکن است از 

 ینخاک، سطوح، غذا و آب را آلـوده کـرده و همچنـ   

های افراد نشسته  پوست و لباس یممکن است بر رو

ــودگ  ــ  آل ــیب یو موج ــود یرون ــد  .ش ــویُ  رادیواکتی

تـوان بـا    را مـی  یخارج یگفرونشسته در هنگام آلود

شـکل   .با آب گرم و صـابون برداشـت نمـود    تشوشس

سـالمت انسـان    یبرا یشتریبرخورد که خطر ب یگرد

از راه  یـا  رادیواکتیویُد  دهد که رخ می یدارد، هنگام

کـه   یهنگـام  یـا وارد بدن شده و  یگوارش یا یتنفس

 .آب آلـوده، مصـرف شـوند    یـا  یرمانند غذا، ش یمواد

ــودگ ــدا یآل ــا یخل ــوگ ی ــان یریپرت ــد  کــه یدر زم یُ

ــو ــی رادیواکتی ــدن م ــده وارد ب  یشــود و در درون غ

 .دهد می یگردد، رو انباشت می یروئیدت

یُـد   از یریپرتوگ ی یجهدر نت یروئیدت ی غده

را یُـد   ،یروئیدت یراز .است یژهو یدر خطر رادیواکتیو

ـ  یروئیـدی هـای ت  هورمون یدتول یبرا کـار بـرده و   ه ب

 یروئیـد، ت ی غـده  .کنـد  مـی  یمبدن را تنظ یسممتابول

 یافتراقـ  رادیواکتیـو یُـد   و یواکتیـو، راد یـر غیُد  یانم

ممکن اسـت خطـر    رادیواکتیویُد  و برداشت یابد نمی

 .دهد یشافزا را در کودکان، یژهبه و یروئید،سرطان ت

کمتـر   رادیواکتیـو یُد  هر چه سن در زمان برخورد با

 .شود می یشترب یدیروئسرطان ت یجادباشد، خطر ا

حفاظـت   یبرا یمپتاس یُدید یت،وضع ینا در

 .شـود  به کار برده مـی  یریاز پرتوگ یروئیدمنع ت یاو 
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آغاز برخـورد   یا یشدر پ 2(KI) یمپتاس یُدید یافتدر

یُـد   یافـت توانـد موجـ  منـع در    می رادیواکتیویُد  با

رو  یـن شـود و از ا  یروئیـد ت ی توسط غـده  رادیواکتیو

از راه  رتـوگیری بـا پ  یروئیـد رخـورد ت موج  کاهش ب

عملکرد را عموماً به نام منع کردن  ینا .گردد یداخل

  .نامند می یروئید)بالک کردن( ت

 
 :دهد انجام نمی یمپتاس یُدید

 یگرد یواکتیوراد ی هرماده یهحفاظت برعل  -

 یک یمپتاس یُدیدرو،  یناز ا .(یواکتیوراد یوم)مانند سز

 .یستن یعمومپرتوی ضد 

)ماننـد   یرونیب یریپرتوگ یهحفاظت برعل  -

 یـا سـطوح و   ین،زمـ  ینشسـته بـر رو   یواکتیویتهراد

 .غذاها(

به درون  رادیواکتیویُد  از ورود یشگیریپ  -

 یشگیریپ یروئیدتواند از انباشت آن در ت بدن )ام ا می

 .کند(

 
  یعیطب یدر غذا یدارپا یُد

                                                 
یُد  ( وK) یمبوده که پتاس یآل یرنمک غ یک یمپتاس یُدید/  2

(I به نسبت ،)رو، فرمول  ین. از اسازند یشده و آن را م ی ترک یک،به  یک

که ممکن اسـت کـارگزاران سـالمت     یبیترک یگراست. د KIآن  یمیاییش

ـ به اسـتفاده از آن را داشـته باشـند،     یمتصم یملّ ( KIO3) یمپتاسـ  داتیُ

 یـین در دسـتورالعمل تع  یـژه ن مورد، دوزاژ مربوطه به شکل ویاست و در ا

 .گردد یم

 ی ماده یک یواکتیو،راد یرغیُد  یاو  یدارپا یُد

کـم   یلـی خ یراست که انسان به آن در مقاد یضرور

 ی غــده .دارد یــازن یروئیــدت یعــیجهــت عملکــرد طب

 را یروئیـدی های ت هورمون ،یُد یبا جمع آور یروئید،ت

 یضـرور  یهای سن در تمام گروه یسممتابول یکه برا

بلـوس مغـز،    ایهورمـون بـر   ینا .کند یم یدتول ،است

 یباردار یهفتگ 22از  و کودکان ینرشد و تکامل جن

  .باشند می یاتیح ی،سالگ 0تا 

از سـطوح   یاز بعضـ یُد  یافتکه در هنگامی

قـادر بـه    یگـر د یروئیـد ت یابـد،  مورد قبول کاهش می

نبـوده و   یکـاف  یردر مقاد یروئیدهای ت هورمون یدتول

ای از  در پاره .یردگ قرار می یدسالمت انسان مورد تهد

ــا  ــاط ، در جاه ــود  ییمن ــه کمب ــد  ک ــذا و یُ در غ

 یـ  از طر یکـاف یُـد   یافتوجود دارد، در ییغذا مواد

 .یردپذ انجام می یُدداراستفاده از نمک 

 

 یُدکمبود  یرامونپ یاضاف اطالعات
و  ییغذا ی یرهدر ج یُددارکه نمک  هنگامی

 از یکـاف  یرشود، فاقد مقاد مصرف روزانه استفاده می

را توسـط   اکتیورادیویُد  یافتباشد تا بتواند در مییُد 

 ای، هسته یرو، در رخدادها یناز ا .منع  کند یروئیدت

( KI) یگزینبـه عنـوان جـا    یستبا را نمی یُددارنمک 

را  رادیواکتیـو یُـد   یهبر عل ظتحفا یرااستفاده کرد، ز

 یُـددار نمـک   ی یندهفزا یرفراهم نکرده و مصرف مقاد
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 .توأم خواهد بود یریخود با خطرات چشمگ یزن

 
 ؟کند عمل می KI چگونه
ــام در ــ  و در   یهنگـ ــه در دوزاژ مناسـ کـ

توانـد   مـی  KIشـود،   یافـت درسـت در  یزمان یاسمق

( اشـباع  یواکتیوراد یر)غ یدارپایُد  را با یروئیدت ی غده

برداشـت نشـده و در    رادیواکتیـو یُد  یجه،در نت .کند

یُــد  )چــه یُــدیهــر نــوع  .شــود انبــار نمــی یروئیــدت

 یـاز ن یزاناز م ه( کیواکتیوادر یرغیُد  وچه رادیواکتیو

 یـ  فراتـر رود، از طر  یجهت هورمـون سـاز   یروئیدت

  .شود دو روز دفع می ی ط ادرار

 

 ؟کرد یافترا در KI یستبا می یهنگام چه
 یسـت با را مـی  KIهـای   افراد قرص هنگامی

کنند که دستور مصرف آن توسط کارگزاران  یافتدر

 یخدادهادر ر یآمادگ .سالمت مردم صادر شده باشد

ها  است که در آن ییمعموالً شامل برنامه ها ای هسته

 KIهـای   آسـان مـردم بـه قـرص     یدر مورد دسترسـ  

هـای پخـش    شده باشد )ماننـد برنامـه   یدهورز یدتأک

ــرص ــای ق ــد  ه ــیُ ــته  یشدر پ ــداد هس در  ای از رخ

 .1(یکهای استراتژ مکان

 یروئیـد بـالک ت  سازی پیاده ی برنامه چنانچه

                                                 
ــدارس، ب / 1 ــا، م ــا، یمارســتانماننــد خانواره ــه ه ــا،  داروخان ه

 یدفاع شهرو  یهو مراکز تخل ی پل های یستگاها ی،آتش نشان های یستگاها

قرار گرفته باشد، کـارگزاران   مد  نظر ،میپتاس یُدیدبا 

 یـت که جمع یاییهای جغراف مکان یدسالمت مردم با

 یـف دارند را تعر یافترا در KI ها مکان ینساکن در ا

و  یزمــان، چگــونگ یرامــونکــرده و اطالعــات الزم پ

کننـد   یافترا در KIهای  قرص یستبا که می یکسان

سـت از  ممکـن ا  هـا   دسـتور العمـل   ینا .فراهم آورند

 یگــربلنــدگو و د ینترنــت،ا یزیــون،تلو یــو،راد یــ طر

با دقت  بایستی های قابل دسترس صادر شده  و یوهش

 .شوند یگیریفراوان پ

جهـت منـع کـردن عملکـرد      KI سودمندی

آن  یافـت در .آن دارد یزبه زمان تجو یبستگ ،یروئیدت

در زمان برخورد  یعاًسر یاو  برخورد از یشپ درنگ بی

حفاظـت مـؤثر را فـراهم     یشـترین ب ،واکتیورادییُد  با

 یلـی خ یازود و  یاربس KIهای  چنانچه قرص .آورد می

و  خـوبی به  یروئیدت ینکهشوند، احتمال ا یافتدر یرد

ساعت بعد  2اگر  .باشد می یینمؤثر محافظت شود پا

بـه   یروئیـد شوند، سطح حفاظت ت یافتاز برخورد در

ساعت  12ز ا یشترب KI یافتدر .یابد نصف کاهش می

 .کند نمی یجادرا ا یگونه حفاظت یچپ  از برخورد، ه

 

 یســتبا را مــی KIعــدد قــرص  چنــد
 کرد؟ یافتدر

ــتورالعمل ــو   دس ــده از س ــادر ش ــای ص  یه

 KIمصرف  یکارگزاران سالمت مردم در مورد چگونگ
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 KIدوزاژ درست  .کرد یگیریپ یخوبه ب یستبا میرا 

ــود    ــد ب ــاوت خواه ــن متف ــاس س ــدان  .براس در فق

دوز  یکدستورالعمل آشکار در برابر عدم تواف ، فقط 

KI تـک دوز   یک .ددرگ یافتدر یستبا میKI  یبـرا 

 .کند ساعت بسنده می 12 رایحفاظت ب یجادا

 یـا و  یدهکه برخورد به درازا کش یهنگام در

برخورد تکرار شود، کارگزاران سالمت مـردم ممکـن   

 .دینـ نما KIاز تک دوز  یشب یافتبه در یهاست توص

مـاه( و زنـان    یکبه نوزادان )کمتر از  یط،شرا یندر ا

 KI ی دوزاژ تکـرار شـونده   یستبا نمی یردهباردار و ش

 یستبا را می یگرد یحفاظت ینمود؛ عملکردها یزتجو

مـورد بـه مـورد و تحـت      یـژه، هـای و  گروه ینا یبرا

 .به انجام رساند یهای پزشک یهتوص

 

 در کودکان  KIهای  قرص کاربرد
پـ  از   ،در کودکـان  یروئیـد رطان تس خطر

 .باشد باالتر از بزرگساالن می ،رادیواکتیویُد  برخورد با

هسـتند و   یجوان تر در خطر بـاالتر  یهای سن گروه

ــهدر نت ــت  یج ــی از حفاظ ــان را م ــتبا کودک در  یس

 یـان را م KIکه کـارگزاران سـالمت مـردم،     یهنگام

 .دقرار دا یتکنند در اولو می یزافراد پخش و تجو

ــه ــه ب ــی  ی هم ــان م ــت،با کودک دوزاژ  یس

 یتنهـا اسـتثنا  کودکـان    .نمـود  یزرا تجـو  یشنهادیپ

در  یرینهستند که موارد منع مصرف مطل  )بخش ز

 .( را دارندیدمورد موارد منع مصرف را بنگر

 یسـت با ماه( تنهـا مـی   یک)کمتر از  نوزادان

ــک ــک دوز  یـ ــترا در KIتـ ــد یافـ ــطوح  .کننـ سـ

بعـد   یستبا نوزادان را می ینا یروئیدیهای ت هورمون

انجام مشاوره بـا متخصـص    .نمود یشپا KI یزاز تجو

 یه، توصـ  KI یزهفته پـ  از تجـو   یک ی کودکان ط

 .شود می

 
 در زنان باردار KIهای  قرص 

 یـدگاه از د مادر یروئیدت ی غده یباردار هنگام

 باشـد  فعال می ،باردار یرزن غ یکاز  یشترب یکیمتابول

زنـان   یـن ا یروئیدکه توسط ت یرادیواکتیویُد  یزانو م

 یـز شـود ن  بزرگساالن برداشـت مـی   یگربا د یسهدر مقا

 ممکن اسـت بـا   ینجن یروئیدت ی غده .یابد می یشافزا

ـ   جفت ی از طر رادیواکتیویُد   یـد با یبرخورد کنـد ول

 ینجنـ  ینهمـ  یروئیـد نکته را در نظر داشت که ت ینا

افظـت قـرار   توسـط مـادر مـورد مح    KI یافتبا در یزن

 یسـت با مـی  یزافراد، زنان باردار ن دیگرمانند  .یردگ می

ــرص  ــام KIق ــارگزاران   یرا هنگ ــه دســتور آن را ک ک

کـرده و از دوزاژ   یافـت سالمت مردم صـادر کردنـد در  

عمل،  ینبا انجام ا .کنند یرویبزرگساالن پ یشنهادیپ

کـودک   تیروئیـد  خود را بلکه یروئیدزنان نه تنها ت ینا

 .کرد خواهند محافظت را شان  دهمتولد نش

 ید،به انتها رسـ  ای هسته یتکه فور هنگامی
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گذاشته تـا   یانپزشک خود را در جر یدزنان باردار با

آنان ثبـت   یپزشک ی یخچهدر تار KIمصرف  ی سابقه

 یـابی نوزادان شان مورد ارز یروئیدیشده و عملکرد ت

ز تک دو یک یستبا معموالً زنان باردار می .یردقرار گ

KI کنند یافترا در.  

 
 یردهدر زنان ش KIهای  قرص
زنــان  یــت،هــای جمع بخــش یگــرد هماننــد

که کـارگزاران سـالمت    یدر هنگام یستبا می یردهش

را صادر کردند، براسـاس   KIهای  مردم مصرف قرص

 یافـت در KIبزرگساالن، قرص  یبرا یشنهادیدوزاژ پ

 بـه  یرش ی از طر یردهزن ش یککه  KI یزانم .کنند

 نـوزاد که بتواند  یستای ن به اندازه دهد نوزاد خود می

 .را مورد محافظت قرار دهـد  رادیواکتیویُد  در معرض

توسـط زن   KIقـرص   یافـت سان، افزون بـر در  ینبد

براسـاس سـن،    یسـت با مـی  یـز ن یبه نوزاد و یرده،ش

 یط،شــرا یــندر ا .نمــود یزرا تجــو یشــنهادیدوزاژ پ

ه و نـوزادان  یردزنان ش .توان ادامه داد را می یردهیش

 یافـت را در KIتـک دوز   یـک تنهـا   یسـت با ها می آن

 0.صادر شود یگریدستورالعمل د آن کهمگر  کنند

 

                                                 
خط بـرن عرضـه    یدارا یها به صورت قرص  KIمعموالً  / 0

 یشـنهادی دوزاژ پ یزتجـو  یبـرا  هـا   سـان خـرد کـردن آن    ینبد و شوند یم

 .  باشد یکودکان آسان م

 در بزرگساالن KIهای  قرص
ــاالن ــی بزرگس ــتبا م ــام یس ــه  یدر هنگ ک

 KIهای  کارگزاران سالمت مردم دستور مصرف قرص

خطـر   .کننـد  یافـت قـرص را در  یندند، انمورا صادر 

ـ  یشبا افزا KI یض جانبعوار و  یابـد  مـی  یسن، فزون

 یروئیــدیاســت کــه خطــر ســرطان ت یدر حــال یــنا

 یینسال پـا  23 یدر افراد باال یریبرخاسته از پرتوگ

 KIبـا   یروئیـد بـالک عملکـرد ت   یـل، دل ینبه ا .است

شود،  نمی یهسال توص 23 یعموماً در بزرگساالن باال

 یه سـطوح ب یروئیدبه ت یریپرتوگ یزانم آن کهمگر 

بـا   یزکرده و در ست یدرا تهد یروئیدت ی باشد که غده

 در ح خطرنـاک معمـوالً  سـط  یـن ا .عملکرد آن باشـد 

مـواد   آزادسـازی مکـان   زدور ا یـایی های جغراف مکان

 یسـت با رو، مـی  یـن از ا شـوند،  ینمـ  یجادا یواکتیوراد

کــارگزاران  یهــای صــادر شــده از ســو دســتورالعمل

 .دنمو یگیریمردم را پسالمت 

 
  یجانب اثرات
هـای   براساس دسـتورالعمل   KIکه  هنگامی

کـارگزاران سـالمت مـردم مـورد      یصادر شده از سو

های برآمده از بالک  یسودمند یرد،گ استفاده قرار می

بــر وزن  ای، هســته  یدر رخــدادها یروئیــدعملکــرد ت

 یهای سـن  آن در تمام گروه یعوارض جانب یخطرها

 .دنیاب می یرگیچ
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 یدر نوزادان بـرا  یروئیده عملکرد تآنجا ک از

اسـت، همانگونـه کـه در     یـاتی رشد و تکامل مغـز ح 

در  KIهـای   کـاربرد قـرص  ”در مـورد    یبخش فوقان

ــان ــوان گرد“ کودک ــدهعن ــی ،ی ــتبا م ــطوح  یس س

 KI یزرا پـ  از تجـو   هـا   آن یروئیـدی های ت هورمون

شـود،   یزکه دوزاژ مناس   تجـو  یهنگام .نمود یشپا

در کودکان و بزرگسـاالن بـا سـن     KI جانبیعوارض 

عوارض ممکن  ینوجود، ا ینبا ا .باشد نادر می یین،پا

و  یبثـورات پوسـت   یف،خف یکهای آلرژ است واکنش

 .را شامل شوند یهای دستگاه گوارش یحتانار

در  یروئیـد بـر عملکـرد ت   KI یجانب عوارض

 یشـتر بای،  ینـه زم یروئیـد های ت یماریب یگرافراد با د

در بزرگساالن با سن باال  ها  یماریب ینا .دشو می یدهد

بـــا کودکـــان و  یســـهو در افـــراد کهنســـال در مقا

احتمال رخـداد   .باشند تر می یعتر شا بزرگساالن جوان

 یـزان کـه دوزاژ بـاالتر از م   یدر افراد یعوارض جانب

 یافـت را در KI ی دوزاژ تکرارشـونده  یـا و  یشنهادیپ

هـای   یمـاری بنوع  ینا یفراوان .است یشترب کنند،  می

گوناگون متفاوت بـوده و   یکشورها یاندر م یروئیدت

آن کشور ممکـن اسـت   سالمت رو، کارگزاران  یناز ا

دوزاژ  یبرا KI یزجهت تجورا  یهای گوناگون یافتره

 .ینداتخاذ نما ی،و گروه هدف سن

منـع   KIهـای   کـه قـرص   ینیبال موارد
 مصرف دارند
 KI یزتجووجود دارند که  یکم ینیبال موارد

 .به صورت مطل  منع مصرف داشـته باشـند   ها  در آن

 KI یسـت با را دارند نمـی  ینیموارد بال ینکه ا یکسان

 یگـر های د یوهبه حفاظت به ش یازکرده و ن یافترا در

ــر پا  ــه مــورد و ب ــر اســاس مــورد ب ــهداشــته و ب  ی ی

برخـورد   یسـت با افراد مـی  ینبا ا یهای پزشک یهتوص

 :شامل نییموارد بال ینا .نمود

نـادر   یاربسـ  یمـاری ب ینا .یُدبه  یتحساس  ●

کـه   یعشـا  یشـتر ب یتحساس یگربا د یستبا بوده و نمی

از  یکـه در بعضـ  یُـد   نسبت به مـواد حاجـ  تـوأم بـا    

 .روند، اشتباه کرد به کار می یهای پزشک یبردار یرتصو

 یمـاری ب یـک ) یفـورمی  هرپت یتدرمات  ●

 .مزمن(

 یــک) یمتییپــوکمپلیمنه یتواســکول  ●

ــاب ناشــا ــوارهد یعالته ــ  ی ی ــه در بعض ــروق ک از  یع

 .دهد( رخ می یمنیهای ا یماریب

 ینقص مـادرزاد  یک) یتاکونجن یوتونیم  ●

 .باشد( ها می یچهماه ینادر که شامل سفت
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 یپایدار براساس گروه سنیُد  تک دوزاژ پیشنهادی( 22جدول 

 (KIی گرممیلی 091پخش قرص )قرص های  گرم()میلی KIمیزان  گروه سنی

 2 203 سال و بزرگساالن 21باالتر از 

 52 سال 21تا  0
2

1
 

 01 ساله 0یک ماهه تا 
2

2
 

 25 نوزادان )کمتر از یک ماه(
2

1
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