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سرآغاز

امروزه از انرژی هستهای و مواد رادیواکتیو در

ساختمانها و از بین رفـتن سـاکنین ،ایجـاد حـرارت

پزشــکی ،صــنعت ،کشــاورزی و تحقیقــات اســتفاده

(تخری و آسی در نتیجه درجه حرارت باال و آتش)،

میشود .با تمام تدابیر ایمنی و رعایـت اسـتانداردهای

نور شدید (آسی بینایی) و پرتوهای یونیزاسـیون کـه

بین المللی ،تاکنون جهان شـاهد ده هـا مـورد سـانحه

تولید سندرم حاد پرتویی میکنند ،میباشـد .افـرادی

پرتویی بوده است.

کــه درنزدیکــی حادثــه هســتند و از ت ـأثیرات انفجــار

جمهوری اسالمی ایـران ،پرشـتاب بـه سـوی

هستهای و تأثیرات حرارتی جان سالم به در مـیبرنـد

تکنولوژی هستهای گام بر میدارد و از این رو ،آشنایی

در معرض سطح باالیی از پرتوها قـرار گرفتـه و دچـار

با ابعـاد یـک حادثـهی هسـتهای و آمـادگی و پاسـخ

سندرم حاد پرتـویی شـامل تهـوع ،اسـتفراس ،اسـهال،

پزشکی به فوریت های یک رخداد هستهای ،از اهمیت

خســتگی و ســردرد مــیشــوند .درحالیکــه ســوختگی

فوقالعادهای برخوردار است.

حرارتی ممکن است طی چندین دقیقه روی دهد ولی

تــأثیرات انفجــار هســتهای شــامل تخریــ

آسی پوستی پرتویی و دیگر عالئـم طـی چنـد روز و

3

ط

زخم  +سوختگی %5

زخم  +پرتوگیری %5

سوختگی  +زخم +
پرتوگیری %20

پرتوگیری
%15 - 20

سوختگی
%15 - 20

 > %5زخم

سوختگی  +پرتوگیری

%40

.
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نمودار  )2فراوانی آسی های پرتویی در رخدادهای هسته ای؛ در اکثر رخدادهای هسته ای ،آسی هـای پرتـویی همـراه بـا
دیگر آسی ها میباشند.

هفتههای بعدی روی میدهد .بسته به شدت تشعشع،

از دیدگاه استراتژیک ،توجـه بـه پیامـدهای

ممکن است قربانیان عالئـم گونـاگونی بـروز دهنـد و

سالمت در گسترهی عموم مـردم کـه پـ

از رخـداد

درنتیجه سطوح مراقبتی پزشکی مختلفـی نیـز مـورد

هستهای در راکتورهای نیروگاه هستهای ممکن اسـت

نیاز است و هدف این نوشـتار نیـز پـرداختن بـه ایـن

روی دهند ،فوق العـاده مهـم مـیباشـند .رخـدادهای

فوریــتهــای هســتهای نیســت و امیــدواریم کــه در

ناگوار در راکتورهای هستهای ،در چند دههی گذشته

مجموعه نوشـتارهایی کـه از سـوی مرکـز تحقیقـات

در جهان روی دادهاند و ایـن رخـدادها بـا آزادسـازی

پزشکی هستهای دانشگاه علوم پزشکی بوشـهر انتشـار

مقادیر عظیمی از گازهای بیاثر ،یُد رادیواکتیو و دیگر

مییابند ،به ابعاد گوناگون پزشکی و راههای رویـارویی

ایزوتوپها توأم بودهاند.

با ایـن رخـدادها ،در سـیمایی جزئـیتـر و کـاربردی،
بپردازیم.

از این دیـدگاه ،ایزوتـوپهـای یُـد در کـانون
توجه قرار میگیرند ،زیرا پ

از انفجار در یک راکتـور

00

نمودار  )1انرژیهای آزاد شده از یک رخداد هستهای

هستهای ،نه تنها ایـن ایزوتـوپهـا در مقـادیر بسـیار

( )Deterministicماننــد هیپوتیروئیــدی در نتیجــهی

عظیمی آزاد میگردند بلکه برخورد با آنها مـیتوانـد

برخورد با مقادیر باالی تـابش پرتـویی و نیـز کـاهش

پیامدهای بسیار مهمـی بـر سـالمت انسـان بـر جـای

اثرات احتمالی ( )Stochasticمانند سرطان تیروئیـد و

گذارد.

ندولهای تیروئید برآمده از برخورد با مقادیر کمتر یُد
بدین سان ،اقدامات حفاظتی برای رویـارویی

رادیواکتیو میباشد .از آنجا که سـلولهـای تیروئیـدی

بــا پیامــدهای ســالمت بــر انســان ایزوتــوپهــای یُــد

کودکان بیشتر از بزرگساالن ،در حالت تقسیم سـلولی

رادیواکتیـــو شـــامل جلـــوگیری از اثـــرات قطعـــی

جهشهای ژنی و سرطان تیروئیـدی

میباشند ،شان

ط

را بیشتر از خود ،نسبت به بزرگساالن ،نشان میدهند.

بالروس ،بخش کوچکی از فدراسیون روسـیه و بخـش

در رخــداد هســتهای  2415نیروگــاه اتمــی

از

چرنوبیــل ،بــیش از پــنم میلیــون نفــر در معــرض

حادثهی چرنوبیل ،رخداد سرطان تیروئید در منـاطقی

تــابشهــای هســتهای قــرار گرفتنــد .عمــدهی مــواد

که بیشتر آسی دیده بودند ،تا میزان  233برابر زمان

رادیواکتیو آزاد شده شـامل یُـد  202و ایزوتـوپهـای

پیش از حادثه فزونی یافت.

سزیوم بود .هر چند که این تـابش هسـتهای ،موجـ

.

شمالی اوکراین ،همراه بود .حتی در سالهـای پـ

هر چند کـه پـ

از یـک رخـداد هسـتهای،

سندرم حاد پرتویی در جمعیت در معرض برخـورد بـا

آلــودگی بــا یُــد رادیواکتیــو ،از راه بیرونــی و درون ـی

پرتوها نگردید ،اما با افزایش خطر سرطان در کودکان

امکانپذیر است ولی عمدهی راه انتقال ایزوتـوپهـای

02

تصویر  )2راکتور آسی دیدهی نیروگاه هستهای چرنوبیل

نمودار  )0تعداد جراحیهای سرطان تیروئید در اوکراین و بالروس ،در میـان کسـانی کـه در زمـان رخـداد هسـتهای چرنوبیـل
کودک یا نوجوان بودهاند .تقریباً یک چهارم موارد سرطان تیروئید مشاهده شده در اوکراین و تقریباً سـه پـنجم مـوارد مشـاهده
شده در بالروس ،مربوط به پرتوگیری رخداد چرنوبیل میباشند.
09

رادیواکتیو یُـد ،بـه ویـژه یُـد  ،202از طریـ درونـی

غیــر رادیواکتیــو در هنگــام بــروز حادثــه در راکتــور

ابر اتمـی کـه

هستهای و گـذر ابـر اتمـی برخاسـته از ایـن حادثـه،

میباشد که این آلودگی از طری تنف
پ

از یک رخداد هستهای در گذر است و یا از طری

بهترین شیوهی منطقی برای اشباع غدهی تیروئیـد بـا

مصرف غـذاهای آلـوده بـه یُـد رادیواکتیـو ،بـه ویـژه

یُد غیر رادیواکتیو و ممانعت این غـده از برداشـت یُـد

فــرآوردههــای لبنیــاتی و ســبزیجات بــر دار ،روی

رادیواکتیو میباشـد .میـزان دوز پیشـنهادی سـازمان

میدهد.

جهــانی بهداشــت ( )WHOبــرای یُــد پتاس ـیم203 ،
از آنجا کـه در شـرایط طبیعـی فیزیولوژیـک

میلیگرم برای بزرگساالن 52 ،میلیگرم برای کودکان

بدن ،انتقال دهندهی سدیم – یُد کـه بـر روی سـطح

 0تا  21سال 01 ،میلیگرم برای کودکان  2ماهـه تـا

سلولهای تیروئیدی هستند را میتوان با مصـرف یُـد

 0ساله و  25میلیگرم برای نوزدان کمتر از یـک مـاه

فراوان کاهش داد ،تجویز یُدید پتاسیم بـه عنـوان یُـد

است .قرص های یُدید پتاسـیم بایـد بالفاصـله بعـد از

ط

پیرامون اثر و عـوارض تجـویز
یُد غیر رادیواکتیو ،در پـ

از

حوادث هستهای میباشـد .در
ایــن کشــور ،پ ـ

از رخــداد

هســتهای چرنوبیــل ،جمعــاً
تعـــداد  23/2میلیـــون دوزاژ
محلــول  KIبــه کودکــان و 3
میلیون دوزاژ بـه بزرگسـاالن
داده شــد .تجربــهی کشــور
لهستان نشان داد که کـاربرد
یُدید پتاسـیم در رخـدادهای
هستهای بسیار ایمن میباشد.
.

پـــ

0۴

از رخـــداد هســـتهای

چرنوبیــل در لهســتان ،هــیچ
افــــزایش بــــروز ســــرطان
تیروئیــدی گــزارن نشــد و
عــوارض جــانبی نســبت بــه
تصویر  )1رخداد هسته ای چرنوبیل این را به مـا آموخـت کـه مقـادیر چشـمگیری از یُـد
رادیواکتیو میتوانند تا صدها کیلومتر دورتر از مکان رخداد سیر کنند.

یُدیدپتاسیم نیـز بسـیار نـادر
بــوده اســت .بــدین ســان،
تجربــهی لهســتان ،موفقیــت

رخداد هستهای یا طی چند ساعت اولیه (تا  2ساعت)

برنامــهی پیشــگیری بــا یُــد پایــدار را در رخــدادهای

مصرف شود تا مؤثر واقع شود.

هستهای به نمایش میگـذارد .بـر همـین اسـاس ،در

تجربهی کشور لهسـتان در زمینـهی تجـویز

رخداد هستهای فوکوشیمای ژاپن در سال  1322نیـز

یُدید پتاسیم ،بزرگتـرین و بهتـرین تجربـهی جهـانی

 103هزار واحد یُد پایدار در سـطح جمعیـت اطـراف

راکتورهای آسی دیده ،پخش گردید.
از این رو ،پ

از یک رخداد هستهای ،توجـه

پایدار در پ

از رخدادهای هسـتهای ،بسـیار فـراوان

احساس میشود.

به ساز و کار پخـش یُـد پایـدار و مسـائل و مشـکالت

نوشتار کنونی در پی آن است که اصول پایـه

نوپدید ،نگرن ژرفی را میطلبد .با توجـه بـه نزدیـک

و سامانه های منطقی برای پیش پخـش قـرص یُدیـد

بودن زمان آغاز به کار نیروگاه هستهای بوشهر ،وجـود

پتاسیم در پیش از رخداد هستهای و نیـز راهکارهـای

یک دستورالعمل پایه برای کنشهای پیشگیرانه با یُـد

پخش و شیوهی تجویز این قـرصهـا را در هنگامـهی

05

تصویر  )0پیشبینی حرکت ابر هستهای برخاسته از رخداد هستهای در نیروگاههای هستهای ژاپن در سال  1322و گذر آن بـر
فراز اقیانوس آرام؛ شرایط آب و هوایی و اقلیمی ،در گسترن ابر هستهای بسیار مؤثر است.

ط

.

06

نمودار  )2مفهوم برنامهریزی یکپارچه در هنگام رخداد هستهای در یک نیروگاه هستهای

شدهاند ،اما همهی این دستورالعمل ها ،در نهاد خود،

رخداد هستهای نمایان کند.
دستورالعمل راهنمای کاربرد یُدیـد پتاسـیم

اصول و شیوهی تجویز یُد پایدار را که در دستوالعمل

در رخــدادهای هســتهای مــورد پــذیرن همــهی

سازمان جهانی بهداشـت نمایـان اسـت ،بـه نمـایش

کشورهایی که دارای راکتورهـای هسـتهای هسـتند،

می گذارند .از این رو ،ما در این نوشتار ،از چهارچوب

از رخدادهای

پیشنهادی سازمان جهانی بهداشـت در سـال 2444

”دستورالعمل برای پیشگیری با یُد پ
هستهای“ ،میباشد که در سال  2444توسط سازمان

پیروی جستهایم ولی افـزون بـر آن دسـتآوردهـای

جهانی بهداشت ( )WHOارائه شده اسـت .هـر چنـد

پـــژوهشهـــای نـــوین و نکـــات قابـــل تعمـــ

دستورالعملهای دیگری توسط مدیریت غذا و داروی

دســتورالعملهــای جدیــد را نیــز گنجانــدهایــم.

آمریکــا ( )FDAو دیگــر مجــامع بــینالمللــی ارائــه

خوشــبختانه ،در مــارس  1322دســتورالعمل 2444

ســازمان جهــانی بهداشــت ،توســط خــود ایــن نهــاد

دستورالعملهای سـازمان جهـانی بهداشـت را نمـود

بینالمللی مورد بازنگری فنی قرار گرفته اسـت و مـا

میدهد بلکـه از تجربیـات دیگـر کشـورها ،بـه ویـژه

نیز موارد بازنگری شدهی دسـتورالعمل  2444را بـه

کشورهای عضو اتحادیهی اروپا نیز مدد جسته است.
رخدادهای هستهای در نیروگاه های چرنوبیـل

دقّــت در تــوالی و بطــن مــتن ایــن نوشــتار لحــا
نمودهایم .از آن جا که دسـتوالعمل بـازنگری مـارس

و فوکوشیمای ژاپن نشان دادند که رخدادهای هستهای

( 1322آخرین نسخه ی این دستورالعمل) ،خـود بـه

فقط یک مسئلهی بومی نبوده و پیامدهای بـر سـالمت

قابل قبول حتمـاً مـورد اسـتفاده

آن میتواند براساس شرایط اقلیمی تـا صـدها کیلـومتر

قرار خواهد گرفت ،ترجمهی مـتن کامـل آن نیـز در

گسترن یابد .بدین سان طراحی مدیریت بحـران یـک

پیوست آمده است.

رخــداد هســتهای در ســطح ملّـی و آمــوزن ”پاســخ و
آمادگی پزشکی در رخدادهای هستهای“ از اولویتهای

عنوان یک رفران

در یک فراگرد کلی ،نوشتار کنونی ،نه تنهـا

جدول  )2میانگین نمرات دریافتی پزشکان استان بوشهر به تفکیک مباحث اورژان های حوادث هستهای
میانگین نمرات دریافتی

میزان آشنایی

حداکثر نمره

فیزیک پرتوها

2

2/32

سندرم حاد پرتویی،
عالئم بالینی و تشخیص

2

2/25

1/23

تریاژ و درمان

0

3/34

3/24

3/54

مجموع نمرات

20

0/3

2/11

0/44

عمومی

متخصص

عمومی و متخصص

2/24

2/53
2/50
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ط

مطرح در گسترهی سالمت میباشند.
متأسفانه در دروس آکادمیک گروه پزشـکی

عمومی و متخصص در بخـشهـای فیزیـک پرتوهـا،

و پیراپزشــکی ،هیچگونــه برنامــهی آموزشــی بــرای

عالئم بالینی و تشخیص سندرم حاد پرتویی ،تریـاژ و

رویارویی با رخدادهای هستهای تدارک دیـده نشـده

مدیریت بحـران و درمـانهـای اولیـه رفـع آلـودگی

است.

داخلی ،نمرات قابل قبول را به دست نیاوردند.
به منظور سنجش آشـنایی و سـطح آگـاهی

امید است نوشـتار کنـونی بتوانـد بـه عنـوان

پزشــکان اســتان بوشــهر در مــورد آمــادگی و پاســخ

حلقهای از زنجیرهی مواد آموزشی ،نـه تنهـا در میـان

پزشکی در حوادث هستهای ،پرسشنامهای بر اسـاس

گروه پزشکی بلکه به عنوان مـادهای خـام در نگـارن

بـینالمللـی انـرژی اتمـی و سـازمان

دستورالعمل ملّی ”رویارویی با رخـداهای

پروتکل آژان

جهــانی بهداشــت تــدوین شــد و  100نفرپزشــک

.

08

پزشکان عمومی و  2/11برای متخصصین) .پزشـکان

پیش نوی

هستهای“ به کار آید.

(عمومی و متخصص) استان بوشهر در یـک مطالعـه

بی شک ،دانش ،نگرن ژرف و تفکر نقادانهی

مقطعی مورد مطالعه قرارگرفتند .نمره کـل پزشـکان

پژوهشگران و دانشـمندان کشـور عزیزمـان بـر غنـای

 0/44از نمره کل  20بود (میانگین نمـره  0/3بـرای

دانستنیهای کنونی خواهد افزود.

فیزیولوژی و کینتیک یُد

21

.

20

نیاز فیزیولوژیک یُد

کمبود یُد انجام گردیده و نتایم شگرفی نیز حاصـل
آمده است .با این وجود ،هنوز کارهای بسـیاری بـه

بیش از  23سال است که یُد به عنوان یـک

جا مانده است که انجام شود و پایش مداوم جمعیت

جـز ضـروری هورمـونهـای تیروئیـدی ) T3و (T4

برای اطمینان از دریافت یُد کافی میبایست انجـام

شناخته شده است .کمبود شـدید یُـد (کمتـر از 23

گیرد.

میکروگـــرم دریافـــت روزانـــه) عامـــل عمـــدهی

در ایران ،برنامه کنترل و پیشـگیری از بـروز

عق افتادگی ذهنـی ،گواترانـدمیک و کریتنیسـم در

اختالالت ناشی از کمبود یُـد و نیـز تولیـد و توزیـع

سراسر جهان میباشد.

نمک یُد دار از سال  2051به مرحلهی اجرا در آمـد.

تــالنهــای گســتردهای بــرای ریشــهکنـی

از نتایم این فعالیـتهـا آن بـود کـه ایـران در سـال

ط

 1333از ســوی دفتــر مدیترانــهی شــرقی ســازمان

کودکان  3-23سالهی شهرستان بوشـهر نیـز نشـان

جهــانی بهداشــت ) ، (WHO/EMROبــه عنــوان

داد که بر اساس برآورد میزان شیوع گواتر به شیوهی

کشوری عاری از کمبود یُد ،اعالم گردید.

اولتراسونوگرافی ،شـهر بوشـهر «منطقـهی عـاری از
کمبود یُد» محسوب میگردد (جدول .)1

بررسی کشـوری سـال  2013نشـان داد کـه
درصد گواتر دانش آموزان استان بوشهر (مکان احداث

” مطالعهی چهارم بررسی وضعیت تغذیـه و

اولین نیروگاه هستهای کشور) کاهش یافته و یُـد ادرار

سالمت ملّـی آمریکـا ) “ (NHANESنشـان داد کـه

دانش آمـوزان نیـز در حـد مطلـوب سـازمان جهـانی

میــزان دریافــت یُــد روزانــه در ایــن کشــور 223

بهداشت بـوده و از ایـن رو اسـتان بوشـهر در زمـرهی

میکروگرم است و این میزان یُد برای فعالیت تیروئید

مناط «عاری از کمبود یُد» محسوب میگردد.

افراد بالغ کافی است (بـه جـز بـرای زنـان حاملـه و
شیرده که ممکن است نیاز آنها به یُد به ترتیـ تـا

مطالعــهی ســال  2015بخــش انــدوکرین و

 113میکروگرم و  143میکروگرم فزونی یابد).

متابولیک مرکز تحقیقات طـ گرمسـیری و عفـونی
خلیم فارس دانشگاه علوم پزشکی بوشـهر ،در میـان
.

جدول ( )0میزان یُد مورد نیاز روزانـه افـراد

22

جدول  )1صدک  43حجم تیروئید (میلیلیتر) دانش آموزان ابتدایی بنـدر بوشـهر براسـاس سـن در
مقایسه با مقادیر جدید تصحیح شدهی سازمان جهانی بهداشت ( )WHOو مقادیر پیشـنهادی جدیـد
بینالمللی
دختر

پسر
سن

بندر بوشهر

WHO

بین المللی

بندر بوشهر

WHO

بین المللی

3

0/30

2/3

0/14

0/11

2/21

0/15

1

2/35

2/03

0/32

0/45

2/14

0/35

4

2/43

2/13

2/24

2/12

2/51

2/01

جدول  )0میزان یُد مورد نیاز بدن

)(WHO/UNICEF/ICCIDD

میزان دریافت یُد مورد نیاز

زیرگروه جمعیتی

*

(میکروگرم در روز)

شیرخواران (زیر  2سال)

*43

کودکان ( 2 – 5سال)

43

کودکان مدرسهای ( 3 – 21سال)

213

بزرگساالن ( +21سال)

223

زنان باردار و شیرده

133

در بازنگری به  43میکروگرم تغییر داده شد؛ دوز پیشنهادی پیشین  23میکروگرم بود.

در سنین گوناگون را نشان میدهد .غـدهی تیروئیـد

پدیده ”سازگاری“ یا ”فرار از اثر وُلـف – چـایکوف“

در شرایط کمبود تغذیهای یُد ،با افزایش حجم و نیـز

میگویند.

29

افزایش انتقال یُد به صورت فعال از خون ،خود را نشان

احتمــاالً منــع اولیــه ی گــذرا در ســنتز

میدهد .با چنین فعالیتی است که غـدهی تیروئیـد بـا

هورمون های تیروئیدی ،به دلیل تولیـد لیپیـدهای

افزایش غلظت یُـد ،نگهداشـت طبیعـی هورمـونهـای

یُددار شده و یا یُد الکتونی است که موجـ

منـع

تیروتیدی را موج میشود .بـرعک  ،زمـانی کـه یُـد

فعالیت پراکسـیداز تیروئیـدی شـده و در نتیجـه،

دریافتی افزایش مییابد ،غدهی تیروئید ،انتقال یُـد را از

اکسیداســیون یــد ،یُــد دار شــدن تیــروزین هــا و

از دریافت یُـد

پدیده ی جفت شدن تیـروزین هـای یـددار  MITو

اضافی ،کاهش گذرا در سنتز هورمـونهـای تیروئیـدی

 ، DITجهت تولید هورمون هـای تیروئیـدی  T3و

برای  21ساعت ،در دههی  2423پدیدهای شناخته

 ، T4اختالل می یابند .به نظـر مـی رسـد پدیـده ی

شده بود و آن را اثـر وُلـف – چـایکوف نـام دادنـد.

فرار از اثر حاد وُلف  -چایکوف ،در نتیجه ی کاهش

سـنتز طبیعـی هورمـونهــای تیروئیـدی بـا وجــود

انتقال فعال یُد از خون به تیروئید است .در نتیجه

دریافت اضافی یُد ،دوباره آغاز میگـردد و بـه ایـن

یُد درون تیروئیدی کاهش یافته و در این شـرایط

خون به درون خود کاهش میدهد .پ

ط

سنتز هورمون هـای تیروئیـدی بـه حالـت طبیعـی

تشخیصی و یـا درمـانی) وارد بـدن شـود .بعضـی از

بازمی گردد.

اشکال یُد نیز هنگامی که در روی پوسـت قـرار داده

بررسیهای مولکولی و کلـون سـازی ” انتقـال

میشوند ،میتوانند وارد بدن شوند .هنگامی کـه یُـد

دهندهی یُد“ از خون به تیروئید یعنی ”انتقال دهندهی

بلع میشود ،از راه معده و رودهی کوچک بـه شـکل

همزمان سدیم -یُد )“(NISنشان میدهند که کاهش

شیمیایی احیا شده ،یعنی یُدید ) ،(I-جذب میشود.

کـاهش یُــد درون

میــزان جــذب گوارش ـی یُــد تقریب ـاً بعــد از مصــرف

 NISو بـه دام انـدازی یُــد و سـپ

تیروئیدی ،فرار از اثر وُلف -چایکوف را پدید میآورند.
از ایــن رو ،بســیاری از مطالعــات گــزارن

صددرصد میباشد .جـذب در هنگـامی کـه یُـد وارد

کردهاند که تجویز مقادیر فارماکولوژیک یُد به افراد

معده میشود آغاز میگردد .با در نظر گرفتن تـأخیر

کـاهش

جذبی حـدوداً  23تـا  22دقیقـهای مـواد غـذایی در

ناچیز در سطح سرمی  T4و افزایش جبرانی ناچیزی

معده ،جـذب یُـد در تمـامی افـراد حـداکثر  2تـا 1

در  TSHمیشود (البته هر دوی این هورمون ها در

ساعت بعد از بلع ،به صورت کامل ،انجام میشود.

سالم (بـدون بیمـاری تیروئیـدی) ،موجـ

.

2۴

نمک های یُدید محلول ماننـد یُدیـد پتاسـیم )، (KI

محدوده ی طبیعی می مانند) .این یافتهها ،بیانگر آن

به نظر میرسد جذب گوارشی یُد در بچهها،

است که افراد سالم ،می توانند مقادیر زیـادی یُـد را

نوجوانان و بالغین یکسان باشد؛ هر چنـد کـه جـذب

برای زمانی طوالنی مصرف کنند (یعنی فـرار از اثـر

آن در کودکان ممکن است کمتر از بچههای با سـن

وُلــف – چــایکوف و نگهداشــت تیروئیــد در حالــت

باال و بزرگساالن باشد.

طبیعی ).(Euthyroid

انتشار :یُد در جریان گردن خـون ،سـریعاً
در سطح سرمی منتشر شده و سطح غلظـت سـرمی

توکسیکوکینتیک

آن در حد طبیعـی  2تـا  22میکروگـرم در لیتـر در

جذب :بیشـترین مقـدار یُـد کـه وارد بـدن

نوسان است.

میشود از مصـرف غـذا و مقـدار کمتـری نیـز از آب

با در نظر گرفتن حجم مـایع خـارج سـلولی

آشامیدنی بدست میآید .همچنین یُد میتواند از راه

که تقریباً  13لیتر است ،میتوان بر این اساس ،مقدار

(چنانچه در هوای تنفسی موجود باشد) و یا از

محتوای یُد خارج سلولی (منهای یُدی که در غـدهی

طری تزری درون وریدی (جهت آزمـونهـای ویـژه

تیروئید ،غدد بزاقی ،مخاط معده ،شبکهی کروئیدی،

تنف

غدد شیری ،جفـت و غـدد عرقـی موجـود اسـت) را

یُــد ســازن یابــد ،در نــوزدان و بعضــی اوقــات در

محاسبه کرد که به صورت کلی ،حدوداً  23تـا 233

بزرگساالن ،نارس میباشند .از این رو ،سطح برداشت

میکروگرم میباشد.

تیروئید در نوزادان  0تا  2برابر بیشـتر از بزرگسـاالن

از منبع یُد خارج سلولی ،یُد توسط تیروئیـد
برداشت شده و درساخت هورمون های تیروئیدی بـه
کاربرده میشود و از این رو ،مقدار غلظت یُد تیروئید
معموالً بین  13تا  23برابر سطح سرمی است.

در  23روز اول زندگی بوده و در حدود  23تا  22روز
از زندگی نیز تقریباً به سطح بزرگساالن میرسد.
● بــه نظــر مــیرســد برداشــت یُــد توســط
تیروئید در نوجوانان بیشتر از بزرگسـاالن بـوده و بـا

برداشــت یُــد توســط تیروئیــد ،ســریعاً آغــاز

افزایش سن نیز به آهستگی کاهش مییابد.

از 12

● در زنان حامله ،از آنجا که یُد از مرز جفت

تا  21ساعت بعد از بلع  23تا  23درصدی یُد بدست

عبور میکند ،بخشی از یُد بلع شده نیز توسط جفت و

میآورد .به صورت یک قاعـده ،برداشـت یُـد توسـط

جنین از  23تا  21هفتگی برداشت مـیشـود کـه تـا

تیروئید یک مکانیسم سازن پذیر بسـیار حسـاس و

حدود  11هفتگی سطح این مقدار برداشت یُد ،پـایین

میگردد .یُد بلع شده شی

هموار خود را پ

وابسته به دریافت یُد میباشد.

مــیباشــد .امــا پـ

از  11هفتگـی حــاملگی ،ســطح

● در ســطوح دریــافتی پــایین یُــد کــه در

برداشت یُد سریعاً تا زمان بلوس جنین افزایش مییابد.

شــرایط کمبــود یُــد روی مــیدهــد (حــدوداً 13

بنابراین ،چنانچه مـادر در معـرض یُـد رادیواکتیـو در

میکروگــروم در روز) ،برداشــت یُــد توســط تیروئیــد

نیمهی دوم حاملگی قرار گیرد ،سطح یُـد رادیواکتیـو

افزایش مییابد .این مکانیسم سازشی ،میتوانـد ایـن

در تیروئید جنین بیش از تیروئید مادر خواهد بود .بـه

پدیده را تفسیر کند که چرا مردم در شرایط کمبـود

زبان دیگر ،هـدف از تجـویز یُـد پایـدار در هنگامـهی

یُد ،پ

از در معرض قرار گرفتن بـا یُـد رادیواکتیـو،

شان

بیشتری برای ایجاد سرطان تیروئیـد از خـود

دفع :یُد جذب شده عمدتاً از طریـ ادرار و

نشان میدهند .زیرا در این شرایط میزان برداشت یُد

مدفوع دفع مـیگـردد .بـه صـورت طبیعـی ،ترشـح

رادیواکتیو توسط تیروئید فزونی مییابد.

ادراری باالتر از  43درصد از این مورد را شامل شـده

● مکانیســم هــایی کــه ایــن اجــازه را بــه
تیروئید میدهند تا با افزایش ناگهانی یا مزمن فزونی

نیمهی دوم حاملگی ،نخست حفاظت از جنین است.

و دفع مدفوعی نیز تقریباً  2تا  1درصد از یُد جـذب
شده را به خود اختصاص میدهد.

25

ط

ترشح کلیوی در ساعات اولیه سریع بـوده و

● یُد در بزاق انسـان ترشـح مـیشـود .ترشـح

همـوار

بزاقی یُد ممکن است مسیری مهم برای باز چرخ یُـد

میرسد .نیمهی عمر دفعـی یُـد جـذبی در بـدن در

در بدن باشد؛ تاکنون مقدار کمی مسیر بزاقـی بـرای

حدود  02روز در افراد مذکر سالم بـالغ تخمـین زده

دفع یُد محاسبه نشده است؛ ولی احتماالً این مقـدار

شده است .البته باید توجه نشان داد که این نیمـهی

باید ناچیز باشد.

در انتهای  12تا  21سـاعت بعـد ،بـه شـی

عمر در میان افراد بسیار متغیر است.
برعک

.

26

● اما از همه مهمتر آن که ،یُد در شیر انسـان

پدیدهی برداشت یُد توسط تیروئید،

نیز دفع میگردد .بیشترین مقدار یُد در شـیر انسـان

دفع یُد پدیدهای غیرسازشی و غیرحساس به دریافت

طی  21ساعت اولیهی بعد از بلـع ،دفـع مـیگـردد.

یُد است.

بخش یُد جذبی که از طری شیر دفع مـیگـردد ،بـا

● پاالیش یُد کلیوی اشباع پذیر نیست.

شرایط عملکردی تیروئید و میزان یُد دریافتی ،متغیر

● دفع ادراری در زنان باردار افزایش مییابد.

اســت .از ایــن رو ،دفــع شــیری یُــد در شــرایط

● در شرایط با فعالیت فیزیکی باال ،مقدار دفع

هیپوتیروئیــدی (حــدوداً  23برابــر) در مقایســه بــا

یُد در هوای بازدمی ،اشک و عرق افزایش مییابد.

هیپرتیروئیدی ،بسیار بیشتر است.

خطر پرتوگیری با یُد رادیواکتیو

28

.

از  12ایزوتــوپ یُــد بــا جــرم  223تــا ،222

با رادیونوکلئیدهای دیگر ،موج پرتوگیری برونی بـا

همگی به جز  ،213Iرادیو اکتیو مـیباشـند .از دیـدگاه

مواد رادیواکتیو موجود در ابـر رادیواکتیـو برآمـده از

آلودگی محیط زیست و آسی به انسان ،ایزوتوپهای

انفجــار اتم ـی گردیــده و بــر روی زم ـین ،پوســت و

 214Iو  ،202Iمهمتــرین ایزوتــوپهــا هســتند .ایــن

لباسها نیز فرود میآیند .اما در مورد ایزوتـوپهـای

ایزوتوپ ها ،تنها ایزوتوپهای یُد رادیواکتیوی هسـتند

رادیواکتیو یُد ،توجه بیشتر بر روی تماس با پرتوها به

که در نتیجهی شکافت هستهای ،با نیمه عمر باالتر از

صورت درونی اسـت کـه پـ

از اتصـال و برداشـت

یک روز ،تولید میشوند.

ایزوتوپ هـای یُـد رادیواکتیـو توسـط تیروئیـد ،روی

ایزوتوپ  202Iیک تابندهی بتا با نیمـهی عمـر
 1/35روز بوده که حداکثر انرژی بتای آن 3/12 MeV

میدهد .این پدیده ،پ

از استنشاق هـوای آلـوده و

نیز بلع مایعات و غذای آلوده ،صورت میپذیرد.

میباشد .ایزوتوپهای یُد (جدول  )2بـه ویـژه ،202Iاز

هر چند که جذب از طری پوست نیـز روی

از یــک رخــداد

میدهد ،اما مقدار آن در مقایسـه بـا راه استنشـاقی،

مهمتــرین اجــزای آزاد شــده پــ

هسته ای هستند .ایزوتوپ های رادیواکتیو یُد ،همـراه

ناچیز جلوه میکند.

23

ط

جدول  )2نیمه عمر رادیوایزوتوپهای وابسته به یُد رادیواکتیو که در فـرآوردههـای شـکافت
هستهای یافت میشوند.
نوکلئاید

نیمه عمر

I

202

 1/32روز

I

201

 1/0ساعت

I

200

 13/1ساعت

I

202

 5/52ساعت

Te

.

91

201

 0/15روز

یُد رادیواکتیو

دیگــر ،نیمــه عمــر کوتــاه و نیــز تــابش گامــای ایــن
ایزوتوپ ،آسـی هـای احتمـالی پرتـویی بـه غـدهی

کاربردهای پزشکی

تیروئید را کاهش میدهد.

یُد رادیواکتیو نقش مهمی را در تشـخیص و

توانایی تیروئید به انباشت یُد در خـود ،ایـن

درمان بیماریهای گوناگون تیروئید بازی میکند .دو

امکــان را فــراهم مــیآورد کــه از یُــد رادیواکتیــو در

ایزوتوپ مهم یُد که برای تشخیص و درمـان کـاربرد

تشخیص و درمان استفاده کرد .زیرا این ایزوتوپهای

دارند شامل  210Iکه عمدتاً تابندهی گاما با نیمه عمر

رادیواکتیو با میزان سطح یُد در گردن خون ،حالـت

کوتاه  20ساعت است و نیز  210Iکه تابنـدهی بتـا بـا

تعادلی مییابند و میـزان برداشـت یُـد پایـدار (غیـر

نیمه عمر  1روز میباشد .از آن جا که انـرژی بـاالی

رادیواکتیو) به درون تیروئید را منعک

میکنند.

تابشی بتا برآمده از  202Iبیشتر از تابشهـای گامـای

برداشت یُـد رادیواکتیـو توسـط تیروئیـد در

سـلولی

بیماران هیپرتیروئیدی افزایش یافته ولی معمـوالً در

مــیشــود ،بنــابراین  210Iانتخــاب اول بــرای مــوارد

بیماران هیپوتیروئیدی کاهش مییابد و ایـن میـزان

تشخیصی بیماری های تیروئیـد مـیباشـد .بـه زبـان

برداشت نیز با میـزان یُـد دریـافتی فـرد بـه صـورت

این ایزوتوپ باعث آسی سلولی و یـا مـر

معکوس متغیر است .بنابراین ،برداشت یُد رادیواکتیو

است .همچنین به دلیل انباشت یُد در غدد بزاقی نیز

در افراد با دریافت یُد کم ،باالتر از حد طبیعـی و در

مزهی دهان از بین میرود.

افراد با دریافت یُد باال ،کمتر از حد طبیعی میباشـد.
این پدیده در رخداد هستهای چرنوبیل نمـود یافـت.

اثرات زیان آور

مردم چرنوبیل دچار کمبـود یُـد بودنـد و در نتیجـه

مقدار باالی تابش ایزوتوپ I

202

به تیروئیـد،

مقدار برداشت یُد رادیواکتیـو آن هـا افـزایش یافـت،

تقریباً همیشه بـا کـم کـاری تیروئیـد ،در نتیجـهی

در ژاپن که دریافت یُد باال است ،با دریافـت

همیشگی سلول های تیروئیـدی

برعک

پرتوگیری و تخری

کمتر یُد رادیواکتیو روبرو بودیم .توانایی تیروئیـد بـه

توأم است .از این رو ،با دوزاژ پرتـوگیری بـاال بـا یُـد

انباشـت یُـد رادیواکتیـو ایـن اجـازه را بـرای تصــویر

 ،202جمعیتی بسیار ناچیز از سلولهـای تیروئیـدی

تصـویر بـرداری

ایجاد سرطان تیروئیـد بسـیار

برداری تیروئید با تجهیزات مناسـ

پا برجا مانده و شان

جهت نشان دادن مکان ،سیما و وضـعیت عملکـردی

کاهش مییابد .بـر عکـ  ،تعـداد قابـل توجـهای از

ندولهای تیروئیدی فراهم میآورد.

کودکــان ،بــا دوزاژ کمتــری از یُــد  202و دیگــر

انباشــت بــیش از حــد یُــد رادیواکتیــو در
تیروئید موج

سلولی (در نتیجهی تابشهـای

مر

213

ایزوتوپهای با عمر کوتاه تر یُد ،پ

از رخداد 2415

چرنوبیل ،روبرو گردیدنـد و چنـد سـال پـ

از ایـن

213

رویداد ،دچـار سـرطان تیروئیـد شـدند .چنـد دلیـل

برای درمان بیماران با پرکاری تیروئید و نیز بیمارانی

احتمالی برای وجود تفاوت میان کاربرد پزشـکی یُـد

هسـتند و دچـار

رادیواکتیو و پرتوگیری با ایزوتوپهای یُد رادیواکتیـو

نشانگان فشاری بـر روی نـای و مـری بـوده و یـا در

طی رخـداد هسـته ای و ریـزن ایـن مـواد و ایجـاد

کسانی که نمیتوانند جراحی تیروئید را تحمل کنند

سرطان تیروئید وجود دارد:

بتای یُد رادیواکتیـو I

) مـیشـود .از ایـن روI ،

که دارای گواترهـای نـدولی بـزر

● همانگونه که در باال اشـاره شـد ،مقـادیر

و نیز برای نـابودی باقیمانـدهی طبیعـی و یـا بافـت

202

میتواند موج مر

سلولهای تیروئیدی

تیروئیــدی بــدخیم بعــد از درمــان جراحـی ســرطان

باالی I

تیروئیــد ،کــاربرد دارد .کــاربرد مقــادیر بــاالی یُــد

شود .برعک  ،پرتوگیری با دوزاژ پایین ،موج ایجاد

رادیواکتیو برای درمـان سـرطان تیروئیـد ،گـاهی بـا

آسی

میزنـد

التهاب غدد بزاقـی (در نتیجـهی پرتـوگیری) همـراه

ولی آنها را نمیکشد و از این رو آسی هسـتهای را

شده و به سلولهای تیروئیدی آسی
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نمودار  )2میزان بروز سرطان تیروئید در کودکان ،نوجوانان و جوانان بالروسی ،پ

القا کـرده و بـا ایجـاد موتاسـیون ،موجـ سـرطان
تیروئید میشود.
● یُــد رادیواکتیــو آزاد شــده بــه اتمســفر،

از رخداد هستهای چرنوبیل

● از آنجا که سلولهای تیروئیدی کودکـان
بیشــتر از بزرگســاالن ،در حالــت تقســیم ســلولی
مــیباشــد ،شــان

بیشــتری در جهــشهــای ژنـی و

احتماالً شامل ایزوتوپ های با عمرکوتاهتر یُد( ،افزون

سرطان تیروئیدی را در هنگـامی کـه پرتـوگیری بـا

بر یُد  )202بوده و این ایزوتوپها توان سرطانزایـی

مقادیر کمتری از یُد رادیواکتیو روی میدهد ،از خود

دارند.

نشان میدهند.

در یــک فراگــرد کلـی ،اثــرات زیـانبــار یُــد
رادیواکتیو را میتوان به دو صورت نگریست:

در جمعیت در معـرض برخـورد بـا پرتوهـا ،موجـ
سندرم حاد پرتویی نشد ،اما با افزایش خطر سـرطان

 /2اثرات قطعی زیانبار )(Deterministic

در دراز مدت توأم بود .بـدین سـان ،پـ

 /1اثرات احتمالی زیانبار )(Stochastic

نیروگاه هستهای چرنوبیـل در سـال  ،2415افـزایش

اثرات قطعی پ

از حادثـه

از در معرض قـرار گـرفتن

چشمگیری در سـرطانهـای تیروئیـدی در کودکـان

تیروئید بـا یُـد رادیواکتیـو شـامل هیپوتیروئیـدی و

بالروس ،بخش کوچکی از فدراسیون روسیه و بخش

تیروئیدیت حـاد اسـت .امـا اثـرات احتمـالی شـامل

شمالی اوکراین مشاهده گردید.

سرطان تیروئید و ندول های تیروئیدی خـون خـیم
میباشد.

بــه صــورت طبیعــی ،ســرطان تیروئیــد در
کودکان نادر است و تقریباً شکی نیست کـه افـزایش

هیپوتیروئیدی در نتیجهی دوزاژ باالی پرتو،

سرطان تیروئید در کودکان ایـن منـاط  ،بـه دلیـل

با مقادیر باالتر از چند گری ) (Gyبه تیروئید ،ایجـاد

قرارگیری در معرض رادیوایزوتـوپ هـای یُـد کـه در

میشود .این دوزاژ بـاال ،عمـالً تنهـا از راه تـنف

در

نزدیکی نقطهی رخداد هستهای ،روی میدهد.

بارن اتمی موجود بودهاند ،روی داده است.
حدود  2133مورد سرطان تیروئید تـا سـال

انباشــت انتخــابی ســریع یُــد رادیواکتیــو در

 2441در افرادی کـه در زمـان حادثـه کـودک و یـا

غدهی تیروئید نیز موج پرتوگیری درونی این غـده

نوجوان بودنـد ،گـزارن شـده اسـت .میـزان رخـداد

سـرطان تیروئیـد و نـدولهـای

سرطان تیروئیـد در کودکـان  3-2سـاله ،تقریبـاً دو

خون خیم نیز افزایش مییابـد و در دوزاژ بـاال نیـز

برابر کودکانی بود که در موقع پرتوگیری  1-0سـال

هیپوتیروئیدی ایجاد میکند.

سن داشـتند .داده هـا بـرای بررسـی میـزان رخـداد

شده و میزان شان

سرطان تیروئید در بزرگساالن ،کمتر آشکار است .اما
تجربهی رخداد چرنوبیل

افزایشی  0تا  2برابـری در میـزان سـرطان تیروئیـد

در منطقهی اطراف چرنوبیل ،بـیش از پـنم

بزرگســاالن ،در بــالروس ،گــزارن شــده اســت ولـی

میلیون نفر در معرض پرتـوگیری قـرار گرفتنـد کـه

افزایش  0برابری کـه در بخـش هـایی از فدراسـیون

عمـــدهی مـــواد رادیواکتیـــو شـــامل یُـــد  202و

روسیه دیده شده است را بـه برنامـههـای غربـالگری

ایزوتوپهای سزیوم بود .هر چند که این پرتـوگیری،

اطالق کردهاند.
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به طور کلی ،با دادههای کنـونی ،نمـیتـوان

.

زمان آنها را نشان دهد .براسـاس مطالعـات پـ

از

افزایش در سرطان تیروئید در هنگـامی کـه فـرد در

رخداد هستهای چرنوبیل ،کامالً آشکار است که خطر

زمان پرتوگیری در سـنین بزرگسـالی بـوده اسـت را

سرطان تیروئید در واحد دوزاژ برای کودکان زیـر ده

کنار گذاشت ولی باید گفت که این خطر بـه نسـبت

ســال ،بــاالتر از بزرگســاالن بــوده و بــر پایــهی ایــن

ناچیز است .با این وجود ،مطالعات بیشتری نیاز است

یافتهها ،فـاکتور  0بـرای کودکـان زیـر ده سـال ،در

تا انجام شود .زیرا احتمال رخداد تومورهایی با دوران

مقایسه با کودکانی که در زمان پرتوگیری بـاالی ده

نهفتگی طوالنی وجود دارد کـه مـیبایسـت گذشـت

ســال هســتند ،پیشــنهاد شــده اســت .مقــدار بــاالتر

9۴

نمودار  ) 5میزان بروز سرطان تیروئید در کودکان و نوجوانان اوکراینـی و بالروسـی کـه بـا یُـد  202پـ
هستهای چرنوبیل برخورد داشتهاند.

از رخـداد

تصویر  )2پ از رخداد هستهای نیروگاه چرنوبیل ،کودکانی که بین صفر تا چهار سال در زمان حادثه سن داشـتهانـد03 ،
تا  53برابر میزان انتظار ،افزایش سرطان تیروئید از خود نشان دادند.

خطرنسبی برای کودکان با سن کمتر در مقایسـه بـا

چرنوبیل ،رخـداد سـرطان تیروئیـد در منـاطقی کـه

بزرگساالن ،احتماالً به دلیل وابستگی این کودکان به

بیشتر آسی

دیده بودند ،تا میزان  233برابـر زمـان

شیر آلوده و مصرف بیشتر شیر توسط آنها در زمان

پیش از حادثه فزونی یافت.

حادثه بوده است.
چنین بوده است که  2سال پـ

در هر صورت ،پ

از حادثهی چرنوبیل ،بـه

از حادثـه

هزاران کودک تا چند گری ) (Gyپرتـو تابیـده بـود.

نیروگاه چرنوبیل ،در کودکان و نوجوانان ،ما بـا یـک

اکثر موارد سرطان تیروئید در کودکانی روی داد کـه

افزایش رخداد سرطان تیروئید روبرو مـیشـویم کـه

تا  033میلی گری ) (mGyپرتو دریافت کـرده بونـد.

میــزان مشــاهده شــده ســرطان تیروئیــد در میــان

اما باید توجه نشان داد که در مناطقی کـه میـانگین

کودکانی که بین صفر تا  2سال در زمان حادثه سـن

دوز دریافتی به کودکان زیر  233میلیگری بوده نیز

داشتهاند 03 ،تا  53برابر میزان مورد انتظار ،افـزایش

افزایش رخداد سرطان تیروئید مشاهده شده است.

از خود نشان میدهد .در سـالهـای پـ

از حادثـه

افزایش بروز سرطانهای تیروئیـد تـا شـعاع
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نمودار  )3سرطان تیروئید در کودکان بالروسی (سن بین صفر تا  22سال در هنگام جراحی)

 233کیلومتری حادثه نیز مشاهده گردید .گسـترهی

دریک دید جـامع ،حادثـه چرنوبیـل بـه مـا

آلودگی با یُد رادیواکتیو و نیز تعداد زیاد کودکانی که

آموخت که این امکان وجود دارد که مقادیر باالیی از

در معرض این ایزوتوپها قرار گرفتند ،این افزایش را

یُد رادیواکتیـو در گسـترهای وسـیع انتشـار یافتـه و

قابل درک مینماید.

اثرات زیان آور خود را نمایان سازد.

نمودار  )1میزان فاصله مکانی از رخداد هستهای و خطر سرطان؛ پ از رخداد هسـتهای چرنوبیـل بـه تعـداد فزاینـدهای
سرطان تیروئید حتی در مکانهایی که دوزاژ میانگین به تیروئید ،به کودکان در حد  23تا  233میلیگری برآورد گردیـد،
مشاهده شد .افزایش بروز سرطان تا فاصلهی  233کیلومتری این رخداد نیز گزارن شده است.

تخمین خطر سرطان تیروئید
براساس داده های مطالعاتی که از در معرض
قـرار گـرفتن بیرونـی ) (external exposureبـا یُـد
رادیواکتیو ،طی ده سال گذشـته بدسـت آمـدهانـد و
همچنین اطالعات قابـل دسـترس حادثـه چرنوبیـل،
سازمان جهانی بهداشت ) (WHOموارد زیر را بـرای
تخمین خطر سرطان تیروئید ارائه داده است:

 /1خطر در طول عمر برای سرطان تیروئیـد
در نتیجهی پرتوگیری درونی بـه تیروئیـد کودکـان،
ممکن است با خطر پرتوگیری بیرونی یکسان باشد.
 /0خطر برای بزرگساالن در سنین زیر چهل
سال اندک است.
 /2خطر برای افرادی که در زمان پرتوگیری
باالی  23سال داشته باشند ،بسیار ناچیز است.

 /2خطر در طول عمر برای سرطان تیروئیـد

هر چنـد کـه  WHOخطـر در طـول عمـر

در نتیجهی پرتـوگیری بیرونـی بـه کودکـان حـدود

) (life time riskرا براساس سـن و نـوع پرتـوگیری

 23-1 Gy-2است.

تقسیمبندی نموده است ،اما باید این را به یاد داشت
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نمودار  )4برآورد بار سرطان در اروپا براساس مدلهای ریاضی نشانگر آن است که در سال  1352حدود 25هزار مـورد
سرطان تیروئید در نتیجهی تابش هستهای چرنوبیل ،میتوان انتظار داشت.

از پرتـوگیری بـا یُـد

بیماری زایی چشمگیری را ایجاد کرده و طول درمان

که خطر سرطان تیروئیـد پـ

رادیواکتیو عمدتاً ناچیز نیسـت و هـر چنـد سـرطان

آن ،تمام زندگی فرد را شامل شده و بر نظام سالمت

تیروئید در صورت درمان مناس  ،مر

و میر بسـیار

انــدکی دارد ول ـی در هــر صــورت ســرطان تیروئیــد

نیز فشار فراوانی ایجاد میکند.

منطق تجویز یُد پایدار

۴1

.

تجویز یُد پایدار پـیش از دریافـت،
یا سـریعاً پـ

از دریافـت یُـد رادیواکتیـو،

میتواند موج

منع یا کاهش انباشـت یُـد

رادیواکتیو در تیروئید شود.
در شرایط طبیعی ،افزایش یُد موج
کاهش انتقال دهندهی میزان سـدیم – یُـد
) (NISدر سطح سلولهای تیروئیـد گردیـده و
از این طری  ،موج منع بیشـتر ورود یُـد بـه
تیروئیــد مــیشــود .تجــویز فــراوان در زمــان

۴0

مناس  ،موج کاهش برداشت یُد رادیواکتیـو
در تیروئید ) (RAIUگردیده که این عملکرد از
طری کاهش  NISو افـزایش میـزان یُـد غیـر
رادیواکتیــو قابــل دســترس بــرای اتصــال بــه
سلولهای تیروئیدی روی مـیدهـد .در موقـع
آزاد شــدن یُــد رادیواکتیــو در یــک حادثــهی
هستهای ،میتوان با تجویز درست و بـه موقـع
یُــد رادیواکتیــو ،کــاهش چشــمگیری را در
 RAIUتیروئیــد ایجــاد نمــود و بــدین ســان،
میتوان اثرات بسـیار سـودمندی را از کـاهش
پرتو گیری درونـی تیروئیـد بـا ایزوتـوپهـای

تصویر  )2فیزیولوژی سیستم تیروئیدی

ط

.

رادیواکتیو یُد که از راه تنفسی و یا مصرف غذاهای آلوده

حــداقل بــرای  12ســاعت بــا تجــویز  03تــا 133

به یُد رادیواکتیـو ،بـه ویـژه شـیر و دیگـر فـرآوردههـای

میلیگرم از یُد پایدار ،به صورت یُدیـد پتاسـیم )(KI

لبنیاتی و سبزیجات بر دار بوجـود مـیآیـد ،مشـاهده

درست قبل یا دقایقی بعد از در معرض قرار گرفتن با

کرد.

یُد رادیواکتیو ،منع کرد.
در افراد سـالم ،نشـان داده شـده اسـت کـه

چنانچه  KIیـک تـا سـه سـاعت بعـد از در

برداشت یُد رادیواکتیـو توسـط تیروئیـد را مـیتـوان

معرض قرار گرفتن بـا یُـد رادیواکتیـو تجـویز شـود،

۴2

نمودار  )23مکانیسم اثر یدید پتاسیم در پیشگیری از برداشت یُد رادیواکتیو توسط غدهی تیروئید

میتوان برای  12ساعت ،از برداشت بیشـتر
یُد رادیواکتیو ،تیروئیـد را بـالک کـرد .اثـر
منعی یک دوزاژ واحد  203میلی گرمی یُـد
به صورت  KIحداقل برای  21ساعت پابرجا
میماند .حتی  1سـاعت بعـد از در معـرض
قرار دادن با یُد رادیواکتیو KI ،به فـرد داده
شود ،میـزان برداشـت طبیعـی  11درصـد
یُدرایواکتیو را میتوان تا  23درصد کـاهش
داد و به میزان برداشت  25درصد رساند .با
این وجود ،میبایست به این نکته توجه کرد
که اگر  KIبعد از  1تا  0روز بعد از یُد 202
به فرد داده شود ،ایـن احتمـال وجـود دارد
که نگهداشت یُد  202میتواند طـوالنی تـر
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شده و به صورت تئوریک ،اثر پرتوگیری بـا
یُد  202موجود را افزایش دهـد .بـه دلیـل
زمان نگهداشت طوالنی یُـد رادیواکتیـو بـه
صورت طبیعی (نیمه عمر  13تـا  213روز)
اثر کاهندگی  KIبـر آزادسـازی از تیروئیـد
احتمال دارد کم باشد .چنانچـه یُـد  202در
اتمسفر به مقادیری بود که بتواند در تیروئید
به دوزاژ  2گری ( 233راد) یا بیشـتر برسـد،
میبایست  KIتجویز نمود.
در شــرایطی کــه دادههــای قابــل
اعتماد برای محاسـبهی دوزاژ احتمـالی بـه

نمــودار  )22اشــباع غــدهی تیروئیــد بــا یُدیــد پتاســیم ،مــانع برداشــت
ایزوتوپهای یُد رادیواکتیو توسط سلولهای تیروئیدی میشود.

ط

تیروئید در دسـترس نیسـت ،مـیبایسـت تصـمیمی

رادیواکتیو در مقایسه با تجویز یُد پایدار مؤثرتر اسـت.

منطقی اتخاذ شود؛ زیرا جذب یُد رادیواکتیو از طری

بــدین ســان ،اقــدامات کنترل ـی بــر غــذا و گســترهی

تنفسی بعد از اینکـه ابـر رادیواکتیـو بـه یـک مکـان

کشاورزی در مقایسـه بـا تجـویز تکـرار شـوندهی یُـد

میرسد آغاز شده و تا زمانی که این ابر درگذر است،

پایدار ،برتری دارد.

ادامه مییابد.
تالن برای پیاده سازی برنامـهی پیشـگیری

مکانیسم اثر یُد پایدار

با یُد پایدار و کاهش دوزاژ دریافتی یُد رادیواکتیو بـه
تیروئید ،میبایست پرشتاب آغاز شود.

.

بخش فعال شیمیایی ،یون یُد ) (I-خواهد بـود .یـون

همچنین یُـد پایـدار را مـیتـوان بـه عنـوان

یُــد بــر روی تیروئیــد عمــل کــرده و از اتصــال یُــد

پیشگیری بر علیه یُد رادیواکتیو کـه از طریـ غـذای

رادیواکتیو به شیوهی پنم مکانیسم ،ممانعت میکند.

آلوده وارد بدن شده است به کار برد .از آنجا که خطـر
۴۴

هر شکل شیمیایی یُد که به کار برده شـود،

● به عنوان یک ماده ،موج

کاهش رقت یُـد

برخورد با یُد بلـع شـده بـرای زمـان طـوالنی پابرجـا

رادیواکتیو در گردن بدن شـده و از ایـن رو ،میـزان

خواهد بود ،پیشگیری برای زمان طوالنی تـری مـورد

برداشــت یُــد رادیواکتیــو توســط تیروئیــد را کــاهش

نیاز است و از این رو دوز آن را میبایست تکرار نمـود.

میدهد.

اثرات جانبی دوزاژ تکرار شوندهی قرص یُدید پتاسـیم

● مکانیســم انتقــال فعــال یُــد توســط انتقــال

نیز فزونی مییابد ،هر چنـد کـه میـزان فراوانـی ایـن

دهندههای سدیم – یُد ) (NISرا کـه در روی سـطح

عوارض هنوز ناشـناخته مـیباشـد .امـا احتمـال دارد

سلولهای تیروئیدی هستند ،اشباع میکند.

فراوانی ایـن عـوارض در کودکـان کـم بـوده ولـی در

● موجــ منــع آلــی شــدن یُــد (پدیــدهی

بزرگساالن ،به ویژه در مکانهایی با کمبـود تغذیـهای

ولــف  -چــایکوف) گردیــده و از ایــن طری ـ  ،ســنتز

یُد ،باال است .از این رو ،به صـورت عمـومی ،اقـدامات

هورمونهای تیروئید را کاهش میدهد و احتماالً یک

کنترلی برای غذا مانند اقدامات در گسترهی کشاورزی

کم کاری تیروئیدی را ایجاد میکند .این اثر معمـوالً

همچون منع حیوانات از چرا در مراتع آلوده یا اقدامات

کوتاه مدت است ولی جنین و نـوزادان بیشـتر مـورد

مناس

برای محصوالت کشاورزی ،بسیار سادهتر بوده

و در طوالنی مدت نیز برای کـاهش دوز دریـافتی یُـد

تأثیر این پدیده قرار میگیرند.
● تولید یک ترکی

یُد دار آلـی کـرده کـه از

مورد محافظت قرار دهد.

اتصال یُد  202جلوگیری میکند.
● ترشح یُد آلی شده توسط تیروئید را منع
میکند.

از این رو ،یُـد پایـدار نمـیتوانـد اثـرات بـر
سالمت یُد رادیواکتیو را پ

از آسـی بـه تیروئیـد،

از مکانیســمهــای اصــلی عمــل محافظــت

برگشت دهد و نیز یُـد پایـدار نمـیتوانـد بـدن را از

کنندگی ، KIایجاد رقت و اشباع است .به زبان دیگر،

عناصر رادیواکتیو دیگر (به جز یُد رادیواکتیـو) مـورد

یُدید پتاسیم با یُد رادیواکتیو بـرای اتصـال بـه یـک

محافظت قرار دهد.

سیستم انتقال دهندهی یُد که به صـورت فعـال کـار
میکند ،رقابت مینماید.

دوزاژ یُد پایدار

بدین سان ،در شـرایط طبیعـی ،یُـد فـراوان

براســاس دســتورالعمل ســازمان جهــانی

کاهش انتقال دهندهی همزمان سدیم – یُـد

بهداشت ) ، (WHOبرای پیشگیری بـا یُـد پایـدار

) )NISبر روی سطح سلولهای تیروئیدی شـده و از

پــ

از حــوادث هســته ای (ســال  2444و نیــز

ورود بیشتر یُد به درون تیروئید جلوگیری مـیکنـد.

بازنگری مـارس  ،)1322برداشـت یُـد رادیواکتیـو

کـاهش

توسط تیروئید را می توان به صورت مؤثر با تجـویز

موج

تجویز یُد فراوان در زمـان مناسـ  ،موجـ

برداشــت یُــد رادیواکتیــو توســط تیروئیــد از طری ـ
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کاهش  NISشده و نیز میزان یُد غیر رادیواکتیو قابل

 KIیــا  233میلــی گــرم  )KIO3در بزرگســاالن و

دسترس را برای اتصـال بـه سـلولهـای تیروئیـدی،

نوجوانان منع کرد .برای کودکان می بایسـت دوزاژ

افزایش میدهد.

تجویزی  KIرا کاهش داد .این پیشنهاد  WHOدر

در زمانی که مکانیسم انتقال فعال یُد اشـباع

اکثر کشـورهای جهـان بـه جـز ایـاالت متحـده ی

میشود ،نفوذ یُد رادیواکتیـو هنـوز امکـان دارد .زیـرا

آمریکا پذیرفته شده است؛ که در ایاالت متحـده ی

انتشار غیر فعال ) (Passiveهمچنان ادامه مییابد.

آمریکا اختالف ناچیزی میان دوزاژ برای نوجوانـان

دانســتن آن کــه یُــد پایــدار چــه عمل ـی را

باالی  21سـال وجـود دارد .همچنـین در آمریکـا

نمیتواند انجام دهد نیز مهم اسـت .از آنجـا کـه یُـد

اختالفی نیز بـا  WHOبـرای سـطح آسـتانه آغـاز

پایدار نمیتواند مانع ورود یُد رادیواکتیو به بدن شود،

عملیات پیاده سازی برنامه ی پیشگیری با یُد پایدار

نمیتواند بخش های دیگری به جـز تیروئیـد را،

در افراد تا سن  21سال و زنان بـاردار یـا شـیرده

پ
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ط

وجــود دارد کــه در جــای خــود بــه آن خــواهیم

رادیواکتیو بـه طـول کشـیده و یـا تکـرار مـیشـود،

پرداخت.

کارگزاران سالمت مردم ،ممکن است دستور استفاده

جدول شمارهی( )2دوزاژ واحـد پیشـنهادی

بیش از یک بـار قـرص هـای  KIرا صـادر کننـد .در

 WHOبرای یُد پایدار بر اساس گروه سـنی افـراد را

چن ـین شــرایطی ،براســاس بــازنگری مــارس 1322

نمایان میکند .دوز درست  KIبراسـاس سـن متغیـر

سازمان جهانی بهداشت ) ، (WHOنوزادان (کمتـر از

میباشد .در صـورت عـدم وجـود دسـتور آشـکار در

یک ماه) و زنان باردار و شیرده نمیبایسـت دوزهـای

مواقع مورد بحث ،فقـط یـک دوز  KIرا مـیبایسـت

تکــرار شــوندهی  KIرا دریافــت کننــد و از ایــن رو،

استفاده کرد .برای حفاظت ،معموالً یک تـک دوز KI

میبایست فعالیتهای محافظتی دیگـر را بـرای ایـن

تا  12ساعت کافی است.

گروههای ویـژه ،مـورد بـه مـورد ،تحـت نظـر گـروه

در زمانی که در معرض قرار گـرفتن بـا یُـد

.
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پزشکی ،انجام داد.

جدول  )2تک دوزاژ پیشنهادی برای یُد پایدار بر پایهی گروه سنی (پیشنهادی )WHO,1999
میزان ید

میزان KI
)(mg

میزان KIO3
)(mg

بخش قرص
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بزرگساالن و نوجوانان
(باالی  21سال)

233

203

233

2

کودکان
( 0 – 21سال)

23

52

12

2
1

شیرخواران
(یک ماهه تا  0ساله)

12

01

21

2
2

نوزادان
(تولد تا یک ماهه)

21/2

25

12

2
1

گروه سنی

)(mg

الف /کاربرد قرص های یُدید پتاسیم در
کودکان و نوجوانان (یک ماهه تا  08ساله)
خطر سرطان تیروئید درکودکان پـ

از در

معرض قرار گرفتن با یُـد رادیواکتیـو ،در مقایسـه بـا

با بزرگساالن افزایش یابد .زیرا عموماً مصـرف بـاالی
شیر ،در مقایسه بـا تـودهی تیروئیـد ،در ایـن گـروه
مشاهده میشود.
چنانچــه دریافــت یُــد رادیواکتیــو از طریــ

بزرگساالن باالتر است؛ به این صورت که گـروههـای

تنفسی به طول انجامد ،دوزاژ پیشنهادی مربوط به KI

با سن جـوان تـر در خطـر بـاالتری قـرار دارنـد .در

را میتوان روزانه تکرار کرد و چنانچـه نتـوان کنتـرل

نتیجه ،حفاظت از کودکان در زمـانی کـه کـارگزاران

مناس مواد غذایی را برای جلوگیری از مصرف مـوارد

سالمت مردم  KIرا در میـان افـراد پخـش و تجـویز

آلوده به یُـد رادیواکتیـو بـه مرحلـهی اجـرا گذاشـت،

میکنند ،میبایست به عنـوان یـک اولویـت در نظـر

پیشگیری قرص یُد پایدار به صـورت تجـویز روزانـه را

گرفــت .قــرص یُدیــد پتاسـیم مــیبایســت بــه تمــام

میتوان به مدت چندین روز و یا حتی هفتهها در این

کودکان ،بر اساس دوزاژ پیشنهادی داده شـود .تنهـا

گروه (چنانچه مورد نیاز باشد) ادامه داد.

استثنا  ،کودکانی هستند که موارد منـع مصـرف بـه

ب) نوزادان (کمتر از یک ماه)

صورت مطل را دارند (به بحث مـوارد منـع مصـرف

نوزادان کمتر از یک ماه فقط یـک تـک دوز
 KIرا مــیبایســت دریافــت کننــد .آزمــونهــای

مراجعه کنید).
از لحــا فیزیولوژیــک ،مقــدار دوزاژ یُــد

هورمونهای تیروئیدی این نوزادان را میبایست بعـد

رادیواکتیو دریافتی در این گروه باالتر از بزرگسـاالن

از تجویز  KIارزیابی نمود و ظرف یـک هفتـه بعـد از

میباشد؛ زیرا غدهی تیروئید این گروه کوچکتر است.

تجـویز  ، KIمشـورت بـا پزشـک متخصـص اطفــال،

هر چند این گروه ،حجم تنف

کمتـری دارنـد ولـی

توصیه میشود.

این حجم تنفسی نمیتواند از لحـا کمـی ،کوچـک

بایــد توجــه کــرد کــه نــوزادان ،در هنگــام

بودن غدهی تیروئید آنها را جبران نمایـد .بـاالترین

تصمیمگیری جهت اجرا برنامه پیادهسازی پیشگیری

میزان جذب یُد رادیواکتیـو از طریـ تنفسـی (تـا 0

با یُد پایدار به عنوان گروه بحرانی ،محسوب میشـوند.

برابر در مقایسه با بزرگسـاالن) در سـنین  0سـالگی

زیرا آنها به ویژه در چند روز اول زندگی بـه صـورت

اتفاق مـیافتـد .همچنـین دوزاژ دریـافتی از طریـ

ویژه در خطر یُد رادیواکتیو و نیـز اثـر منـع کننـدهی

گوارشی نیز ممکن است به چندین برابر در مقایسـه

فعالیت تیروئیدی با یُد پایدار هستند.

۴7

ط

.

بعد از تولد ،یک افـزایش قابـل مالحظـه در

باشد .از سـوی دیگـر ،در همـین هنگامـه ،بـه ویـژه

فعالیت تیروئیدی مشاهده میشود که دو روز پابرجـا

تیروئید ،نسبت به عملکرد منع کننـدگی یُـد پایـدار

میماند .بخشـی از یُـد رادیواکتیـو دریـافتی در ایـن

حساس است .این هنگامهی بسیار بحرانـی اثـر منـع

هنگامهی بحرانی ،به درون تیروئید ،نفوذ مـیکنـد و

کنندگی عملکرد تیروئیدی ،برای کمتر از یک هفتـه

این میزان میتواند چهار برابر گروههای سـنی دیگـر

(حتی در نـوزادان نـارس) پابرجـا مـیمانـد .همـین

۴8
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هیپوتیروئیدی ناپایدار ،در زمان فوق العـاده حسـاس

طری جفت تحت معرض یُد رادیواکتیـو قـرار گیـرد

از

ولی همین سیستم نیز در محافظت جنین در زمـانی

رشد و تکامل مغـز در نـوزادن ،مـیتوانـد موجـ

دست رفتن توانایی عقلی ) (intelectualآنها گردد.

که مادر  KIدریافت میکند نیز عمل میکند.

از تک دوز  21/2میلی گرمی یُد (معادل 25

مانند دیگر افراد ،زنان باردار نیز مـیبایسـت

میلیگرم  )KIنیز نمیبایست فراتر رفت .محلـول KI

در زمـانی کــه کــارگزاران ســالمت عمــومی ،دســتور

در بیمارسـتانهــای بــا تسـهیالت مامــایی و زایمــان

تجویز قرص های  KIرا صادر کردند ،بر اسـاس دوزاژ

میبایست قابل دسترس باشـد ،زیـرا مـیتـوان دوزاژ

پیشنهادی برای بزرگساالن ،این قرصهـا را دریافـت

دقی را سریعاً به این گروه پرخطـر در هنگـامی کـه

نمایند.

هنوز در بخش هستند ،تجویز کرد .چنـد روز بعـد از

با انجام این عمـل ،آنهـا نـه تنهـا تیروئیـد

تولد ،حساسیت منع کنندگی فعالیت تیروئید کاهش

خود ،بلکه تیروئید بچـه تولـد نیافتـه خـود را مـورد

مییابد و میتوان دوزاژ را در خانه داد که این کار بـا

محافظت قرار خواهند داد .در هنگـامی کـه شـرایط

تقسیم ،خرد کردن و ساخت سوسپانسـیون در شـیر

اورژانـ

هســتهای بــه پایــان مــیرســد ،ایــن زنــان

یا آب با کمک قرصهای  KIانجام میشود.

میبایست مصرف قرص یُد را به پزشک خود یادآوری

دوباره تأکید میگردد کـه در نـوزادانی کـه

کرده تا تاریخچهی پزشکی آنان ثبت شود و فعالیـت

طـی چنـد هفتـهی اول زنـدگی خـود  KIدریافــت

تیروئیدی نوزادان آنها نیز مورد بررسی قـرار گیـرد.

کردهاند ،سطوح سرمی  TSHو چنانچه الزم باشد T4

زنان باردارنیز میبایست به طـور معمـول فقـط یـک

را میبایسـت تحـت پـایش قـرار داد و درمـانهـای

تک دوز  KIرا دریافت کنند .به طور کلی ،بـه دلیـل

جایگزین مناس را در صورت نیاز فراهم کرد.

تحریک تیروئیـد در سـه ماهـهی اول ،ایـن گـروه از

ج) زنان باردار

زنان ،بسـیار پـذیرای اثـرات یُـد رادیواکتیـو در ایـن

در زمان بـارداری ،تیروئیـد مـادر از لحـا

هنگامه هستند .در سه ماههی دوم و سوم حـاملگی،

متابولیکی ،بسیار فعالتر از مادران غیر باردار است و

غــدهی تیروئیــد جن ـین نیــز تکامــل یافتــه و یُــد را

میزان یُد رادیواکتیو کـه مـیتوانـد توسـط تیروئیـد

برداشت و در مقادیر فزاینده در خود انباشت میکند.

برداشت شـود نیـز در مقایسـه بـا دیگـر بزرگسـاالن

از آنجا که یُد به راحتی از جفت عبور میکند ،بعد از

افزایش مییابد .غدهی تیروئید جنین ممکن است از

ســه ماهــهی اول ،تیروئیــد جنــین در معــرض یُــد

۴3
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رادیواکتیو قرار میگیرد .اما همانگونه که اشاره شـد،

سالمت مردم دستور مصرف قرصهـای  KIرا صـادر

با همـین مکانیسـم ،یُـد پایـدار نیـز از جفـت عبـور

میکنند (با مقادیر توصـیه شـده بـرای بزرگسـاالن)

میکند ،بدین سان میبایسـت خطـر منـع کننـدگی

مصرف نمایند.

فعالیت تیروئیدی را با مصرف فزایندهی طـوالنی یُـد

مقدار  KIکه به یک زن شیرده داده میشود

پایدار (به ویژه در مناطقی که بـا کمبـود یُـد روبـرو

به اندازهای نیست که از طری شـیر بتوانـد تیروئیـد

هستند) در ذهن نگه داشت.

کودک در معرض یُد رادیواکتیو را محافظت نماید .از

هر چند که تفاوتهـای فیزیولوژیـک در سـه

این رو ،افزون بر قرص  KIکـه توسـط مـادر شـیرده

ماهههای حاملگی وجود دارد ،نیازی به تغییر سیاست

مصرف میشود ،نوزاد وی نیـز مـیبایسـت براسـاس

تجویز قرص یُد در شرایط حوادث هستهای برای ایـن

مقدار توصیه شده براساس سن خـود KI ،را دریافـت

گروه از افراد وجود نـدارد .همانگونـه کـه اشـاره شـد،

کند .در این شرایط ،مادر میتواند به شیردهی خـود

نمیبایست در زنان باردار از دوزهـای تکـرار شـوندهی

نیز ادامه دهد .تمـام زنـان شـیرده و نـوزادان آنهـا

 KIاستفاده کرد ،زیرا این دوزهای تکرار شونده موج

میبایست فقط یک تک دوز  KIرا دریافت کنند مگر

منع عملکرد تیروئید مادر و یا جنین گردیده و اثـرات

در شرایطی که عنوان میشود.

احتمالی نـاگواری را در رشـد و تکامـل جنـین ایجـاد

هـ /بزرگساالن زیر  ۴1سال

میکند .از این رو ،برای جلوگیری از رفع نیاز مصـرف

در بزرگساالن با سن پـایین ،خطـر سـرطان

قرصهای  KIبـه صـورت تکـرار شـونده ،مـیبایسـت

برخاسته از پرتوگیری کم است .از سوی دیگر ،خطـر

اقدامات مناسـ دیگـری ماننـد فـراهم نمـودن شـیر

عوارض جانبی با یک تک دوز یُد پایـدار نیـز پـایین

غیر آلوده به این گروه از زنان را در اولویت قرار داد.

است .از این رو میتوان یُد پایـدار را در صـورتی کـه

نکتــه دیگــر آن کــه ،بــه زنــان بــاردار بــا

تصمیم به تجویز قرص یُد اتخاذ شده باشد به صورت

هیپرتیروئیدی فعال نمیبایست یُد پایدار تجویز کرد زیرا

تک دوز به این گروه داد .البته باید توجه کرد که در

خطر منعکنندگی تیروئیدی جنین آنان ،وجود دارد.

اصل ،شاخصهای دوزاژ تجویزی ،در ایـن گـروه ،بـه

د /مادران شیرده

صورت چشمگیری ،باالتر از کودکان است .همچنـین

مانند دیگر افراد جامعـه ،زنـان شـیرده نیـز

بسیار مهم است که موارد عدم مصرف (مانند آلـرژی

میبایست قرص های  KIرا هنگـامی کـه کـارگزاران

به یُد ،سابقهی کنونی یا پیشین بیمـاری تیروئیـد از

جدول  )5درصد حفاظت تیروئید با یُد  202بعد از مصرف یک دوز 203

میلیگرمی KI

زمان  KIبا توجه به برخورد

میزان حفاظت

با یُد ( 090ساعت)

با مصرف ( KIکنترل)

-45
-21
-2
3
1
0
1
12

خیلی کم
~13
~233
41
13
53
23
25

این دادهها براساس مشاهدات تجربی در زمانهای صفر و سه ساعت به دست آمـده اسـت و دیگـر دادههـا از
مدلهای متابولیسم یُد استخراج شدهاند.

هــر نــوع ،درماتیــت هرپیتیفــورم و واســکولیت بــا

برخاسته از پرتوگیری بی نهایت کم و حتـی ممکـن

هیپوکمپلیمنتیمی) را میبایست مد نظر قرار داد.

است صفر باشد .در این گروه ،خطر عـوارض جـانبی

تجویز دوزاژ تکرار شـونده یُـد پایـدار ،جهـت

مصرف یُد پایدار با افزایش سن به دلیل بـروز بیشـتر

جلوگیری از اثرات یُد رادیواکتیو ،توصیه نمیشود زیرا

بیماریهای تیروئید ،نیز افزایش مییابد .پیشگیری با

خطر عوارض جانبی فزونی مـییابـد .کنتـرل مناسـ

یُد پایدار در این گروه توصیه نمیشود ،مگـر آن کـه

مصرف مواد غذایی در ایـن گـروه بسـیار آسـانتـر از

دوزاژ تیروئیدی در نتیجهی ورود تنفسی به این افراد

کودکان است زیرا این گروه را میتوان بدون تـرس از

بــه آســتانهای برســد کــه موجــ تهدیــد فعالیــت

عوارض تغذیهای ،از مصرف شیر منع کرد.

تیروئیدی آنان شود که ایـن مقـدار حـدود  2گـری

و /بزرگساالن باالتر از  ۴1سال

میباشد .معموالً این مقدار پرتوگیری در مناطقی که

احتماالً ،در این گروه ،خطر سرطان تیروئید

دور از حادثهی هستهای هستند ،روی نمیدهد.
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کارایی یُد پایدار

به عنـوان تـابعی از زمـان تجـویز  KIپـ

یُد پایدار ممکن است  233درصـد حفاظـت

پرتوگیری برآورد کردهانـد ،نشـان مـیدهنـد کـه در

بر علیه یُد رادیواکتیو را برای یک فـرد ایجـاد نکنـد.

شرایط با دریافـت کـافی یُـد غـذایی ،در صـد دوزاژ

زیرا میزان یُد پایدار بـه میـزان تجـویزی  ، KIزمـان

برگردانده به تیروئید در زمـانی کـه  KIدر  1سـاعت

تجویز و بسیاری دیگر از عوامـل بسـتگی دارد .بـرای

بعد از پرتوگیری تجویز شود ،برابر  23درصـد اسـت.

مثال ،اگر دوزاژ یُد  233و  133میلیگرمی ،همزمان

مطالعــهای دیگــر نیــز نتــایجی مشــابه ارائــه داده و

با یُد رادیواکتیـو بـه فـرد داده شـود ،مـیتوانـد دوز

نشانگرآن بود که بهترین لحظه برای تجویز  ، KIیک

برگردان به تیروئید را در  12ساعت بعد از مصرف یُد

ساعت قبل از پرتوگیری با یُد رادیواکتیو میباشد .در

رادیواکتیو ،به باالی  42درصد در اکثر افراد برسـاند.

هر صورت ،دریافت  KIپیش از برخورد و یا بالفاصـله

اما به نظر میرسد که افزایش  KIبه باالتر از  233تا

پ

از برخورد بـا یُـد رادیواکتیـو ،بیشـترین سـطح

 133میلیگـرم نتوانـد دوز برگـردان بـه تیروئیـد را

حفاظتی را فراهم میآورد .اگر قرصهـای  KIخیلـی

بهبود بخشد .دریافت یُـد غـذایی نیـز ممکـن اسـت

زود و یا خیلی دیر استفاده شوند ،احتمال مؤثر بودن

کارایی عملکرد منع برداشت تیروئیدی را تغییر دهد.

آنها بر تیروئید کم بوده و سـطح حفاظـت کامـل را

در نتیجه ،اثر حفاظتی  KIدر افراد با کمبـود یُـد در

ایجاد نمیکنند .چنانچه قـرص هـا  2سـاعت بعـد از

مقایسه با کسانی که دریافت یُد کافی غذایی دارنـد،

برخورد با یُد رادیواکتیو مصرف شوند ،میـزان سـطح

به صورت چشمگیری کمتر میشود.

حفاظت به نصف کاهش مییابد .چنانچه  KIبـیش از

مدل های شبیه سازی شـده براسـاس مـدل
فارماکینتیک که در صد دوز برگردانده به تیروئیـد را

 12ساعت پ

از زمـان

از برخـورد مصـرف شـود ،هیچگونـه

حفاظتی ایجاد نمیکند.

اثرات زیانآور یُد پایدار

5۴
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از آنجا که تجربهی تجویز یُدیـد پتاسـیم بـا

بر عک  ،از آنجا که برنامه های ملّی بیشماری برای

هــدف حفاظــت مــردم ،در برابــر اثــرات برخاســته از

غنیسازی یُد د ر نمک و نان ،به منظـور اجتنـاب از

پرتوگیری با یُد رادیواکتیـوی کـه در نتیجـهی یـک

رخداد اثرات شدید کمبـود یُـد وجـود دارد ،اثـرات

رخــداد هســتهای برم ـیخیــزد ،بس ـیار نــادر اســت،

جانبی احتمالی از تجویز یُد ،به صورت گسـترده ای

دادههای علمی تأیید شدهی انـدکی در مـورد اثـرات

مورد مطالعه قرار گرفتهاند .همچنین اثرات جـانبی

جانبی کاربرد یُد پایدار در سطح جمعیت وجود دارد.

از درمان با داروهای حاوی

یُد از مشاهداتی که پ

جدول  )3کاربردهای پزشکی یُد پایدار
درمان و پیشگیری گواتر با کمبود یُد
طوفان تیروئیدی
آمادهسازی پیش از عمل گواتر سمی
بعد از درمان با یُد  202در بیماری گریوز
به عنوان تنها درمان بیماری گریوز (با حساسیت به داروهای تیروئیدی)
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یُد بدست آمدهاند ،بسیار کمـک کننـده مـیباشـند.

هیپرتیروئید برخاسته از یُد در بزرگساالن کنند.

اثرات جانبی احتمالی KIشامل ”پرکاری برخاسته از

هیپرتیروئیدی برخاسته از یُد ممکـن اسـت

یُد“ ” ،کمکاری برخاسـته از یُـد“ و ” اثـرات جـانبی

در یک تیروئید کامالً طبیعی در هنگامی که بدن بـا

غیرتیروئیدی“ میباشند .شدت این اثرات بستگی بـه

شرایط افزایش حاد یا مزمن یُد روبـرو مـیشـود؛ بـه

سن ،وضعیت و مصرف معمول یُد افراد دارد.

ویژه در افرادی که مصرف یُـد غـذایی آنهـا پـایین
میباشد ،روی دهد .ایـن پدیـده بیشـتر در تیروئیـد
مولتی ندولر (با و بدون گواتر) و یا درمـوارد بیمـاری

هیپرتیروئیدی برخاسته از یُد
پرکاری تیروئیدی برخاسته از یُد ،که پ

از

درمان بـا داروهـای حـاوی یُـد کـه در مـدت زمـان

.

گریوز یا گواترهای مولتی ندولر توکسیک که به دلیل
کمبود یُد نهفته بودهاند ،نمایان میشود.

طوالنی استفاده شـدهانـد و نیـز بعـد از برنامـههـای

اثرات قلبی هیپرتیروئیدی برخاسته از یُد به

پیشگیری با یُد در مناطقی که کمبود یُد داشتهانـد،

ویژه در افراد پیر و بیماران با نارسایی عـروق کرونـر،

مشاهده شده است.

یا نارسایی نهان و یا آشکار قلبی ،ممکن است شـدید

پرکاری برخاسته از یُد شش درصـد از مـوارد

باشد .برای مثال ،فیبریالسیون دهلیزی در  22تا 13

تشخیص داده شده پرکاری تیروئید را شـامل شـده و

درصد از بیماران با پرکاری تیروئیدی و کمتر از یـک

آمیـــودارون ) (amiodaroneبـــه عنـــوان دارویـــی

درصد از افراد یو تیروئید روی میدهد.
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ضد آریتمی ،شایع تـرین علـت آن بـوده اسـت .البتـه

بیمــاریهــای زمینــهای تیروئیــدی و دیگــر

از مصـــرف

شــرایط بــالینی کــه فــرد را مســتعد هیپرتیروئیــدی

آمیودارون نیز مکانیسمهای دیگـری بـه جـز مصـرف

برخاسته از یُد میکنند در جدول ( )1نمایان هستند.

هیپرتیروئیــدی برخاســـته از یُـــد پــ

فزاینــدهی یُــد (ماننــد اثــر توکســیک آن بــر روی
سلولهای تیروئیدی) از خود نشان میدهد .بروز این

هیپوتیروئیدی برخاسته از یُد

پدیده بین  1تا  21درصـد بـوده و در منـاطقی کـه

هیپوتیروئیدی برخاسـته از یُـد در هنگـامی

کمبود یُد دارند دیده میشود .افزون بـر آمیـودارون،

روی مــیدهــد کــه تیروئیــد نمــیتوانــد از اثــر

بسـیاری از دیگــر درمــانهــا و اســتفاده از داروهــای

ولف -چایکوف فرار نماید .در بزرگساالن ،این پدیـده

حاوی یُد در رادیولوژی نیز میتواننـد تولیـد

بیشتر زمانی روی مـیدهـد کـه اخـتالالت تیروئیـد

حاج

جدول  )1گروههای خطر برای پرکاری تیروئیدی برخاسته از یُد
با بیماریهای زمینهای تیروئید
غنیسازی یُد برای کمبود یُد در گواتر اندمیک
تجویز یُد به بیماران یوتیروئید گریوزی ،به ویژه در کسانی که بعد از داروهای ضد تیروئیدی در حالت
طبیعی هستند.
گواتر ندولر غیرسمی
ندولهای خودکار
گواتر منتشر غیرسمی

بدون بیماریهای زمینهای تیروئید
تجویز یُد به بیمارانی که بیماری زمینهای تیروئید آنها تشخیص داده نشده است ،به ویژه در مناطقی با
کمبود خفیف و متوسط یُد

پیشین مانند تیروئیدیت خود ایمن ،تیروئیدیت پـ

برخاسته از یُد میتواند بعد از افزایش یُد در مادر یـا

از زایمان ،درمـان بـا یُـد رادیواکتیـو بـرای پرکـاری

قبل از زایمان یا در زمان شیردهی روی دهد .مـوارد

تیروئید و یا تیروئیدیت تحت حاد وجود داشته باشد.

هیپوتیروئیدی شدید نوزادی و گـاهی گـواتر ،بعـد از

اغلــ  ،هیپوتیروئیــدی برخاســته از یُــد در

کاربرد پوستی ضد عفونی کنندههای یُد دار ،در زمان

نوزادان (به ویژه در نوزادان نارس) دیده میشـود .در

زایمان ،مشاهده شده است.

این نوزادان ،افزایش کم یُد به صورت حاد (تنها  1تا

هیپوتیروئیــدی برخاســته از یُــد نــوزادی

 5برابر دریافت یُد طبیعی) میتوانـد بـه کـم کـاری

تشخیص داده نشده ،حتی در زمانی که ناپایدار باشد،

تیروئیدی منجر شود .حساسیت نـوزادان نسـبت بـه

ممکن است رشد و تکامل سیسـتم عصـبی و ذهنـی

این اثر را میتوان چنین تفسیر نمود کـه سـطح یُـد

کــودک را در دراز مــدت تحــت تــأثیر قــرار دهــد.

تیروئید آنها پایین بوده و سیستم تنظـیم کننـدهی

برعک  ،هنگامی که به خوبی تشـخیص داده شـود،

برداشت یُد آنهـا نیـز نـارس مـیباشـد .کـم کـاری

هیپوتیروئیدی را میتـوان بـا درمـان هورمـونی ،بـه
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ط

جدول  )4گروههای خطر برای کمکاری تیروئیدی برخاسته از یُد ()iodine-induced
بدون بیماریهای زمینهای تیروئید
جنین و نوزاد ،به ویژه نارس
ثانویه به گذر یُد از جفت یا برخورد نوزاد با مواد غنی از یُد به صورت موضعی یا از راه غیر خوراکی
شیرخوار
گاهی در شیرخوارانی که آب غنی از یُد مصرف میکنند گزارن شده است (چین).
بزرگسال
در افراد ژاپنی با دریافت یُد باال ،هنگامی که تیروئیدیت هاشیموتو کنار گذاشته شده باشد.
کهنسال
در افراد کهن سال با و یا بدون احتمال وجود تیروئیدیت خود ایمن و اختالل در ارگانیفیکاسیون

.
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بیماری غیرتیروئیدی مزمن
فیبروز سیستیک
بیماری مزمن ریوی
درمان با دیالیز به صورت مزمن
تاالسمی ماژور
بیاشتهایی عصبی

بیماریهای زمینهای تیروئید
تیروئیدیت هاشیموتو
بیماران یوتیروئید که قبالً با یُد  202برای بیماری گریوز درمان شدهاند.
تیروئیدکتومی یا داروهای تیروئیدی
هیپوتیروئیدی تحت بالینی ،به ویژه در کهنسالی
پ از تیروئیدیت بعد از زایمانی گذرا
پ از تیروئیدیت دردناک تحت حاد
پ از برداشت نیمی از تیروئید برای ندولهای خونخیم

بیماران یوتیروئید که یک حملهی قبلی پرکاری تیروئید تخریب کننده با آمیودارون را داشتهاند.
بیماران یوتیروئیدی که حملهی قبلی بیماریهای تیروئیدی برخاسته از آلفا -اینترفرون را داشتهاند.
بیمارانی که درمان با لیتیوم را دریافت میکنند.

جدول  )23عوارض جانبی احتمالی





غیرتیروئیدی KI

دستگاه گوارن
 oتهوع ،استفراس ،اسهال ،درد شکمی
وابسته به آلرژی
 oآنژیو ادم (تورم عمومی)
 oآرترالژی (درد مفاصل)
 oائوزینوفیلی
 oآدنوپاتی لنفاوی (بزر شدن غدد لنفاوی)
 oکهیر (خارن)
بثورات پوستی

آسانی درمان کرد.
پ

مصـرف تـک دوز  KIوابسـته دانسـت .زیـرا چنـین

از افزایش دریافـت یُـد مـادر ،احتمـال

مسائلی به ویژه در کودکان شایع میباشد.

هیپوتیروئیدی نوزادی را نمیتوان کنار گذاشت زیـرا

اکثر اثرات جانبی احتمالی گـزارن شـده و

تشخیص آن دشوار است ولی ممکن است گواتر را در

اغل غیر تأیید شده ،در زیر فهرست شـده انـد؛ امـا

هنگام سونوگرافی مشاهده کرد .درمـان مـادر ،بـرای

این نکته را نباید از ذهن دور دانست کـه ایـن اکثـر

تنظیم بیماری الزم است.

عوارض بسیار نادر هستند.
• اثرات جـانبی گوارشـی :تهـوع ،اسـتفراس،
اسهال و درد معده

اثرات زیان آور غیر تیروئیدی
از

• اثرات وابسته بـه آلـرژی  :آنژیـو ادم (ورم

تجویز  KIدر جمعیتهـای انسـانی (ماننـد کودکـان

عمومی ،به ویژه در صورت و بدن) ،تنگی نفـ  ،درد

از حادثه چرنوبیـل) مشـاهده شـد .در

شـدن غـدد

اثرات جانبی غیر تیروئیدی انـدکی پـ
لهستانی پ

حقیقت ،بسیار دشوار است که اثـرات گـزارن شـده
مانند بثـورات پوسـتی و نشـانههـای گوارشـی را بـه

مفاصل ،ائوزینـوفیلی ،آدنوپـاتی (بـزر
لنفاوی) ،کهیر (خارن).
• بثورات پوستی
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ط

پاسخ های آلرژیک و آنافیالکتیک به یُد نیـز

دوزاژ  KIرا بیش از مقـادیر پیشـنهاد شـده دریافـت

توسط چند پژوهشگر توصیف شده اند .این پاسـخهـا

کنند و یا به آنها دوزاژ تکـرار شـوندهی  KIبدهنـد،

شــامل بیمــاری دســتگاه گ ـوارن (تهــوع ،اســتفراس،

احتمال اثرات جانبی در آنها بیشتر خواهد بود.

اسهال و درد شکمی) ،ت  ،تورم صورت و بدن ،تنگی
نف

و بثورات پوستی گوناگون (به نـام ایـدودرماس

 ) iododermasمیباشند.
چنین پیامدهایی استثنایی بوده و نقش یُـد
در این نشانهها نیز هنوز کامالً آشکار نشده است.

.
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موارد منع مصرفKI

تعــداد انــدکی از مــوارد بــالینی موجــود
میباشند که در آنها تجویز  KIبه صورت مطل منع
شده باشد .کسانی که این شرایط را دارند نمیبایست

بیماریهـای بسـیار نـادری کـه بـا افـزایش

 KIدریافت کرده و نیاز به محافظت از یُد رادیواکتیو

مصرف یُد بدتر میشوند شامل درماتیت هرپتیفـورم،

به شیوههای دیگر دارند و میبایسـت تصـمیمگیـری

ایدودرم توبروزوم ،واسـکولیت هیپـوکمپلیمنتیمی و

مورد به مورد ،تحت نظارت گروه پزشکی ،برای آنـان

میوتونی کونجنیتا میباشند.

صورت گیرد.

در یــک فراگــرد کل ـی ،هنگــامی کــه دوزاژ

• حساسیت به یُد .این بیماری بسـیار نـادر

مناس به افراد داده شود ،عوارض جانبی در کودکان

است و نمیبایست با حساسیت شایع تـر نسـبت بـه

و بزرگساالن در سنین پایین نادر میباشـند .بـا ایـن

مواد حاج

که همـراه بـا یُـد جهـت تصـویربرداری

وجود ،این عوارض شامل پاسخ های آلرژیک خفیـف،

رادیولوژیک استفاده میشوند ،اشتباه شود.

بثــورات پوســتی و نــاراحتی در دســتگاه گــوارن
میباشـند .امـا اثـرات ناخواسـته بعـد از  KIبـر روی

• درماتیــت هرپتیفــورم (بــه عنــوان یــک
بیماری پوستی مزمن)

فعالیــت تیروئیــدی در افــرادی کــه پــیش زمینــه

• واســـکولیت هیپـــوکمپلیمنتیمی (یـــک

بیماری های تیروئید دارند ،بیشتر دیده میشوند .این

التهــاب نــادر دیــوارهی عــروق کــه در بعضــی از

بیماریها ،بیشتر در افراد بزرگسال با سـن بـاال و در

بیماریهای ایمنی رخ میدهد).

کهنساالن ،بیشتر از کودکان یـا بزرگسـاالن بـا سـن

• میوتونی کونجنیتا (یک نقـص مـادرزادی

پایین دیده میشوند .در هر صـورت ،در افـرادی کـه

بسـیار نــادر کــه شــامل ســفتی ماهیچــههــا اســت).

تجربهی لهستان
دو روز پــ

اندیشیدند که یُد پایدار هنوز برای حفاظت تیروئیـد از

از انفجـــار راکتـــور شـــماره 2

آلودگی ادامه دار حادثه سودمند خواهـد بـود) .در 14

چرنوبیــل در  13و  11آوریــل  ،2415لهســتانیهــا

آوریل  ،2415دستور آماده سازی محلول  KIدر بخش

فعالیت چشمگیری از یُد  202را در هوا اندازه گیـری

داروسازی که به صورت متمرکز اداره مـیشـد ،بـرای

کردند .بدین سان ،دولت تصـمیم گرفـت کـنشهـای

پخـش در  22اسـتان بیشـتر آسـی دیـده ،از ســوی

رویاروی را در  14آوریل پیاده نمایـد (هـر چنـد کـه

وزارت بهداشت صـادر شـد .مراکـز سـالمت عمـومی،

تصور میکردنـد کـه مقـداری یُـد رادیواکتیـو توسـط

بیمارستانها ،مدارس ،مدارس آمادگی و غیره از مکان

تیروئید در آن زمان برداشت شده اسـت ولـی چنـین

هایی بودند که برای پخش یُد پایـدار انتخـاب شـدند.
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تصویر  )3کودکانی که در زمان رخداد چرنوبیل زیر  1سال سن داشتند 13 ،درصـد از مـوارد سـرطان تیروئیـد را پـ از
رخداد هستهای چرنوبیل به خود اختصاص میدهند .سرطان تیروئید در این افراد ،به شـکل تهـاجمی همـراه بـا متاسـتاز
منطقهای ،تظاهر میکند.

ط

.
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تصویر  )1در هنگام رخداد هستهای چرنوبیل تقریباً  23/2میلیون کودک زیـر  25سـال و  3میلیـون بزرگسـال لهسـتانی،
حداقل یک تک دوز  KIرا دریافت کردند .کاربرد  KIدر لهستان ،این درس را به ما آموخت کـه کـاربرد یُدیـد پتاسـیم در
رخدادهای هستهای در سطح جمعیت کامالً ایمن بوده و با سطح تحملپذیری باالیی توأم است.

دستورالعمل دوزاژ  KIبه صورت زیر بود:
●  22میلیگرم برای نوزادان
●  23میلی گرم برای کودکان  2ساله و یـا
زیر  2سال

●  33میلیگرم برای دیگر افراد
از آنجا که باور بر این بود که خطر سرطان
برای بزرگساالن پایین بـوده و عـوارض در افـراد بـا
گواتر های ندولر پیش بینی میشـد ،یُـد پایـدار بـه

عنوان پیشگیری برای بزرگساالن پیشنهاد نگردیـد؛

مادرزادی در بخش مرکزی لهستان بر روی  213تـا

اما زنان باراد و شیرده در برنامه جای گرفتند.

 223هزار نفر طی سالهـای  2415 ،2412و 2413

پخش محلول  KIهمراه با اقدامات حفاظتی

انجام پذیرفت.

دیگــر بــود؛ ماننــد مصــرف شـیر تــازه آلــوده بــا یُــد

برجسته ترین پیام هـای ایـن مطالعـات کـه

رادیواکتیویتــه بــاالی  ،2333 Bq/Lبــرای مصــرف

توسط مسئولین سالمت لهستانی فراهم شـد ،شـامل

کودکان و زنان باردار و شـیرده قـدغن شـد و بـرای

موارد زیر میباشند:

تمام کودکان زیر  2سال شیرخشک فراهم گردیـد و

• بـیش از  42درصــد از  21323کــودک و

به کودکان و زنان بـاردار و شـیرده توصـیه شـد کـه

 2352بزرگسالی که یُد رادیواکتیو را دریافت کرده و

دار تازه خود را تـا شـانزدهم

بــه پرسشــنامه پاســخ داده بودنــد ،اثــرات جــانبی

مصرف سبزیجات بر

غیر تیروئیدی را بیـان نکردنـد؛ در کسـانی نیـز کـه

ماه می کاهش دهند.
جمعاً تعـداد  23/2میلیـون دوزاژ محلـول

عوارض جانبی را از خـود نشـان دادنـد ،شـایعتـرین

 KIبه کودکان و  3میلیـون دوزاژ بـه بزرگسـاالن

اثرات مشاهده شده شـامل اسـتفراس ( 115کـودک و

داده شد .بدین سان ،از چهارمین تـا هفتمـین روز

 20بزرگسال) ،بثـورات پوسـتی ( 214کـودک و 50

بعــد از آغــاز آزادســازی رادیواکتیویتـه از نیروگــاه

بزرگسال) ،درد شکمی ( 20کودک و  01بزرگسال)،

هسـته ای چرنوبیـل ،محلـول  KIبـه بـیش از 43

سردرد ( 11کودک و  02بزرگسال) بودند.

درصد از کودکان جوان تر از  25سال و یک چهارم
بزرگساالن تجویز شد.
سه سال پ

از رخداد ،پرسشنامهای جهـت

• دو بزرگسال ،بـا بیمـاری مـزمن انسـدادی
ریوی و حساسیت شـناخته شـده بـه یُـد ،سـریعاً بـه
دیسترس تنفسی حاد ،بعد از دریافت  KIدچار شدند.

بررسی عوارض تجـویز یُـد پایـدار بـه  21هـزار نفـر

• هیچگونه عارضهی شدیدی در زنان باردار

ارسال شـد کـه  02هـزار نفـر آن را تکمیـل کردنـد

کـه دوزاژ پیشـنهادی  KIرا دریافـت کـرده بودنــد،

(میزان مشارکت  51درصد) .در این پروژه ،کودکـان

مشاهده نشد.

تــا ســن  25ســال 03 ،درصــد از گــروه را شــامل
میشدند.
همچنین ،مطالعات غربالگری هیپوتیروئیدی

• هیچگونه اختالل تیروئیـدی پـا برجـا در
میان  21312کودکی که  KIدریافـت کـرده بودنـد،
یافـت نشـد؛ تنهـا  3/2درصـد از نـوزادانی کـه KI
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پیشگیرانه در روز دوم زندگی دریافـت کـرده بودنـد،

بزرگتــرین برنامــهی جمعیتــی تجــویز  KIتــاکنون

یک افزایش ناپایدار در سطح سرمی  ، TSHهمراه با

میباشد ،نشان داد که این برنامه بسیار سودمند و بـا

کاهش  T4آزاد ،از خود نشان دادند.

ایمنی باال توأم میباشد .از آنجا که هیچ افزایش بروز

• هیچگونه سرطان تیروئیـدی در جمعیـت
مورد مطالعه یافت نشد؛ مقایسهی شیوع گواتر ندولر

در لهستان گزارن نشد و عوارض جانبی نسـبت بـه

از رخـداد هسـتهای ،تفـاوت

 KIنیز بسیار نادر بوده است ،ایـن تجربـه ،موفقیـت

و کلی در پیش و پـ

معنی داری را از خود نشان نداد.
در یک فراگرد کلی ،تجربـهی لهسـتان کـه

.

6۴

سرطان تیروئیدی پ

از رخداد هسـتهای چرنوبیـل

برنامهی پیشـگیری بـا یُـد پایـدار را در رخـدادهای
هستهای به نمایش میگذارد.

برنامهی پیادهسازی پیشگیری با یُد پایدار
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سطوح تداخلی سازمان جهانی بهداشت
)(WHO

پیشگیری با یُد پایدار پ

از رخـدادهای هسـتهای“،

برداشت یُد رادیواکتیو توسـط تیروئیـد را بـه شـکل

بر اسـاس اصـول پایـهی حفاظـت در برابـر

مؤثری با تجویز  233میلیگرم یُد پایدار (مطـاب بـا

پرتوها چنانچه اثرات قطعی زیانبار )(deterministic

 203میلـیگـرم  KIیـا  233میلـیگـرم  (KIO3در

و یا خطر اثرات احتمالی زیانبار ) (stochasticبـرای

بزرگساالن و نوجوانان میتوان منع کرد که البته این

افراد باال است ،میبایست اقـدامات تـداخلی را بـرای

دوزاژ در کودکان کاهش مییابد.

حفاظت از مردم به مرحلهی اجرا در آورد .در کفهی

براساس دیدگاه ” استانداردهای ایمنی پایهی
بینالمللی“ آژان بینالمللـی انـرژی اتمـی )،(IAEA

میبایست به زیان های آن ها چیرگـی داشـته و ایـن

سطح تداخلی قابل قبول ژنریک برای منع برداشت یُد

عملیات میبایست بتواند خطر اثرات احتمـالی را تـا

در حـــد  233میلـــیگـــری (برابـــر  233راد) دوز

حد منطقی قابل انجام کاهش دهند.

برگشــت پــذیر ) (avertableبــه تیروئیــد مــیباشــد.

تـــرازو ،وزن ســـودمندی عملکردهـــای حفـــاظتی

همانگونـــه کـــه اشـــاره شـــد بـــر پایـــهی

”دســتورالعمل ســازمان جهــانی بهداشــت بــرای

براساس نظر آژان

بینالمللی انرژی اتمی ،پیشـگیری

با یُد پایدار هنگامی خواهد بود که دوزاژ از این مقـدار
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جدول  )22سطوح رفران
*
پیشگیرانه با یُد پایدار

.
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برای گروههای گونـاگون جمعیـت جهـت تصـمیمگیـری پیرامـون برنامـهریـزی

سطوح رفرانس

گروه جمعیتی

شیوه برخورد

نوزادان ،شیرخواران ،کودکان و نوجوانان
تا سن  21سالگی و زنان باردار و شیرده

تنفسی (و گوارشی)

بزرگساالن زیر  23سال

تنفسی

 233میلیگری ) (mGyدوز
برگشتپذیر به تیروئید

بزرگساالن باالی  23سال

تنفسی

 2گری ) (Gyدوز تابیده به تیروئید

†

 23میلیگری ) (mGyدوز
‡
برگشتپذیر به تیروئید

§

نکات مهم:
* این سطوح ایده آل به شکل کارآمد در هنگامی که تعداد زیادی از رادیونوکلئایـدها در مقـادیر ناشـناخته در یـک حادثـه آزاد
میشوند را در محاسبه نگنجاندهاند .به همین دلیل ،سطح تداخلی ژنریک  233میلیگری توسط ”اسـتانداردهای ایمنـی پایـه“
مشخص شده است .در هر صورت این موضوع نیاز به مالحظهی عملی برنامهریزی جهـت پیـادهسـازی پیشـگیری بـا یُـد بـرای
گروههای سنی ویژه را کنار نمیگذارد.
† مصرف شیر توسط شیرخواران در هنگامی که منبع جایگزین دیگری در دسترس نیست.
‡ رعایت این مقادیر این اعتماد را ایجاد میکند که دوزاژها برای تمام گروههای سنی ،کامالً زیـر سـطح آسـتانه اثـرات قطعـی
میباشد.
§ کنش تداخلی برای این گروه برای اطمینان از جلوگیری از اثرات قطعی به تیروئید انجام میشود .در حقیقت میزان  2گـری،
حد اثرات قطعی است که ”استانداردهای ایمنی پایه“ به آن پرداخته است.

فراتر رود.
خطر سرطان تیروئید در گذر طول زنـدگی،

هر گری (  %2در هر  233راد) بـوده و خطـر اثـرات
جانبی شدید پ

-3

از تجویز تـک دوز یُـد برابـر 23

برای کودکـانی کـه در معـرض یُـد رادیواکتیـو قـرار

است .بدین سان WHO ،پیشـنهاد کـرده اسـت کـه

گرفتهاند ،براساس برآورد  ،WHOبرابر یک درصد در

برای این گروه ،سطح تداخلی بر پایهی سن ،بـه 23

میلیگری (یک راد) دوز برگشـت پـذیر بـه تیروئیـد

پرتوگیری بسیار باال است (بیشتر از  2گـری معـادل

(یک دهم سطح تداخلی ژنریک پذیرفته شده توسط

 233راد) و اثراتـی دیگــر فراتــر از ســرطان تیروئیــد

 )IAEAکاهش یابد.

امکان دارد روی دهد (مانند کم کاری تیروئید) ،عمل

سازمان جهانی بهداشت بر این میزان سـطح

منع برداشت یُد انجام پذیرد.

تداخلی تأکید میورزد .زیرا بـر ایـن بـاور اسـت کـه

به طور کلی ،حتی اگر دوز برگشتپذیر نیز

حتی در این سطح تـداخلی 1 ،تـا  2مـورد سـرطان

در شــرایط اورژان ـ  ،ب ـیش از حــد بــرآورد شــود،

تیروئیدی در هر سال در هر یک میلیون کـودک در

هیچگونه خطر عمده ای بر سالمت مصرف کنندگان

معرض پرتو مورد انتظار است که این آمار هنوز چند

یُد پایدار بوجود نخواهد آمد .بدین سان ،از آنجا که

زمینـهای اسـت کـه عمومـاً

عوارض جانبی پیشگیری با یُد پایدار در کوتاه مدت

برابر بیشتر از بروز پـ
دیده میشود.

جـــدول ( )22ســـطوح رفـــران

ناچیز است ،تصمیم به برنامهی پیشگیری بـا یُـد را
را بـــرای

میبایست بر اساس برآورد هزینـههـای اجتمـاعی و

پیاده سـازی منـع برداشـت یُـد توسـط تیروئیـد ،در

اقتصــادی آن ســنجید .در صــورتی کــه پخــش

گروههای سنی گوناگون و زنان بـاردار و شـیرده کـه

قرصهای یُد در مکانهای استراتژیک صورت گرفته

توسط  WHOدر سال  2444پیشنهاد شده اسـت را

باشد و این قرص ها به آسانی قابل دسترس باشـند،

نمایان میسازد.

هزینــههــای اقتصــادی آن کــم خواهــد بــود .امــا

همانگونــه کــه مشــاهده مــیشــود ،ســطح

پیامدهای روانی – اجتماعی برنامهی پیشـگیری بـا

تداخلی برای نوزادان ،کودکـان ،کودکـان بـا سـنین

یُد که شامل ارائه برنامههای اطمینان سازی و دادن

باالتر و نوجوانان تا سن  21سالگی و نیز بـرای زنـان

قوت قل

به جامعه و نیز مدیریت اضطراب احتمالی

باردار و زنان شیرده ،یک دهم بزرگساالن تا سن 23

از اجرای ایـن برنامـه در میـان مـردم مـی باشـد را

سالگی است؛ زیـرا ایـن گـروههـای سـنی ،در گـروه

میبایست مورد تعم قرار داد.

پر خطر برای پرتوگیری جای دارند.

از دیــدگاه زمینــههــای ارتباطــات ،براســاس

از آنجــا کــه خطــر ســرطان تیروئیــد بــرای

مطالعات انجام گرفته ،بـرای دسـتیـابی بـه اهـداف

بزرگساالن باالی  23سال بسـیار کـم اسـتWHO ،

علمی و عملی ،پخش قرصهای یُد نیازمنـد آمـوزن

پیشنهاد کرده است که تنهـا در مـوردی کـه میـزان

چشمگیری میباشد .بـه زبـان دیگـر ،پـیش پخـش
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جدول  )21مقایسهی پیشنهادهای سازمان بهداشت جهانی ) (WHOبا مـدیریت غـذا و داروی آمریکـا ()FDA
پیرامون پیشگیری با یُد پایدار در رخدادهای هستهای
سطح رفرانس

میزان KI
)(mg

دوز برگشتپذیر تیروئید )(mGy

.

71

میزان ید
)(mg

WHO

FDA

WHO

FDA

WHO

FDA

بزرگساالن باالی  23سال

2333

2333

203

203

233

233

بزرگساالن باالی  21سال
تا  23سال

233

233

203

203

233

233

زنان باردار یا شیرده

23

23

203

203

233

233

نوجوانان باالی  21سال
تا  21سال

23

23

203

52

233

23

کودکان باالی  0تا  21سال

23

23

52

52

23

23

شیرخواران یک ماهه
تا کودکان  0ساله

23

23

01

01

12

12

نوزادان از تولد تا یک ماهه

23

23

25

25

21/2

21/2

قرص های یُد (پخش یُد پیش از رخداد هستهای) در

در ایاالت متحدهی آمریکـا بـا پیشـنهادهای سـازمان

صورتی که توأم بـا یـک برنامـهی ارتباطـاتی جـامع

جهانی بهداشت تفاوت هایی را از خود نشان میدهند.

نباشد ،نمیتواند مؤثر واقع شود.

جدول ( )21این تفاوتها را نمایان میسازد.

مقایسه سازمان جهانی بهداشت )(WHO
با مدیریت غذا و داروی آمریکا )(FDA

دوزاژ برای نوجوانان باالی  02سال
بــر اســاس پیشــنهاد  ، WHOدوزاژ 203

همانگونه که اشاره شد دوزاژ پیشنهادی برای

میلیگرمی  KIبرای نوجوانان باالی  21سال توصـیه

 KIو نیز برنامهی تداخلی برای آغاز تجویز یُـد پایـدار

شده است ،در حالی که مدیریت غذا و داروی آمریکا

) (FDAبــرای تمــام بچــههــای ســنین مدرســه ،دوز

است؛ برعک

استاندارد  52میلیگـرم را توصـیه کـرده اسـت .امـا

رادیواکتیو به تیروئید را  23میلیگری برای نـوزادان،

اجازهی تجویز دوزاژ بزرگساالن ( 203میلی گرم )KI

کودکان ،بچههای سنین پایین ،نوجوانان تا سـن 21

به نوجوانانی که میل به اندازهی بزرگسالی میکننـد

سال و زنان شیرده و باردار پیشنهاد کرده است.

را نیز داده است.

 FDAسطح آستانه ی پرتوگیری با یُد

بـــدین ســـان FAD ،از دادههـــای حادثـــه

سطوح تداخلی برای برنامهی پیشگیری
با یُد پایدار

حادثــه حــاکی از افــزایش چشــمگیر خطــر ســرطان

همانگونــه کــه اشــاره شــد  WHOســطح

تیروئید در کودکانی است که با مقادیر  23میلیگری

برای آغاز برنامهی پیشگیری با یُـد پایـدار را

و یا بیشتر برخورد داشتهاند .هر چنـد ایـن نهـاد بـه

 23میلی گری دوز برگشت پـذیر بـه تیروئیـد بـرای

خوبی درک میکند که اندک موردی از سرطانهـای

نوزادان ،کودکان ،بچه های با سنین پایین ،نوجوانـان

تیروئیدی در کودکانی که با کمتر از  23میلـیگـری

تا سن  21سالگی و زنـان بـاردار و شـیرده برگزیـده

برخورد داشتهاند نیز روی میدهد.

رفران

چرنوبیل نتیجه گیری کرده اسـت کـه شـواهد ایـن
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ب

کنشهای حفاظتی پرشتاب
و کنشهای رویاروی

7۴

.

این عملیات می بایسـت بـرای رویـارویی بـا
رخ ـداد ”اثــرات بــر ســالمت قطع ـی شــدید“ و نیــز
”احتمالی“ مربوط به آسـی هـای پرتـویی ،براسـاس
استانداردهای بینالمللی انجام گیرد.

اثرات بر سالمت پرتوها و در بدترین حالت ،از اثـرات
شدید و قطعی بر سالمت آنها ،جلوگیری کرد.
این اقدامات براسـاس دسـتورالعمل آژانـ
بینالمللی انـرژی اتمـی ) (IAEAشـامل مـوارد زیـر

عملیــات حفــاظتی و کــنشهــای رویــاروی
میبایست پرشتاب آغاز شوند وگرنه سـودمندی ایـن
اقــدامات اگــر بــا تــأخیر صــورت پذیرنــد ،بــه طــور

میباشند:
 /2جداســـازی منطقـــهی آلـــوده و منبـــع
رادیواکتیو و جلوگیری از مصرف غیر عمدی

چشــمگیری کاســته مــیگــردد .در زمــان رخــداد

 /1تخلیه

هستهای ،هیچ زمـانی بـرای ارزیـابیهـای زمـان بـر

 /0پناهگیری

گردهماییها و دیگـر فراینـدهای زمـان بـر موجـود

 /2حفاظت تنفسی

نیست و تأخیر های ناخواسته موج

در معرض قـرار

 /2رفع آلودگی افراد

دادن جمعیت خواهد شد و چنانچه این اقـدامات بـه

 /5تجویز یُد پایدار جهت پیشگیری

صورت سامان داده شده انجـام گیرنـد مـیتواننـد از

باید یادآور شد که کاربرد یُد پایدار به عنوان
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ط

پیشگیری ،فقط فرد را بر علیه یُد رادیواکتیو تنفسی

ایمنی آنها را جابجا کرد ،انجام میشود.

و یا بلع شده محافظت میکند و از این رو نیاز اسـت

هــدف از تخلیــهی منطقــه ،پیشــگیری از

که دیگر اقدامات متقابل برای پیشگیری از پرتوگیری

پرتوگیری بیرونی و تنف

ابر رادیواکتیو و پرتوگیری

بیرونـــی و مقابلـــه بـــا دیگـــر رادیـــو نوکلئایـــدها

بیرونی برخاسته از رادیونوکلئایدهای نشسته بر زمین

صورت گیرد.

میباشد.

اکنون به سه اقدام متقابل برای رویارویی بـا

تخلیه دارای این توان است که بتواند فرد را

اثرات یُد رادیواکتیو ،تـوأم بـا تجـویز قـرص  KIکـه

از اکثر و یا حتی تمام میزان دوز دریـافتی (چنانچـه

شامل تخلیه ،پناه گیری و کنترل مواد غـذایی اسـت

در هنگامهی پیش از آزادسازی مواد رادیواکتیو یـک

میپردازیم .باز تأکید مـیگـردد کـه پاسـخ ایـده آل

رخداد انجام گیرد) رهایی دهد.

شامل ترکیبی از این اقدامات متقابل میباشد.

تخلیه بـرای کاسـتن برخـورد بـا مـواد یُـد
رادیواکتیو در مواردی که اندازه و زمان آزادسازی این

.
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از

تخیله

مواد قطعی نیست ،سودمند است .همچنـین پـ

تخلیــه ،جابجــایی جمعیــت یــا بخشــی از

آزادسازی مواد رادیواکتیو ،تخلیه میتواند برخورد بـا

جمعیت از یک منطقه که آلوده شده یا ممکن اسـت

رادیواکتیویته نوکلئایدهای نشسته بـر زمـین را نیـز

با مواد رادیواکتیو آلوده شود ،تعریف میگـردد .ایـن

کاهش دهد.

جمعیــت بــه صــورت ســاماندهی شــده راهنمــایی

براساس استانداردهای بین المللی ایمنی پایه

میشوند که یک منطقه را به صورت فوری برای یک

 ، IAEAآســتانهی تــداخلی بهینــهی ژنریــک 23

زمان محدود (تا یک هفته) ترک کنـد .نمـیبایسـت

میلیگـری (معـادل  2راد) دوز مـؤثر برگشـتپـذیر

تخلیه بیش از یک هفته به طـول بیانجامـد .معمـوالً

حداکثر طی یک هفته ،جهـت انجـام تخلیـه موقـت

تخلیه در زمان گذر ابر هستهای انجام نمیپذیرد .در

پیشنهاد شده است .به زبان دیگر ،تخلیه در هنگامی

چنین زمانی ،پناهگاه سازی به عنوان اقدامی میانه به

انجام میشود که این عمل بتوانـد یـک دوز بـیش از

کار برده میشـود .در بعضـی از مـوارد ،تخلیـه را در

آستانه را برگشت دهد .عملیات تخلیه در مقایسه بـا

زمانی که مواد رادیواکتیو آزاد میشوند و بخش کمی

پناهگیری و منع برداشت یُـد رادیواکتیـو ،پیامـدهای

از جمعیت را دچار میسازد ،در صورتی که بتـوان بـا

شــدیدتر روانــی ،اجتمــاعی و اقتصــادی را از خــود

بر جای میگذارد.

بیرونی و تنفسی برخاسته از گذر ابر رادیواکتیو و نیز
مواد رادیواکتیو نشسته بر روی زمین است.

پناهگیری

پناه گیری میتواند دوزاژ تنفسی ذرات را تـا

پناه گیری ،کنشی جهت دار برای مانـدن در

حدود دو فاکتور کاهش دهد ولی این شیوه به دلیـل

درون خانه با دربها و پنجرههـای بسـته و خـامون

تبادل آرام هوای بیرون و درون ،سـودمندی خـود را

کردن سیستمهای تهویه بـرای زمـانی کوتـاه (چنـد

بعد از چند ساعت از دست میدهد.

ساعت تا دو روز) میباشد.
هدف پناه گیـری ،کـاهش خطـر پرتـوگیری

پناه گیری را ممکن است پیش از آزاد سازی
مواد رادیواکتیو ،به عنوان تنها اقدام یا احتمـاالً تـوأم
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تصویر  )4پ از رخداد هستهای سال  1322ژاپـن ،منـاط اطـراف نیروگـاههـای هسـتهای فوکوشـیما دای ایشـی و
فوکوشیما دای اینی ،به ترتی تا شعاع  13و  23کیلومتری تخلیه شدند.

ط

با پیشگیری با یُد پایدار و تخلیه پیشگیرانه به انجـام
رسانید.

زمــانی و مکــانی (ماننــد شــرایط بــد آب و هــوایی)
پ

از آزادسازی مواد رادیواکتیو ،پناه گیری

به عنوان تنها اقدام متقابل در موارد زیر بیشتر مـؤثر
میباشد:
رادیوایزوتوپهای کوتاه عمر)
● آزادسازی که با دوزاژ نسبتاً پایین همراه

.

امکانپذیر نیست.
در هر صورت ،به دلیل کـم بـودن هزینـه و
خطر پناهگیری ،این شیوه در هنگـامی کـه دوزاژ بـه

● آزادسازی عمدتاً گازهای بـیاثـر (ماننـد

است.

● در موقعیت هـایی کـه تخلیـه از دیـدگاه

اندازهی پایینتر از حـد بـرای تخلیـه اسـت ،روشـی
پذیرفته شده میباشد.
براساس استانداردهای بین المللی ایمنی پایـه
 ، IAEAآســتانهی تــداخل بهینــه ژنریــک بــرای
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تصویر  )23پ از رخداد هستهای سال  1322ژاپن ،کمربند تعریف شده برای انجام عملیات پناهگیری در بین شـعاع 13
و  03کیلومتری تعیین شد.

پناهگیری 23 ،میلیگری دوز مـؤثر برگشـتپـذیر در

افــزایش یافتــه و از ایــن رو ،از تــوان کــاهش دوزاژ

یک هنگامهی نه بیشـتر از دو روز اسـت .پنـاهگیـری

تنفسی در هنگام پناه گیری کاسته میشـود .پـ

از

نمیبایست بیش از دو روز به طول انجامد .اگر سـطح

عبور ابر هسـتهای نیـز در اکثـر سـاختمان هـا دوزاژ

پرتو در بیرون از خانه هنوز بعـد از دو روز بـاال اسـت،

تنفسی میتوانـد حتـی بیشـتر از بیـرون سـاختمان

عملیات تخلیه را میبایست مد نظر قرار داد.

باشد .زیرا مقداری از ابر هستهای در درون ساختمان

هنگامی که دوز تنفسی برگشتپـذیر مـورد

به تله میافتد.

انتظار به تیروئید به مقـادیر جـدول ( )22مـیرسـد،

در یک فراگرد کلی ،از آنجا که پناهگیری در

میبایست عملیات پیشگیری با یُد پایدار را بـه ویـژه

زمانی که رادیوایزوتوپهای یُد به عنوان عمـدهتـرین

در زمانی کـه یُـد رادیواکتیـو ،بخـش عمـدهی مـواد

اجزا مواد آزادشده رادیواکتیـو هسـتند ،بـه تنهـایی

رادیواکتیــو آزاد شــده مــیباشــد را آغــاز کــرد .در

اقدام متقابلی برعلیه خطر سرطان تیروئیـد نیسـت و

هنگامهی پناهگیری ،افراد را به آسانی میتوان بـرای

این اقدام را میبایست با تجویز یُد پایـدار بـه عنـوان

تجویز قرص یُد پیدا کرد .در حقیقت ،پناهگیـری بـه

پیشگیری توأم کرد .با این کنش ،یُد پایدار بـر علیـه

طور معمول با تجویز  KIتوأم میشود.

یُــد رادیواکتیــو تنفس ـی و پنــاهگیــری نیــز برعلیــه

باید در نظر داشت که سودمندی پناهگیـری

پرتوگیری بیرونی مقابله میکنند.

بستگی به ویژگی آن و مسیر برخورد با ابر هسـتهای
دارد .برخورد بیرونی با مواد رادیواکتیو را میتوان تـا
ضری ده در ساختمانهـای بـزر

کنترل مواد غذایی

کـاهش داد .امـا

هدف از کنترل مـواد غـذایی ،پیشـگیری از

ساختمانهای سبک تـر سـطح حفاظـت کمـی را از

مصرف غذاهایی است که در یک رخداد هسـتهای بـا

پرتوهای گامای بیرونی از خود نشان مـیدهنـد .بـه

مواد رادیو اکتیو آلوده میشوند .کامالً آشکار است که

طور کلی ،در یک آزادسازی کوتاه ،اکثر ساختمانهـا

مهمتــرین راه تمــاس بــا یُــد رادیواکتیــو در رخــداد

میتوانند دوزاژ تنفسی را با ضـری  1تـا  0کـاهش

چرنوبیل در بـالروس ،فدراسـیون روسـیه و اوکـراین

دهند .با این وجود ،بایـد خـاطر نشـان کـرد کـه در

مصرف غذای آلوده (به ویـژه شـیر) بـوده اسـت؛ در

آزادســازی ادامــهدار مــواد رادیواکتیــو ،بعــد از چنــد

حالی که رخداد چرنوبیل نشان داد که در صورتی که

ساعت به صورت آشکار غلظـت ،در درون سـاختمان

از آب انبارهــا اســتفاده شــود ،آلــودگی منــابع آب
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نمودار  )21چرخهی ورود مواد رادیواکتیو (ید رادیواکتیو  )202و راههای ورود آنها به بدن پـ
ریزن ابرهستهای
.

از رخـداد هسـتهای و

81

آشامیدنی در هنگام آزادسازی مواد رادیواکتیـو از راه
هوا چشمگیر نمیباشد.

امــا بایــد در نظــر داشــت کــه نگهداشــتن
کودکــان و نــوزادان از مصــرف شــیر نیــز دارای

در مرحلهی نخست اقدام حفاظتی پایه برای

زیان هایی اسـت .از ایـن رو ،در بعضـی از شـرایط،

رویارویی با آلودگی داخلی از راه گوارشی ،از اقدامات

پیش بینی می شود که امکان پخش شیر غیر آلوده

الزم در گسترهی کشاورزی مـیباشـد (ماننـد تغییـر

در میان کودکان و در دسترس قراردادن علوفـه ی

تغذیهی حیوانات از چرا به مصرف علوفهی انبار شده

انبار شده را نمی توان فراهم کرد .از این رو ،در این

همــراه بــا قــدغن کــردن مصــرف خواربــار آلــوده یــا

شرایط ،پیاده سازی برنامه ی تجویز یُـد پایـدار بـه

فرآوردههـای کشـاورزی تولیـد شـده در مکـانهـای

کودکــان و شــیرخواران از اهمیــت بــه ســزایی

آلوده) .برای پیشگیری از آلودگی از راه گوارن با یُد

برخوردار می شود .برای دیگر گـروه هـای جمعیـت

رادیواکتیو ،کنترل مواد غذایی بر کاربرد یُد پایدار به

برداشت شیر از سبد غـذایی بـرای چنـد روز یـک

عنوان پیشگیری ،برتری از خود نشان میدهد.

رون بی دردسر می باشد ولی باید تأکید کـرد کـه

جای هیچ بحثی نیست کـه مـی تـوان از برنامـه ی

جایگزین کنترل مواد غذایی یا اقدامات متقابل در

پیشگیری با یُـد پایـدار بـه عنـوان یـک برنامـه ی

گستره ی کشاورزی استفاده نمود.
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ر،

نکاتی پیرامون پشتیبانی
و مدیریت پخش قرصهای یُد

8۴

.

شکل شیمیایی

بسیار مهم است که به مردم در مورد تفـاوت

یُد پایدار را میتوان به صورت یُدید پتاسـیم

قرصهای  52میلیگرمی و  203میلیگرمـی توضـیح

) (KIیــا یُــدات پتاس ـیم ) (KIO3بکــار بــرد .یُدیــد

داده شــود .امــا در شــرایط اورژانــ

ممکــن اســت

پتاسیم ،انتخاب برتر میباشد ،زیرا  KIO3دارای ایـن

دستورالعملهای وجود تفـاوت میـان قـرصهـا مـورد

زیان بوده که تحریک کنندهی قویتری است.

توجه قرار نگیرند .از این رو ،شکلهای دوزاژ عملی تـر

فرآورده های  KIمـورد تأییـد ( )FDAبـرای

(مانند قرصهای  01میلیگرمی یا فرموالسـیونهـای

حفاظت در برابر پرتو شامل این شکلهای شـیمیایی

مایع) برای شیرخواران و کودکان که آسی پـذیرترین

میباشند:

بخش جامعه هستند ،بسیار مناس تر میباشـد .بایـد

قرص  203میلیگرمی )IOSATR (Anbex

این نکته را یاد آور شد کـه بسـیاری از فـرآوردههـای

قرص  52میلیگرمی

دارویی حاوی  ، kIبه عنوان منبع تغذیهای یُد ممکـن

)THYROSAFE R (R.R. Registrations

قرص  203میلیگرمی
)THYROBLOCK R (Wallace Labs

است در دسترس باشـند ولـی ایـن فـرآوردههـا تنهـا
مقادیر بسیار کمی یُد دارند و انتظار نمیرود کـه ایـن
فرآوردهها بتوانند سطح حفاظتی چشـمگیری را بـرای

85
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تصویر  )22قرص  203میلیگرمی  iOSATو  52میلیگرمی ThyroSafe

تیروئید در برابر پرتوها فراهم آورند.
فرآورده های مورد تأیید  FDAمـیبایسـت
حداقل  2سال زمان نگهداری داشته باشند.

کشورهای اروپایی استفاده میشود ولـی  FDAآن را
بــرای کــاربرد در ایــاالت متحــدهی آمریکــا تأییــد
نکرده است.

تفاوتی قاطع در زمان نگهـداری میـان  KIو
 KIO3وجود ندارد .یُـدات پتاسـیم  KIO3بـه عنـوان

فرموالسیون ،انباشت و بسته بندی

محافظت کنندهی پرتویی برای تیروئید در بعضـی از

هر چند کـه یُـد پایـدار را مـی تـوان بـه
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تصویر  )21قرصهای انبار شدهی یُدید پتاسیم را میبایست دور از جریان هوا ،گرما ،نور و رطوبت نگه داشت.

صورت قرص یا مایع تجویز کرد  ،امـا قـرص ایـن

تمشک و شیر ش یرخواران تجـویز نمـود .نخسـت

برتری را دارد که می توان آن را به آسانی انبـار و

می بایست قرص ها را خرد کرده و به کمـک یـک

پخش (حتی پـیش پخـش) نمـود .همچنـین یُـد

قاش فلزی به شکل پـودر ریـز در آورد و سـپ

تحریــک

حجمی از آب افزود تا  KIرا محلول نماید و آنگاه

پایــدار بــه شــکل قــرص ،کمتــر موجـ

دستگاه گوارن می شود .قرص ها را می توان خـرد

حجم مساوی از نوشیدنی هایی که گفته شـد نیـز

کرد و با آب ،آب میوه  ،افشـره ی میـوه ،شـیر بـا

به آن افزود .پ یشنهاد شده است که می توان ایـن

چرب ـی پــایین (ســفید یــا کاکــائویی) ،ل یمونــاد و

مخلوط را در یخچال تا یک هفته نگه داشت.

کربنــات ســدیم هــای صــاف ماننــد کــوال ،شــربت

قرص های انبـار شـده را مـیبایسـت دور از

ط

جریان هوا ،گرما ،نور و رطوبت نگه داشت .در صورتی

کریستالهای  KIاستفاده کرد .بـدین سـانWHO ،

که قرصهای بسته بندی شده در پوششهای ورقـی

توصیه کرده است که بخشهای زایمان و ماماییKI ،

آلومینیومی در جایی خنک و خشک نگهداری شوند،

را به شکل کریستال در انبار خود نگهداری نمایند.

از 2

شیوه جایگزین دیگر ،کـاربرد قـرص حـاوی

محتوی یُد خود را تا  2سال نگه میدارند .پـ

سال نیز میتوان محتوای قرص های یُد را سـنجید و

 23میلیگرم یُد ( 52میلیگرم  KIیا  12میلـیگـرم

زمان نگهـداری آنهـا را در صـورتی کـه نیـاز باشـد

 ) KIO3است .در هر صورت ،توصیه شده اسـت کـه

گسترن داد.

سازندگان این قرصهـا آنهـا را بـه انـدازهای تولیـد
کنند که بتوان بـرنهـای مـورد نیـاز را انجـام داد.

.
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دوزاژ و منع مصرف قرصKI

همچنین میبایست سازندگان قرصهای یُد پایدار بر

برای منع کامل برداشت یُد توسط تیروئیـد،

روی برچس هـای آنهـا مـوارد منـع مصـرف را بـه

الگوی دوزاژ در جدول ( )2را میبایست رعایت نمود،

روشنی درج نمایند .مـوارد منـع مصـرف یُـد پایـدار

برای مثال ،تک دوز  203میلیگرم برای بزرگسـاالن

شامل موارد زیر است:

توصیه میشود .نصف  203میلی گرمی برای کودکان
 0تا  21سـال و ربـع قـرص نیـز مـیبایسـت بـرای

• بیماری تیروئید پیشین یا کنـونی (بـرای
مثال پرکاری تیروئیدی فعال)

کودکان یک ماهه تا  0ساله تجویز شـود .ایـن بـرن

• حساسیت شناخته شده به یُد

دادن قرص  203میلیگرمی ،تا ربع قرص ،به سادگی

• درماتیت هرپتیفورمی

صورت میگیرد ولی از آنجا که یک هشتم این قرص

• واسکولیت هیپوکمپلیمنتیمی

را میبایست برای نوزادان تا یک ماهـه تجـویز کـرد،
برن دادن آن دشوار میباشد .با این وجود ،میتـوان

زمان تجویز و طول مدت پیشگیری

از همین قرص با برن دادن تقریبـی بـرای نـوزادان

برای اینکه یُد پایدار به صورت کامـل اثـرات

باالتر از یک هفته که در خانه نگهداری میشوند نیز

سودمند خود را بر منع تیروئیـدی نشـان دهـد ،الزم

استفاده کرد .اما گروه حساس ،نوزادان کمتر از یـک

است که آن را در زمان کمـی قبـل از برخـورد و یـا

هفته میباشند که نیاز به دوزاژ دقی دارند .میتوان

بیدرنگ پ

از برخورد با یُد رادیواکتیو تجویز نمود.

برای این گـروه ،از محلـول  KIتـازه آمـاده شـده بـا

چنانچه قرص یُد پایدار بـا تـأخیر چنـد سـاعته داده

نمودار  )20برای آن که  KIحداکثر سودمندی خود را نشان دهد ،الزم است که  KIرا بیش از برخـورد بـا یُـد
رادیواکتیو تجویز کرد؛ هر چند که  0تا  2ساعت پ از برخورد بـا یُـد رادیواکتیـو ،هنـوز  KIمقـداری اثـرات
حفاظتی در برابر یُد رادیواکتیو از خود نشان میدهد.

شود برداشت یُد تا  23درصـد نیـز انجـام مـیشـود.

میزان حفاظت برای یُد رادیواکتیو تنف

نمودار ( )20سودمندی یُد پایدار تجـویز شـده بـرای

هسته ای که در گذار است ،ممکن است کافی باشـد.

منع فعالیـت تیروئیـد را در زمـانهـای گونـاگون در

اما در صورت آزادسازی پردامنه ،دوزهای تکرارشونده

پیش و پ

از  2سـاعت برخـورد بـا یُـد رادیواکتیـو

نشان میدهد.

شده در ابر

ممکن است توصیه شود.
در برخی از شرایط ،تجویز یُد پایدار ممکـن

برای حفاظت برعلیه یُد رادیواکتیو تنفسـی،

است برای ایجاد محدودیت در دریافت یُد رادیواکتیو

عموماً یـک تـک دوز یُـد پایـدار کـافی اسـت؛ زیـرا

بلع شـده (بـه ویـژه در کودکـانی کـه شـیر مصـرف

حفاظت کافی را تا یک روز فـراهم مـیآورد .همـین

میکنند و منبـع جـایگزین دیگـری ندارنـد) عملـی
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باشد .در این مورد ،یک دوز روزانه از یُد پایدار ممکن

مصرف مواد غذایی ،بهترین شـیوه در مقابـل تجـویز

است در صورتی کـه عـوارض جـانبی از خـود نشـان

دوزاژ تکرار شوندهی  KIمیباشد.

ندهند ،برای گستره ای از زمان که مورد نیـاز اسـت،

در یک فراگرد کلی ،چنانچه قرص های یُـد

تجویز کرد .باز یادآوری میشـود کـه مـی بایسـت از

پایدار بعد از  2ساعت از برخورد تجویز شوند ،سطح

تجویز دوزهای تکرار شونده در نوزادان ،زنان باردار و

حفاظتی این قرص ها به نصف مـی رسـد و چنانچـه

زنان شیرده دوری جسـت .هـر چنـد کـه دوز تکـرار

از برخــورد بــا یُــد

شونده ( درهمان مقدار دوزاژ اولیه و یا کمتر) پ

.
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زمــان بـیش از  12ســاعت پـ

از

رادیواکتیو باشد ،این قرصها حفـاظتی را برابـر یُـد

 12ساعت در اکثر کشورها پذیرفته شـده اسـت (تـا

رادیواکتیو ایجـاد نمـیکننـد .بـدین سـان ،تجـویز

حداکثر  2گرم) ولی باز تأکید میشود که پیشگیری

منطقی و پرشتاب ایـن قـرصهـا ،درسـت پـیش از

برداشت یُد رادیواکتیو بلع شـده توسـط تیروئیـد در

برخورد و یا بی درنگ بعـد از پرتـوگیری ،بیشـترین

هنگامی که ابر هستهای گذر کرده است و کنشهای

ســطح حفاظ ـت را در برابــر یُــد رادیواکتیــو پدیــد

رویاروی در دست انجام است ،اقـدامات کنترلـی بـر

میآورد.

انبارسازی ،پیشپخش
و پخش قرص یُد پایدار
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از آنجــا کــه زمــان بســیار محــدودی بــرای

نیروگاههای هسـتهای هسـتند ،اهـدا کننـد .امـا انجمـن

پیادهسازی برنامـهی پیشـگیری بـا یُـد پایـدار در یـک

تیروئید آمریکا ) (ATAیک شعاع بیست برابـری را بـرای

رخداد هستهای وجود دارد ،میبایست پـیش از رخـداد

پیش پخش قرص  KIپیشنهاد کرد ( 133مایلی).
از آنجا که هیچ ک

هســتهای ،پخــش قــرصهــای یُــد پایــدار را در میــان

نمیتواند پـیش بینـی

خانوادهها به صورت جدی مد نظر قرار داد .هـماکنـون

کند که تا کجا ممکن است یُد رادیواکتیو برخاسته از

برنامهی پخش پیش از رخـداد قـرصهـای یُـد در 22

ابر پ

از رخداد در یـک نیروگـاه هسـتهای انتشـار

کشور اروپایی در مناط اطراف نیروگاههای هستهای به

یابد ،انجمن تیروئید آمریکـا سـه سـطح پوششـی را

اجــرا در آمــده اســت و شــعاع ایــن پــیش پخــش

براساس فاصله از نیروگاه هستهای پیشنهاد نمود:

) (Pre-distributionاز  2تا  23کیلومتر متغیر است .در
دسامبر  ،1332کمیسیون مدیریت هستهای آمریکـا بـه

سطح اول (صفر تا  51مایلی):

 02ایالت که دارای نیروگاههای هسـتهای و یـا در شـعاع

پخــش  KIپــیش از رخــداد بــه تمــام

 23مایلی این نیروگاهها بودند ،نوشت کـه مـیبایسـت 1

خانواده ها ،همراه با انباشت قرص های یُـد در انبـار

قــرص  KIبــرای هــر فــرد کــه در شــعاع  23مــایلی

مراکز پذیرن اورژان

39

ط

.

3۴

تصویر  )20براساس دستورالعمل کمیسیون مـدیریت هسـتهای آمریکـا در دسـامبر  ،1332در  02ایالـت دارای نیروگـاه
هستهای میبایست به هر فرد که در شعاع  23مایلی نیروگاههای هستهای زندگی میکند ،دو قرص  KIاهدا شود.

سطح دوم ( 51تا  211مایلی):

پایدار در پـیش از رخـداد در کشـورهای گونـاگون و

انباشـت  KIدر مکـانهـای عمـومی محلـی

ایاالت گوناگون آمریکا انجام شده است .رون پخـش

مانند مدارس ،بیمارستانها ،درمانگاهها ،دفاتر پسـت

داوطلبانهی مردم برای دریافت این قرصها ،چنانچـه

و پلی  ،و ایستگاه های آتش نشـانی ،جهـت پخـش

درگیری جامعه در برنامـههـای سـالمت بسـیار بـاال

طب دستور مقامات بهداشت محلی.

باشد ،موج

پخش این قرصهـا تـا حـد بـاالی 23

درصد از جمعیـت خواهـد شـد .از رونهـای دیگـر
سطح سوم (باالتر از  211مایلی):

پخش قرص ها ،ارسال توسـط شـبکهی پسـت بـوده

امکان دسترسی به انبار دارویی ملّی وابسـته

است ولی بهترین رون برای پخـش ایـن قـرصهـا،

به بخش سالمت و خدمات انسـانی ،جهـت برداشـت

رون خانه به خانه است؛ هر چند که این رون زمان

قرصهای . KI

بر و پر هزینه میباشد.

رون های گوناگونی برای پخـش قـرص یُـد

پــیش پخــش قــرصهــای یُــد دارای نکــاتی

است که میبایست در نظـر داشـت ،زیـرا مهمتـرین

نیروگاههای هستهای بسیار مهم است؛ زیـرا چنانچـه

از پیش پخش این قرصهـا ،گـم شـدن

رخداد هستهای در زمان باز بودن مدارس روی دهد،

آنها در طول زمان است .برای مثـال در رومـانی نـه

این مکان ها میتوانند در پیش از اینکه کودکـان بـه

تنها بخش چشمگیری از قرصها که بـه مـردم داده

خانه برسند ،قرصها را در اختیار آنها قرار دهند.

مشکل پ

شده بود گم شده بودند ،بلکه پاره ای از آن ها نیز بـه

بدین سان ،از راهبردهای بسـیار سـنجیده

عنوان داروهای معمولی توسط مـردم مـورد مصـرف

برای پخش این قرص ها ،ایجاد انبارهای استراتژیک

قرار گرفته بودند .از سوی دیگر ،با توجه بـه پویـایی

آن ها در مکان ها و سازمانهایی است که نمایندگی

جمعیت ،ممکن است افراد جدید مهاجر بـه منطقـه،

مدیریت رویدادهای ناگوار شهری و یا استانی را بـه

دسترسی به این قـرصهـا را نداشـته باشـند .بـدین

عهده دارند .همچنـین اطـالع رسـانی بـه مـردم در

سان ،در کنار برنامههای پخش قرصهای یُـد پایـدار

خصوص علت و اثرات رخداد در نیروگاه هسته ای و

پیش از رخـداد هسـتهای ،رونهـای انبـار سـازی و

نیز ارسال پیام های اضطراری ،توصیه های حفاظتی،

انباشت قرصها ،بسیار حائز اهمیت مـیباشـند .زیـرا

دستورالعمل مصرف قرص ها و نیز دستور شروع بـه

میتوان با ایـن رونهـا ،قـرصهـا را در مکـانهـای

مصرف آن ها ،میبایست از وظـایف تعریـف شـدهی

مناس

و شرایط خوب نگهـداری نمـود و در هنگـام

رخداد در کوتاه ترین زمان ممکن در دسترس مـردم
قرار داد.

سازمان رویدادهای ناگوار استانها باشد.
در هنگام بـروز رخـداد هسـتهای ،کارکنـان
بخش سالمت و پزشکی میبایست مـورد مشـاورهی

انباشت قرصهای یُد پایـدار در مکـانهـایی

مردم برای ارائهی اطالعات جزیی تر قـرار گیرنـد .از

که قابل دسترس مردم در زمان رخداد باشند ،ماننـد

ایــن رو ،آمــوزن ارائــهدهنــدگان خــدمات ســالمت،

مدارس ،بیمارستان ها ،داروخانه ها ،ایستگاه های آتش

پرستاران و پزشکان بسیار حائز اهمیت است.

نشانی ،ایستگاه هـای نیـروی انتظـامی ،مراکـز دفـاع

از نکـــات مهـــم دیگـــر ،کنتـــرل دورهای

شــهری و مراکــزی کــه در حلقــهی تعریــف شــدهی

انباشتهای دارویی در انبارهای قرص یُـد اسـت کـه

رویدادهای ناگوار شهری و استانی قرار میگیرنـد ،از

میبایست بر اساس دستورالعمل های استاندارد انجام

راهبردهای اندیشمندانه برای انبارسازی این قرصهـا

پــذیرد .هــر چنــد کــه توصـیه شــده اســت چنانچــه

میباشد .انباشت در مدارس و بیمارستان های اطراف

آزادسازی مواد رادیواکتیو در بیش از یـک روز ادامـه
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جدول  )20مدت زمان نگهداری ) (Shelf-lifeیُد پایدار در کشورهای گوناگون
زمان نگهداری (بر اساس سال)

کشور

KI

استرالیا

*2

کانادا

2

جمهوری چک

2

فنالند

2

آلمان

23 – 22

مجارستان

2

KIO3

2

ایرلند
ژاپن
.
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لوکزامبور

23

بررسی در هر  2سال

هلند
نروژ

2

سوئد

2

سوئی

1
0

انگلستان

* بعد از  2سال ،تمام قرصها مورد سنجش قرار میگیرند و براساس این سنجش ،طول نگهداری ممکـن اسـت گسـتردهتـر
شود.

داشته باشد ،دستور به تخلیه مکان از جمعیت صـادر

داشته باشد.

شود ولی در شرایطی ممکن است ایـن اقـدام انجـام

از آنجا که مصرف یُد پایـدار در رخـدادهای

نپذیرد و بدین سان ،در این انبارها باید انباشت کافی

هستهای دارای سـودمندیهـای فـراوان بـا خطـرات

از قرصهای یُد ،برای دوزاژهای تکرار شـونده وجـود

عمومـاً نـاچیز از دیـدگاه عـوارض جـانبی اسـت .بـه

مسئولین ملّی پیشنهاد میشود که میبایست دسـت

مصرفی قرصهای  KIرا به خوبی بیان کرده باشند و

مردم را بـرای خریـد داوطلبانـه قـرصهـای یُـد بـاز

در مورد حساسیت نوزادان نسبت به ایـن قـرصهـا،

گذاشت .اما باز تأکید میشود که در چهارچوب یـک

اطالعات کافی داده و نیز امکان و چگـونگی خـوردن

هستهای ،مسئولیت پخش یُد پایدار

قرص به یک دوم ،یک چهارم یا یـک هشـتم را نیـز

برنامهی اورژان

و چگونگی استفاده از آن در حلقهی مسـئولیتهـای
افراد و سازمانهای از پیش تعریف شدهای است کـه
مدیریت رویدادهای ناگوار استان را به عهده دارند.

بیان کرده باشند.
در متن پمفلـتهـای آموزشـی ،نکـات زیـر
میبایست لحا شوند:
 /2چرا دریافت قرصهای یُد پایدار الزم است.

اطالع رسانی  /ارتباطات

 /1با بیان شیوا مقدار یُد در هر قرص بیان شود.

فـراهم آوری اطالعـات مناسـ و حمایـت از

 /0چه کسانی میبایست قرصها را دریافت کنند.

دریافت کنندگان یُد پایـدار ،از اجـزای یـک برنامـهی

 /2تعداد و یا میزان قرص هایی که هـر گـروه

اورژان

هستهای میباشند .از این رو ،بسـیار کارآمـد

سنی باید دریافت کنند.

است که در کنار بستههای یُد پایـدار پخـش شـده در

 /2شیوهی دریافت قرص ها

میان خانوادهها ،برگه یا پمفلـت آموزشـی قابـل فهـم

 /5چه موقع میبایست قرص مصرف شود.

برای عموم نیز گذاشته شود .اطالعات این پمفلـتهـا

 /3اولویت کودکان برای درمان فوری

میبایست جامع ،با متن ساده ،شکلهـا و نمودارهـای

 /1عوارض جانبی

جذاب باشد.

 /4آیا نیاز است که مورد ویزیت یـک پزشـک

این پمفلت های آموزشـی مـیبایسـت دوزاژ

بعد از مصرف قرصها قرار گرفت.
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جدول  )22اهداف برنامهی ارزیابی یُد پایدار
الف) کاهش خطر یُد رادیواکتیو به تیروئید
 )2افزایش دسترسی به ( KIبا اندازهگیری پوشش کنونی  ،KIو نیز بعد از هر پخش برنامهریزی شده)
-

برای کودکان و زنان باردار (شامل ساکن در خانه و بیرون از خانه)

-

برای دیگر ساکنین (شامل حاضر در خانه و بیرون از خانه)

-

برای جمعیت متحرک

 )1بهینه سازی توانایی به موقع دریافت KI

.
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-

مشخص نمودن تعداد افرادی که میدانند  KIدر کجاست

-

زمان بهینه اگر تخلیه انجام نشود (نه خیلی زود؛  KIدر زمان رخداد در دسترس باشد)

-

زمان بهینه اگر تخلیه انجام شود (نه خیلی زود؛  KIدر زمان رخداد در دسترس باشد)

-

انبارسازی مطمئن از جهت رعایت اصول پایداری

 )0کاهش زیان از تجویز غیرمنطقی KI

-

دوزاژ مناس برای سن داده (یا دریافت)شود.

-

اولین دوزاژ خیلی دیر مصرف نشود (اجتناب از افزایش خطر احتمالی تیروئید)

-

اثرات جانبی زیانآور (سرطانهای غیرتیروئید) کاهش یافته باشد (در افراد طبیعی ،بیماران تیروئیدی ،و کسانی
که به یُد آلرژی دارند)

ب) کاهش در زیانهای دیگر جنبه های رخداد
 )2عملیات پخش قرصهای  KIمانع از عملیات تخلیه جمعیت نشود.
 )1خطر مر

و میر و بیماریزایی (فراتر از خطر تیروئید) در نتیجهی پرتوها یا حوادث هستهای را معکوس نماید.

 )0کاهش اضطراب و ترس از عملیات پخش قرصهای KI
 )2اجتناب از استفادهی فزایندهی منابع در عملیات پخش قرصهای KI
 )2عملیات پخش قرصهای  KIرا در پیش و پ
 )5آموزن عمومی به پاسخ به رخدادهای هستهای

از رخداد ساده نماید.

پیوست

011

.

سازمان جهانی بهداشت
کاربرد یُدید پتاسیم برای حفاظت تیروئید هنگام رخدادهای هستهای یا پرتویی
چکیدهی فنی (سازمان جهانی بهداشت)
بازنگری  02مارس1322

پیش درآمد
هنگام یک رخداد هستهای ،یُـد رادیواکتیـو
ممکن است از یک ابر هستهای آزاد گـردد و سـپ

تیروئید انباشت میگردد ،روی میدهد.
غدهی تیروئید در نتیجهی پرتوگیری از یُـد

خاک ،سطوح ،غذا و آب را آلـوده کـرده و همچنـین

رادیواکتیو در خطری ویژه است .زیرا تیروئید ،یُـد را

ممکن است بر روی پوست و لباس های افراد نشسته

برای تولید هورمونهـای تیروئیـدی بـه کـار بـرده و

و موجــ آلــودگی بیرونــی شــود .یُــد رادیواکتیــو

متابولیسم بدن را تنظیم مـیکنـد .غـدهی تیروئیـد،

فرونشسته در هنگام آلودگی خارجی را مـیتـوان بـا

میان یُد غیـر رادیواکتیـو ،و یُـد رادیواکتیـو افتراقـی

شستشو با آب گرم و صـابون برداشـت نمـود .شـکل

نمییابد و برداشت یُد رادیواکتیو ممکن اسـت خطـر

دیگر برخورد که خطر بیشتری برای سـالمت انسـان

سرطان تیروئید ،به ویژه در کودکان ،را افزایش دهد.

دارد ،هنگامی رخ می دهد که یُد رادیواکتیو یـا از راه

هر چه سن در زمان برخورد با یُد رادیواکتیـو کمتـر

تنفسی یا گوارشی وارد بدن شده و یـا هنگـامی کـه

باشد ،خطر ایجاد سرطان تیروئید بیشتر میشود.

موادی مانند غذا ،شیر یـا آب آلـوده ،مصـرف شـوند.

در این وضعیت ،یُدید پتاسیم برای حفاظـت

آلــودگی داخل ـی یــا پرتــوگیری در زمــانی کــه یُــد

و یا منع تیروئید از پرتوگیری به کار برده مـیشـود.

رادیواکتیــو وارد بــدن مــیشــود و در درون غــدهی
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دریافت یُدید پتاسیم ( 2)KIدر پیش یا آغاز برخـورد

یُد پایدار و یا یُد غیر رادیواکتیو ،یک مادهی

منـع دریافـت یُـد

ضروری است که انسان به آن در مقادیر خیلـی کـم

رادیواکتیو توسط غـدهی تیروئیـد شـود و از ایـن رو

جهــت عملکــرد طبیعــی تیروئیــد نیــاز دارد .غــدهی

موج کاهش برخـورد تیروئیـد بـا پرتـوگیری از راه

تیروئید ،با جمع آوری یُد ،هورمونهای تیروئیـدی را

داخلی گردد .این عملکرد را عموماً به نام منع کردن

که برای متابولیسم در تمام گروههای سنی ضـروری

(بالک کردن) تیروئید مینامند.

است ،تولید میکند .این هورمـون بـرای بلـوس مغـز،

با یُد رادیواکتیو میتوانـد موجـ

رشد و تکامل جنین و کودکان از  22هفتگی بارداری

یُدید پتاسیم انجام نمیدهد:

.
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تا  0سالگی ،حیاتی میباشند.

 -حفاظت برعلیه هرمادهی رادیواکتیو دیگر

هنگامی که دریافت یُد از بعضـی از سـطوح

(مانند سزیوم رادیواکتیو) .از این رو ،یُدید پتاسیم یک

مورد قبول کاهش مییابـد ،تیروئیـد دیگـر قـادر بـه

ضد پرتوی عمومی نیست.

تولید هورمونهای تیروئید در مقادیر کـافی نبـوده و

 -حفاظت برعلیه پرتوگیری بیرونی (ماننـد

سالمت انسان مورد تهدید قرار میگیرد .در پارهای از

رادیواکتیویته نشسـته بـر روی زمـین ،سـطوح و یـا

منــاط  ،در جاهــایی کــه کمبــود یُــد در غــذا و

غذاها).

مواد غذایی وجود دارد ،دریافت یُـد کـافی از طریـ
 -پیشگیری از ورود یُد رادیواکتیو به درون

استفاده از نمک یُددار انجام میپذیرد.

بدن (اما میتواند از انباشت آن در تیروئید پیشگیری

اطالعات اضافی پیرامون کمبود یُد

کند).

هنگامی که نمک یُددار در جیرهی غذایی و

یُد پایدار در غذای طبیعی

مصرف روزانه استفاده می شود ،فاقد مقادیر کـافی از
یُد می باشد تا بتواند دریافت یُد رادیواکتیو را توسـط

 / 2یُدید پتاسیم یک نمک غیر آلی بوده که پتاسیم ( )Kو یُد
( ،)Iبه نسبت یک به یک ،ترکی شده و آن را میسازند .از این رو ،فرمول
شیمیایی آن  KIاست .دیگر ترکیبی که ممکن اسـت کـارگزاران سـالمت
ملّی تصمیم به اسـتفاده از آن را داشـته باشـند ،یُـدات پتاسـیم ()KIO3
است و در این مورد ،دوزاژ مربوطه به شکل ویـژه در دسـتورالعمل تعیـین
میگردد.

تیروئید منع کند .از این رو ،در رخدادهای هستهای،
نمک یُددار را نمیبایست بـه عنـوان جـایگزین ()KI
استفاده کرد ،زیرا حفاظت بر علیه یُـد رادیواکتیـو را
فراهم نکرده و مصرف مقادیر فزایندهی نمـک یُـددار

نیز خود با خطرات چشمگیری توأم خواهد بود.

با یُدید پتاسیم ،مد نظر قرار گرفته باشد ،کـارگزاران
سالمت مردم باید مکانهای جغرافیایی که جمعیـت

چگونه  KIعمل میکند؟

ساکن در این مکانها  KIرا دریافت دارند را تعریـف

در هنگـــامی کـــه در دوزاژ مناســـ و در

کــرده و اطالعــات الزم پیرامــون زمــان ،چگــونگی و

مقیاس زمانی درسـت دریافـت شـود KI ،مـیتوانـد

کسانی که میبایست قرصهای  KIرا دریافت کننـد

غدهی تیروئید را با یُد پایدار (غیر رادیواکتیو) اشـباع

فراهم آورند .این دسـتور العمـلهـا ممکـن اسـت از

کند .در نتیجه ،یُد رادیواکتیـو برداشـت نشـده و در

طریـ رادیــو ،تلویزیــون ،اینترنــت ،بلنــدگو و دیگــر

تیروئیــد انبــار نمــیشــود .هــر نــوع یُــدی (چــه یُــد

شیوههای قابل دسترس صادر شده و بایستی با دقت

رادیواکتیو وچه یُد غیر رادیواکتیو) که از میزان نیـاز

فراوان پیگیری شوند.

تیروئید جهت هورمـون سـازی فراتـر رود ،از طریـ
ادرار طی دو روز دفع میشود.

سودمندی  KIجهـت منـع کـردن عملکـرد
تیروئید ،بستگی به زمان تجویز آن دارد .دریافـت آن
بیدرنگ پیش از برخورد و یا سریعاً در زمان برخورد

چه هنگامی میبایست  KIرا دریافت کرد؟

با یُد رادیواکتیو ،بیشـترین حفاظـت مـؤثر را فـراهم

هنگامی افراد قرص هـای  KIرا مـی بایسـت

میآورد .چنانچه قرصهای  KIبسیار زود و یا خیلـی

دریافت کنند که دستور مصرف آن توسط کارگزاران

دیر دریافت شوند ،احتمال اینکه تیروئید به خـوبی و

سالمت مردم صادر شده باشد .آمادگی در رخدادهای

مؤثر محافظت شود پایین میباشد .اگر  2ساعت بعد

هستهای معموالً شامل برنامه هایی است که در آنها

از برخورد دریافت شوند ،سطح حفاظت تیروئیـد بـه

در مورد دسترسـی آسـان مـردم بـه قـرصهـای KI

نصف کاهش مییابد .دریافت  KIبیشتر از  12ساعت

تأکید ورزیده شده باشد (ماننـد برنامـه هـای پخـش

از برخورد ،هیچ گونه حفاظتی را ایجاد نمیکند.

پ

قــرصهــای یُــد در پــیش از رخــداد هســتهای در
مکانهای استراتژیک).1
چنانچه برنامهی پیاده سازی بـالک تیروئیـد

چنــد عــدد قــرص  KIرا مــیبایســت
دریافت کرد؟
دســتورالعملهــای صــادر شــده از ســوی

 /1ماننــد خانوارهــا ،مــدارس ،بیمارســتانهــا ،داروخانــههــا،
ایستگاههای آتش نشانی ،ایستگاههای پلی و مراکز تخلیه و دفاع شهری

کارگزاران سالمت مردم در مورد چگونگی مصرف KI
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را میبایست به خوبی پیگیری کرد .دوزاژ درست KI

مورد موارد منع مصرف را بنگرید) را دارند.

براســاس ســن متفــاوت خواهــد بــود .در فقــدان

نوزادان (کمتر از یک ماه) تنهـا مـیبایسـت

دستورالعمل آشکار در برابر عدم تواف  ،فقط یک دوز

یـــک تـــک دوز  KIرا دریافـــت کننـــد .ســـطوح

 KIمیبایست دریافت گردد .یک تـک دوز  KIبـرای

هورمونهای تیروئیدی این نوزادان را میبایست بعـد

ایجاد حفاظت برای  12ساعت بسنده میکند.

از تجویز  KIپایش نمود .انجام مشاوره بـا متخصـص

در هنگامی که برخورد به درازا کشیده و یـا
برخورد تکرار شود ،کارگزاران سالمت مـردم ممکـن

کودکان طی یک هفته پـ

از تجـویز  ، KIتوصـیه

میشود.

است توصیه به دریافت بیش از تک دوز  KIنماینـد.

.

01۴

در این شرایط ،به نوزادان (کمتر از یک مـاه) و زنـان

قرصهای  KIدر زنان باردار

باردار و شیرده نمیبایست دوزاژ تکـرار شـوندهی KI

هنگام بارداری غدهی تیروئید مادر از دیـدگاه

تجویز نمود؛ عملکردهای حفاظتی دیگر را میبایست

متابولیکی بیشتر از یک زن غیر باردار ،فعال میباشـد

برای این گروههـای ویـژه ،مـورد بـه مـورد و تحـت

و میزان یُد رادیواکتیوی که توسط تیروئید ایـن زنـان

توصیههای پزشکی به انجام رساند.

در مقایسه با دیگر بزرگساالن برداشـت مـیشـود نیـز
افزایش مییابد .غدهی تیروئید جنین ممکن اسـت بـا

کاربرد قرصهای  KIدر کودکان
خطر سرطان تیروئیـد در کودکـان ،پـ

یُد رادیواکتیو از طری جفت برخورد کنـد ولـی بایـد
از

این نکته را در نظر داشت که تیروئیـد همـین جنـین

برخورد با یُد رادیواکتیو ،باالتر از بزرگساالن میباشد.

نیز با دریافت  KIتوسـط مـادر مـورد محافظـت قـرار

گروههای سنی جوان تر در خطر بـاالتری هسـتند و

میگیرد .مانند دیگر افراد ،زنان باردار نیز مـیبایسـت

در نتیجــه حفاظــت از کودکــان را مــیبایســت در

قــرص  KIرا هنگــامی کــه دســتور آن را کــارگزاران

هنگامی که کـارگزاران سـالمت مـردم KI ،را میـان

سالمت مردم صـادر کردنـد دریافـت کـرده و از دوزاژ

افراد پخش و تجویز میکنند در اولویت قرار داد.

پیشنهادی بزرگساالن پیروی کنند .با انجام این عمل،

بــه همــهی کودکــان مــیبایســت ،دوزاژ
پیشنهادی را تجـویز نمـود .تنهـا اسـتثنا کودکـانی
هستند که موارد منع مصرف مطل (بخش زیرین در

این زنان نه تنها تیروئید خود را بلکه تیروئیـد کـودک
متولد نشده شان را محافظت خواهند کرد.
هنگامی که فوریت هستهای به انتها رسـید،

زنان باردار باید پزشک خود را در جریان گذاشته تـا

قرصهای  KIدر بزرگساالن

سابقهی مصرف  KIدر تاریخچهی پزشکی آنان ثبـت

بزرگســاالن مــیبایســت در هنگــامی کــه

شده و عملکرد تیروئیدی نوزادان شان مورد ارزیـابی

کارگزاران سالمت مردم دستور مصرف قرصهای KI

قرار گیرد .معموالً زنان باردار میبایست یک تک دوز

را صادر نمودند ،این قـرص را دریافـت کننـد .خطـر

 KIرا دریافت کنند.

عوارض جانبی  KIبا افزایش سن ،فزونـی مـییابـد و
ایــن در حــالی اســت کــه خطــر ســرطان تیروئیــدی

قرصهای  KIدر زنان شیرده

برخاسته از پرتوگیری در افراد باالی  23سال پـایین

هماننــد دیگــر بخــشهــای جمعیــت ،زنــان

است .به این دلیـل ،بـالک عملکـرد تیروئیـد بـا KI

شیرده میبایست در هنگامی که کـارگزاران سـالمت

عموماً در بزرگساالن باالی  23سال توصیه نمیشود،

مردم مصرف قرص های  KIرا صادر کردند ،براسـاس

مگر آن که میزان پرتوگیری به تیروئید به سـطوحی

دوزاژ پیشنهادی برای بزرگساالن ،قرص  KIدریافـت

باشد که غدهی تیروئید را تهدید کرده و در ستیز بـا

کنند .میزان  KIکه یک زن شیرده از طری شیر بـه

عملکرد آن باشـد .ایـن سـطح خطرنـاک معمـوالً در

نوزاد خود میدهد به اندازهای نیست که بتواند نـوزاد

مکانهای جغرافیـایی دور از مکـان آزادسـازی مـواد

در معرض یُد رادیواکتیو را مورد محافظت قرار دهـد.

رادیواکتیو ایجاد نمـیشـوند ،از ایـن رو ،مـیبایسـت

بدین سان ،افزون بـر دریافـت قـرص  KIتوسـط زن

دســتورالعملهــای صــادر شــده از ســوی کــارگزاران

شیرده ،به نوزاد وی نیـز مـیبایسـت براسـاس سـن،

سالمت مردم را پیگیری نمود.

دوزاژ پیشــنهادی را تجــویز نمــود .در ایــن شــرایط،
شیردهی را میتوان ادامه داد .زنان شیرده و نـوزادان

اثرات جانبی

آنها میبایسـت تنهـا یـک تـک دوز  KIرا دریافـت

هنگامی که  KIبراساس دسـتورالعملهـای

کنند مگر آن که دستورالعمل دیگری صادر شود.

0

صادر شده از سوی کـارگزاران سـالمت مـردم مـورد
استفاده قرار میگیرد ،سودمندیهای برآمده از بالک
عملکــرد تیروئیــد در رخــدادهای هســتهای ،بــر وزن

 /0معموالً  KIبه صورت قرصهای دارای خط بـرن عرضـه
میشوند و بدین سـان خـرد کـردن آنهـا بـرای تجـویز دوزاژ پیشـنهادی
کودکان آسان میباشد.

خطرهای عوارض جانبی آن در تمام گروههای سـنی
چیرگی مییابند.
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از آنجا که عملکرد تیروئید در نوزادان بـرای
رشد و تکامل مغـز حیـاتی اسـت ،همانگونـه کـه در

موارد بالینی کـه قـرص هـای  KIمنـع
مصرف دارند

کودکــان“ عنــوان گردیــده ،مــیبایســت ســطوح

موارد بالینی کمی وجود دارند که تجویز KI

هورمونهای تیروئیـدی آنهـا را پـ

از تجـویز KI

در آنها به صورت مطل منع مصرف داشـته باشـند.

پایش نمود .هنگامی که دوزاژ مناس

تجـویز شـود،

کسانی که این موارد بالینی را دارند نمـیبایسـت KI

عوارض جانبی  KIدر کودکان و بزرگسـاالن بـا سـن

را دریافت کرده و نیاز به حفاظت به شیوههای دیگـر

پایین ،نادر میباشد .با این وجود ،این عوارض ممکن

داشــته و بــر اســاس مــورد بــه مــورد و بــر پایــهی

است واکنش های آلرژیک خفیف ،بثـورات پوسـتی و

توصیه های پزشکی با این افراد مـی بایسـت برخـورد

ناراحتیهای دستگاه گوارشی را شامل شوند.

نمود .این موارد بالینی شامل:

بخش فوقانی در مـورد ”کـاربرد قـرصهـای  KIدر

.
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و گروه هدف سنی ،اتخاذ نمایند.

عوارض جانبی  KIبـر عملکـرد تیروئیـد در

● حساسیت به یُد .این بیمـاری بسـیار نـادر

افراد با دیگر بیماریهای تیروئیـد زمینـهای ،بیشـتر

بوده و نمیبایست با دیگر حساسیت بیشـتر شـایع کـه

دیده میشود .این بیماریها در بزرگساالن با سن باال

نسبت به مـواد حاجـ تـوأم بـا یُـد کـه در بعضـی از

و در افـــراد کهنســـال در مقایســـه بـــا کودکـــان و

تصویر برداریهای پزشکی به کار میروند ،اشتباه کرد.
● درماتیت هرپتیفـورمی

بزرگساالن جوانتر شایعتر میباشند .احتمال رخـداد
عوارض جانبی در افرادی کـه دوزاژ بـاالتر از میـزان

(یـک بیمـاری

مزمن).

پیشنهادی و یـا دوزاژ تکرارشـوندهی  KIرا دریافـت

● واســکولیت هیپــوکمپلیمنتیمی (یــک

می کنند ،بیشتر است .فراوانی این نوع بیمـاری هـای

التهــاب ناشــایع دیــوارهی عــروق کــه در بعضــی از

تیروئید در میان کشورهای گوناگون متفاوت بـوده و

بیماریهای ایمنی رخ میدهد).

از این رو ،کارگزاران سالمت آن کشور ممکـن اسـت
رهیافت های گوناگونی را جهت تجویز  KIبرای دوزاژ

● میوتونی کونجنیتا (یک نقص مـادرزادی
نادر که شامل سفتی ماهیچهها میباشد).

جدول  )22تک دوزاژ پیشنهادی یُد پایدار براساس گروه سنی
گروه سنی

میزان ( KIمیلیگرم)

پخش قرص (قرص های  091میلیگرمی )KI

باالتر از  21سال و بزرگساالن
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2

 0تا  21سال

52

یک ماهه تا  0ساله

01

نوزادان (کمتر از یک ماه)

25
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1
2
2
2
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