
Jod jest mikroelementem wszechobecnym
w przyrodzie, występuje w powietrzu, wodzie, gle−
bie i organizmach żywych. Pierwotnym źródłem
jodu są skały bogate w jod (łupki bitumiczne),
które ulegając wietrzeniu uwalniają go do mórz
i oceanów. Zarówno woda morska, jak i wszelkie
produkty pochodzenia morskiego i oceanicznego –
glony, skorupiaki i ryby są największym na ziemi
magazynem jodu (tab. 1). Jego stężenie w wodzie
morskiej jest 10−krotnie wyższe niż w wodzie słod−
kiej i wynosi około 50 µg/l [1, 2]. W wodzie mor−
skiej występuje przede wszystkim w postaci jod−
ków i jodowanych węglowodorów szeregu meta−

nowego. W obecności światła słonecznego jod
utlenia się do jodu elementarnego. Niemniej jednak
w powietrzu występuje również jako wolne rodni−
ki, które przyczyniają się do uszkodzenia warstwy
ozonowej [3]. Nad oceanami zawartość jodu wy−
nosi do 400 µg/m3, a wraz z oddalaniem się od
brzegów w głąb lądu – maleje (średnio w powie−
trzu znajduje się około 0,7 µg/m3) [4]. Na ilość jo−
du zawartego w powietrzu ma wpływ nie tylko bli−
skość słonych wód, kierunek wiatru (najniższa za−
wartość przy wietrze kontynentalnym), lecz rów−
nież zanieczyszczenie środowiska (związki siarki,
rtęci, ołowiu itp.) [5]. 
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Streszczenie 
Jod jest mikroelementem występującym w powietrzu, wodzie, glebie i organizmach żywych. Około miliona lat te−
mu rozmieszczenie jodu na ziemi było w miarę równomierne, dopiero epoki lodowcowe doprowadziły do zmian,
w wyniku których powstały obszary bogate w jod (wody morskie wraz z okolicznymi obszarami) i rejony ubogie
w ten pierwiastek. Najbogatszym naturalnym źródłem jodu są produkty pochodzenia morskiego: glony, skorupia−
ki, ryby. Bardzo dobrym źródłem jodu jest również mleko i jego przetwory, a także jaja. Obecnie człowiek wyko−
rzystuje naturalne i sztuczne źródła jodu w żywieniu drobiu, świń, krów mlecznych i bydła opasowego w celu
wzbogacenia jaj, mięsa i mleka w ten pierwiastek (Adv Clin Exp Med 2005, 14, 5, 1019–1025). 

Słowa kluczowe: jod, źródła jodu, żywienie.

Abstract
Iodine is a microelement, occurs in air, water, soil and living organisms. Nearly 1mln years ago the iodine distrib−
ution on earth was steady, but subsequent glacial period changed that regularity. The consequence of the ice−ages
was the occurrence of areas rich and deficient in iodine. The main iodine sources are ocean products: algae,
phytoplankton and fish. Milk, cottage cheese and eggs are also good iodine sources in human nutrition. Nowadays
people try to introduce some natural and artificial iodine sources in hens’, swine’s, and cattle’s nourishment to
enrich their products in iodine (Adv Clin Exp Med 2005, 14, 5, 1019–1025).

Key words: iodine, iodine sources, nourishment.



Jod, jako związek dobrze rozpuszczalny
w wodzie, podlega koncentracji w kropelkach
mgły oraz kryształach śniegu i powraca na ziemię
w postaci opadu atmosferycznego, wzbogacając
powierzchniowe warstwy gleby [4, 5]. Warto
wspomnieć, że jego zawartość w opadach atmo−
sferycznych jest wyższa niż w powietrzu. Latem,
wskutek zwiększonego parowania z powierzchni
wód, dochodzi do zwiększenia jego stężenia w po−
wietrzu i w ten sposób następuje zamknięcie obie−
gu jodu w przyrodzie.

Zawartość jodu w opadach atmosferycznych
i glebie ma wpływ na jego ilość w wodach po−
wierzchniowych i gruntowych, skąd jest pobiera−
ny przez rośliny. Stężenie w roślinach zależy od
ich zdolności absorpcyjnych, zawartości selenu

w glebie i stosowania nawozów azotowych. Za−
wartość jodu w roślinach lądowych wynosi śre−
dnio około 1 mg/kg suchej masy [2, 4]. Kłosówka
wełnista (Holcus lanatus), powszechnie występu−
jąca na pastwiskach, wykazuje małą zdolność wią−
zania jodu z gleby i powietrza, co przy jednoczes−
nym niedoborze selenu, mimo prawidłowej zawar−
tości jodu w glebie, stwarza zagrożenie wystąpie−
nia niedoczynności tarczycy u wypasanego bydła
[6]. Jony azotanowe i azotynowe natomiast bloku−
ją proces organifikacji jodu i tym samym obniżają
wydzielanie hormonów tarczycy [3].

Około miliona lat temu rozmieszczenie jodu
na Ziemi było w miarę równomierne, dopiero epo−
ki lodowcowe spowodowały zaburzenie równo−
wagi. Zmiana ukształtowania powierzchni ziemi
doprowadziła do zubożenia niektórych regionów
w ten pierwiastek, a wzbogacenia pozostałych [5].
Proces ten był bardzo powolny, trwał kilkadziesiąt
tysięcy lat i nadal, z powodu stale zachodzących
ruchów tektonicznych, trzęsień ziemi i wybuchów
wulkanów zachodzi. Powstawanie obszarów z nie−
doborami jodu jest obserwowane w regionach na−
wiedzanych przez silne opady (obszary górskie)
i powtarzające się powodzie. Sprzyja to wypłuki−
waniu jodu z gleby, a im starsza jest warstwa po−
wierzchniowa gruntu, tym większy procent jodu
jest tracony.

Tereny o małej zawartości jodu w powietrzu,
glebie i wodzie, na których stwierdza się zwięk−
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Tabela 1. Średnia zawartość jodu w produktach 
pochodzących z mórz (µg/60 g produktu) [13]

Table 1. Mean iodine content in sea food products 
(µg/60 g product) [13]

Produkt Waga Zawartość jodu
(Product) (Weight) (Iodine content)

g µg

Glony morskie 60 38571,4

Sól jodowana 60 4620

Suszony dorsz 60 70,71

Krewetki 60 25

Tabela 2. Średnia zawartość jodu w wybranych produktach spożywczych (µg/100 g produktu)

Table 2. Mean iodine content in selected food products (µg/100 g product)

Grupa produktów Rodzaj produktu Zawartość jodu 
(Group of products) (Food type) (Iodine content) 

µg/100 g

Mleko i przetwory mleczne mleko spożywcze 2% 7,5
mleko kobiece 6,3
jogurt naturalny 7,5
ser twarogowy ziarnisty* 10

Jaja jaja kurze całe 21,0

Mięso, wędliny, ryby cielęcina 2,2
kurczak – tuszka 0,4
indyk – tuszka 1,5
dorsz świeży 110,0
łosoś świeży 44,0
węgorz 4,0
flądra świeża 20
halibut biały świeży 52
makrela świeża 45
makrela wędzona 40
śledź świeży i marynowany 24,3
tuńczyk w oleju 25
sardynka w oleju 25

Ser żółty* ser gouda tłusty 35

Alkohole* wino białe półwytrawne 35

* 39,13



szoną liczbę zmian przerostowych tarczycy u ludzi,
określa się mianem rejonów wola endemicznego.
Zalicza się do nich: północną część Ameryki Pół−
nocnej (okolice Wielkich Jezior, północno−zacho−
dnie wybrzeże Pacyfiku, okolice Mississipi, w Ka−
nadzie – Quebec), większą część Ameryki Połu−
dniowej, Afryki, Azji (Himalaje) oraz Europy (Al−
py Szwajcarskie, Półwysep Bałkański, Skandyna−
wia, Szkocja, Niemcy – okolice Monachium) [7]. 

Na terenie Polski do regionów ubogich w jod
zalicza się Pogórze Karpackie (Małopolska) i Po−
górze Sudeckie. Jednak z przeprowadzonych
przez Szponara [8] i Rysia [9] w 1996 r. badań wy−
nika, że, z wyjątkiem obszaru nadmorskiego,
u 10% badanych ludzi stwierdzono występowanie
wola endemicznego.

Jod, jako podstawowy składnik hormonów
tarczycy, uczestniczy w regulacji metabolizmu
organizmu żywego. Należy do niezbędnych mi−
kroelementów, które przede wszystkim są dostar−
czane w pokarmie i wodzie pitnej [2, 8, 10]. Ab−
sorpcję jodu z przewodu pokarmowego u ludzi
i psów ocenia się na 80–92% [2], przy czym nie−
organiczne związki, takie jak np. jodek potasu,
zostają wchłonięte bardzo szybko i niemal całko−
wicie, a absorpcja organicznych jest ograniczona
[2, 3]. Układ oddechowy i skóra są innymi możli−
wymi drogami wnikania tego pierwiastka do orga−
nizmu, niemniej jednak ich znaczenie (z wyjąt−
kiem obszarów nadmorskich, gdzie powietrze jest
bogate w jod) jest mniej istotne. Organizm groma−
dzi jod przede wszystkim w gruczole tarczowym
(70–80%) [3], a pozostała część jest magazynowa−

na w śliniankach, błonie śluzowej żołądka, mię−
śniach szkieletowych, gruczole mlekowym i jajni−
kach u kobiet, a u szczurów również w naskórku
i mieszkach włosowych [2, 11]. Hays, Hsu i Ko−
hatsu [12] opisali dokładnie mechanizm wzboga−
cania organizmu ludzi i zwierząt (szczury, koty,
psy) w jod z użyciem ww. endogennych źródeł te−
go pierwiastka. Na uwagę zasługuje fakt, że w bło−
nie śluzowej żołądka jod ulega zarówno wchłania−
niu, jak i aktywnemu wydzielaniu do światła tego
narządu. Jod jest przede wszystkim usuwany przez
nerki, a jego ilość wydalona w moczu jest bardzo
dobrym wskaźnikiem wysycenia organizmu jo−
dem [2, 13]. Na tej podstawie definiuje się stopień
niedoboru jodu występujący u ludzi i opracowuje
programy profilaktyki jodowej.

Zapotrzebowanie na jod u ludzi zależy od wie−
ku, płci i trybu życia [2]. Tarczyca dorosłego czło−
wieka wydziela dziennie około 100–200 µg tyro−
ksyny całkowitej, która zawiera 60–120 µg jodu.
W wyniku degradacji tego hormonu 20% jodu po−
wraca do gruczołu w celu ponownego wykorzysta−
nia. Ilość tego pierwiastka w organizmie jest do−
datkowo wzbogacana jodem ze źródeł endogen−
nych (gruczoły ślinowe, błona śluzowa żołądka
itp.), a jego utrata z moczem wynosi około 100 µg
[7, 12, 13]. Na tej podstawie WHO podała, że mi−
nimalna dzienna dawka jodu dla dorosłego czło−
wieka powinna wynosić: 50–70 mg, czyli 1 µg jo−
du na kg masy ciała, a optymalne zapotrzebowanie
150 µg. W stanach fizjologicznych, takich jak: cią−
ża i laktacja u kobiet oraz okres wzrostu u dzieci
(tab. 4), zapotrzebowanie na jod odpowiednio ro−
śnie. W zależności od stopnia niedoboru jodu, wy−
stępującego na zamieszkiwanym przez ludzi ob−
szarze (rejony wola endemicznego), składników
spożywanego pokarmu (np. czynniki wolotwórcze
zawarte w kapuście, brokułach, brukselce, rzepie
itp.) i stosowanej diety (niedobory jodu u wegan,
którzy usuwają z diety mięso, drób i ryby oraz
wszystkie inne produkty pochodzenia zwierzęcego,
które mogą stanowić naturalne źródło jodu) oraz za−
nieczyszczenia wody i powietrza (azotany, związki
siarki, ołowiu itp.) dzienna ilość przyjmowanego
przez człowieka jodu zmienia się [2, 8, 10, 14, 15]. 

Głównym źródłem jodu dla ludzi jest poży−
wienie, szczególnie gdy jest bogate w produkty
pochodzenia morskiego (ryby, wodorosty), nabiał
i jaja [8–10, 16–19]. Zaledwie 10% zapotrzebowa−
nia ludzi na jod pokrywa woda pitna [2]. Niemniej
jednak badania prowadzone w Niemczech i Ho−
landii wykazały, iż skażenie wody pitnej azotana−
mi ogranicza wychwyt jodu przez tarczycę, pro−
wadząc do powstania wola [2]. Ponieważ jod jest
również stosowany do dezynfekcji wody na tere−
nach w nią ubogich, ważne jest ustalenie takiej
dawki, która nie wpływałaby negatywnie na funk−
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Tabela 3. Średnia zawartość jodu w wybranych roślinach

Table 3. Mean iodine content in selected fruits and 
vegetables

Źródło jodu Zawartość jodu
(Iodine source) (µg/kg suchej masy)

(Iodine content)
(µg/kg of dry matter)

Jabłko 19

Pomarańcza 24

Pomidor 31

Kalarepa 49

Sałata 237

Liście rzepy 196

Trawa 59

Kukurydza 66

Brukiew 70

Rzepa 87

Marchew pastewna 56

Fasola biała (nasiona suche)* 24

* 39,13



cję tarczycy. Zwykle oscyluje ona wokół górnej
dopuszczalnej granicy spożycia jodu przez doro−
słego człowieka i wynosi 1–2 mg/d, maksymalnie
przez 3 tygodnie [20, 21].

Naturalnym najbogatszym źródłem jodu są
glony morskie (tab. 1). Zawierają około 38571,4 µg
w przeliczeniu na masę średniej wielkości jaja ku−
rzego (60 g), które zawiera zaledwie 21–29 µg jo−
du [3]. W Niemczech prowadzono liczne doświad−
czenia mające na celu wzbogacanie produktów
zwierzęcych w jod przez stosowanie dodatku wy−
ciągu z alg do karmy przeznaczonej dla ryb, dro−
biu, przeżuwaczy i świń. Jedno z doświadczeń,
przeprowadzone na pstrągach tęczowych, polega−
ło na podaży dwóm grupom ryb dwóch różnych
źródeł jodu: naturalnego wyciągu z alg i jodanu
potasu. W czasie eksperymentu badano przyrosty
masy ciała i ewentualne negatywne skutki żywie−
nia podawanymi związkami. Pośmiertnie ocenia−
no pH mięsa, kolor, skład chemiczny i koncentra−
cję jodu w mięsie świeżym za pomocą chromato−
grafii gazowej. Stwierdzono, że przy stosowaniu
wyciągu z alg w żywieniu ryb koncentracja jodu
w świeżym mięsie wzrosła do 7 mg/100 g, co po−

twierdziło hipotezę, iż ich organizm ma dużą zdol−
ność kumulowania jodu zawartego w karmie [19].
Jednak ze względu na zawarte w glonach mor−
skich substancje toksyczne nadal trwają prace nad
ilością i czasem ich stosowania w żywieniu czło−
wieka [22]. Z tego też względu podstawowymi
źródłami jodu w Polsce są mleko i produkty
mleczne, jaja oraz ryby morskie (tab. 2). W na−
szym kraju tradycja spożywania mięsa ryb mor−
skich nie jest tak powszechna jak np. w krajach
śródziemnomorskich, co znacznie ogranicza moż−
liwość ich wykorzystania jako uzupełnienia jodu
w diecie człowieka. Istnieją także kraje, np. Japo−
nia, gdzie spożycie produktów pochodzenia mor−
skiego jest tak duże, że może doprowadzić do za−
trucia jodem [2, 10]. Dopuszczalna dzienna dawka
jodu dla dorosłego człowieka wynosi 1–2 g [20].
Niemniej jednak granica między górną dawką to−
lerowaną przez organizm a dawką toksyczną jest
płynna. Zależy między innymi od właściwości
osobniczych, drogi podania i postaci jodu, stanu
zdrowia, a także od warunków środowiska (zanie−
czyszczenia przemysłowe, obecność jonów azota−
nowych i azotynowych w wodzie pitnej itp.) [3].

Największe spożycie mleka i jego przetworów
zanotowano przed 1981 r. w USA i krajach skan−
dynawskich. Produkty te pokrywały wówczas
u dzieci do 80% ich dziennego zapotrzebowania
na jod, a u dorosłych do 50% [6, 23]. Obecnie ob−
serwuje się spadkową tendencję do spożywania
mleka i jego przetworów na obszarze tych państw,
co jednocześnie obniża ilość jodu uzyskiwanego
z tych źródeł. Badania przeprowadzone w Polsce,
na obszarze Małopolski, wykazały, że mleko po−
krywa zaledwie 3,4% dziennego zapotrzebowania
dzieci na jod [7]. Między innymi z tego względu
wszelkie akcje zachęcające do codziennego wypi−
jania szklanki mleka i spożywania jego przetwo−
rów są uzasadnione. 

U bydła mlecznego około 10% jodu przechodzi
do mleka [24]. W badaniach przeprowadzonych
przez Millera i Swansona [24] stwierdzono, że przy
dawkach do 300 mg jodu na dzień, podawanego
krowom, można wykazać liniową zależność mię−
dzy ilością jodu pobraną z paszy a jego zawartością
w mleku. Przy większych dawkach nie stwierdzano
natomiast już większych zmian. Zawartość jodu
w mleku zależy między innymi od rasy krów i okre−
su laktacji oraz pory roku [25]. Większą ilość jodu
w mleku stwierdzono u rasy Holstein niż Guernsey.
W miarę trwania laktacji spada produkcja mleka,
a zawartość jodu rośnie. W zimie i na wiosnę stosu−
je się zwykle pasze z dodatkami mikroelementów,
a latem i jesienią przeważa żywienie pastwiskowe.
Powyższe dane wyjaśniają, dlaczego w zimie za−
wartość jodu w mleku krów jest dwukrotnie więk−
sza niż latem [3, 18].
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Tabela 4. Zalecana dzienna norma jodu (µg/osobę) w za−
leżności od wieku, poziomu aktywności fizycznej i stanu
fizjologicznego (ciąża, laktacja u kobiet) [39]

Table 4. Recommended daily amount of iodine depend−
ing of age, physical activity and specific physiological
state (pregnancy, lactation in women) [39]

Zalecana dzienna dawka jodu – µg/osobę
(Recommended daily amount of iodine – µg/person)

Niemowlęta i dzieci do lat 9

0–0,5 40

0,5–1,0 50

1–3 70

4–6 90

7–9 120

Dziewczęta i chłopcy do lat 18

10–15 150

16–18 160

Kobiety i mężczyźni do 25 lat – aktywność fizyczna

mała 160

umiarkowana 160

duża 160

Kobiety i mężczyźni do 60 lat – aktywność fizyczna

mała 160

umiarkowana 160

duża 160

Kobiety i mężczyźni powyżej 60 lat 160

Kobiety ciężarne 180

Kobiety karmiące 200



Nieumiejętne stosowanie środków dezynfek−
cyjnych zawierających jod do odkażania maszyn
udojowych, cystern, baniek na mleko oraz środków
używanych do mycia i dezynfekcji wymion prowa−
dzi do wzrostu zawartości jodu w mleku. Hemken
[26] podaje, że związki te mogą zwiększać zawar−
tość jodu w mleku o 10–29 µg/100 ml.

Mechanizm przechodzenia jodu z krwi do
mleka nie został dokładnie poznany. Możliwe, że
jest on podobny do występującego w tarczycy
przezbłonowego transferu jodu, na co wskazuje
hamowanie anionem nadchloranowym przecho−
dzenia jodu do gruczołu mlekowego. Ślebodziński
[27] podaje, że część trójjodotyroniny T3 jest ge−
nerowana z tyroksyny T4 w samym gruczole mle−
kowym z udziałem selenozależnych dejodynaz.

Kolejnym ważnym źródłem jodu w pożywieniu
człowieka są jaja. Mają zdolność łatwego groma−
dzenia jodu. Średnia zawartość jodu w jaju wynosi
około 21 µg [9]. Podawanie nioskom jodu zwiększa
jego koncentrację w jaju, przy czym zawartość
w białku jest 18−krotnie niższa niż w żółtku. Jod za−
warty w 1 lub 2% wyciągu z alg jest lepiej przyswa−
jalny niż z jodanu potasu. Dopiero po 2 tygodniach
żywienia niosek karmą wzbogaconą w jod obser−
wuje się zwiększoną zawartość tego pierwiastka
w jaju, która osiąga wartość maksymalną w 8. ty−
godniu. Podaż jodu w postaci wyciągu z alg (klep)
obniża poziom cholesterolu w żółtku, zwiększa pro−
dukcję jaj, polepsza wskaźniki wylęgu i obniża licz−
bę martwo urodzonych piskląt. Spożywanie „wzbo−
gaconych w jod jaj” obniża poziomu cholesterolu
we krwi i jest zalecane u ludzi z chorobami układu
krążenia [3, 10].

Jod nie jest pierwiastkiem niezbędnym dla ro−
ślin. Najbogatsze w ten pierwiastek są rośliny alu−
wialnych gleb nad brzegami rzek oraz rosnące na
glinach lub piaskach naniesionych przez wody.
Owoce i warzywa są ubogim źródłem jodu (tab. 3)
[3]. Rośliny, należące do rodziny krzyżowych
i traw zawierają tzw. substancje goitrogenne,
wpływające ujemnie na funkcję gruczołu tarczo−
wego. Na szczególną uwagę zasługuje soja, która
zawiera dwa izoflawonoidy: genisteinę i dzadzei−
nę, działające estrogenizująco u kobiet [28, 29]. 

Mięso jako źródło jodu nie spełnia swojej
funkcji. Jak podano w tabeli 2, jego zawartość
w różnych gatunkach mięs jest zróżnicowana, ale
w porównaniu do typowych wysokojodowych
produktów (ryby, mleko, jaja) – mała. Wyklucza to
udział mięs w grupie pokarmów stanowiących al−
ternatywne źródło jodu w żywieniu człowieka.
Niemniej jednak niemieccy naukowcy rozpoczęli
prace polegające na zwiększeniu koncentracji jodu
w mięsie i niektórych narządach wewnętrznych

(wątroba, nerki) zwierząt rzeźnych. Po wprowa−
dzeniu do diety tuczników dodatkowych ilości jo−
du w postaci jodanu potasu, uzyskano zwiększoną
ilość tego pierwiastka w mięsie i organach wewnę−
trznych zwierząt [30–32]. Warto również wspo−
mnieć o doświadczeniach przeprowadzonych
w Polsce, polegających na wprowadzaniu jodu
w postaci jodku potasu lub jodanu potasu do mie−
szanek peklujących, stosowanych przy produkcji
wyrobów mięsnych. Badano również poziom strat
jodu w tych produktach po obróbce termicznej
i okresie przechowywania w chłodni. Podobne do−
świadczenia przeprowadzono w przemyśle piekar−
niczym, gdzie wprowadzono dodatek jodu do wy−
piekanego chleba pszennego i żytniego oraz sza−
cowano jego straty podczas przechowywania wy−
pieków do 7 dni. Ze względu na dużą popularność
wśród dzieci i młodzieży chipsów i prażynek sądzo−
no, że uda się stworzyć zupełnie nowe i w miarę po−
pularne źródło jodu. W procesie produkcyjnym sto−
sowano jodek potasu, a po jego zakończeniu oce−
niono zawartość jodu w produktach końcowych.
Uzyskane wyniki nie były zadowalające, dlatego
wycofano się z powyższego projektu [8, 10, 33].

Najprostszym i najbardziej efektywnym uzu−
pełnieniem diety człowieka w jod jest jodowanie
soli spożywczej. W tym celu, w Polsce, w 1935 r.
zaczęto dodawać jodek potasu (KJ) w ilości 5 mg
na kg soli. Było to wynikiem wzrostu potwierdzo−
nych klinicznie przypadków kretynizmu wśród
ludności województwa krakowskiego. Podczas
II wojny światowej nie kontynuowano rozpoczętej
profilaktyki jodowej i dopiero w latach 50. po−
nownie do niej powrócono. W latach 1976–1986
na obszarach zagrożonych niedoborem jodu
zwiększono dawkę jodku potasu do 20 mg na kg
NaCl. Obecnie w celu wzbogacenia soli w jod sto−
suje się jodek potasu w ilości: 30 ± 10 mg na kg
soli [2, 8, 10, 34].

Wśród ludzi zamieszkujących najbiedniejsze
kraje świata od lat notuje się największy odsetek
chorób wynikających z niedoboru jodu (IDD), ta−
kich jak: wole, niedoczynność tarczycy, zaburze−
nia rozwoju umysłowego (kretynizm, opóźnienie
umysłowe, obniżenie ilorazu inteligencji) oraz fi−
zycznego (głównie zaburzenia wzrostu i rozwoju
kości) [7, 10, 21]. Zagrożenie niedoborem jodu
eliminuje się przez podawanie jodowanego cukru,
mąki, wody i olei jadalnych, a w poważnych przy−
padkach – przez wykonywanie iniekcji lub poda−
wanie tabletek zawierających jod [35–38].

W związku z tym, że problem niedoboru jodu
jest nadal aktualny, człowiek ciągle poszukuje jak
najbogatszych i łatwo dostępnych naturalnych je−
go źródeł.
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