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одний дефіцит є глобальною проблемою і стосується населення більшості
країн світу, безпосередньо пов’язаною з харчуванням населення.
Доведено, що, крім зоба, дефіцит
йоду має також значний негативний
вплив на здоров’я людини. Спектр
йододефіцитної патології досить
широкий та стосується усіх вікових
груп населення [1, 2]. Серед проявів
йододефіциту – кретинізм, вроджений зоб, вроджений гіпотиреоз,
висока перинатальна смертність,
вроджені вади розвитку, відставання
у фізичному і психічному розвитку,
глухонімота, косоокість, спастичні
диплегії, висока смертність немовлят, ювенільний гіпотиреоз, анемії,
порушення репродуктивної функції
(безплідність, невиношування вагітності, передчасні пологи тощо). Така
генералізація проявів йододефіциту
реалізується через ефекти тиреоїдних гормонів, через контроль специфічних генів у різних типах клітин за
допомогою експресії відповідного
фенотипу у відповідний час, у
визначено синхронізованій послідовності етапів розвитку, які забезпечують сувору послідовність подій у
процесі формування, дозрівання й
функціонування різних органів і
головного мозку [3].
Лікарів та суспільство найбільше
турбує вплив йодної недостатності
на розумовий розвиток дитини у
період неонатального та перинатального розвитку. Дефіцит йоду

підвищує дитячу смертність і є важливою причиною розумової відсталості у дитинстві [4, 5]. Затримка
розумового розвитку на цьому етапі
негативно відбивається на подальшому розвитку людини та її успішності в усіх сферах діяльності. Поширеність цього явища призводить
до істотної втрати інтелектуального,
освітнього й професійного потенціалу країни [6].
Головним індикатором йодної
забезпеченості є екскреція йоду з
сечею. 90% йоду, що надходить до
організму, виводиться з сечею.
Дефіцит йоду у популяції визначається за концентрацією йоду у сечі. 100199 мкг/л – нормальне йодне забезпечення, 50-99 мкг/л – легкий ступінь
йодного дефіциту, 20-49 мкг/л –
середній, <20 мкг/л – тяжкий ступінь.
Дослідження Інституту ендокринології та обміну речовин, проведені відповідно до критеріїв ВООЗ та
Міжнародного центру з ліквідації
йододефіцитних захворювань (Атланта, США), засвідчили, що практично уся територія України перебуває у зоні йодної недостатності, тому
вибір раціональних підходів до проведення профілактики набуває важливого значення. Реалізація заходів,
передбачених Державною програмою профілактики йодної недостатності у населення на 2002-2005 роки,
затверджених Постановою Кабінету
Міністрів України від 02.09.2002 р.
№ 1418, суттєво поліпшила профі-
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лактику йодозалежних захворювань населення у багатьох областях країни. Але проблема йододефіциту в Україні не вирішена,
рівень споживання йодованої
солі залишається відносно низьким (близько 20%), тенденція до
росту рівня захворювань, зумовлених йодною недостатністю, та
їх урізноманітнення зберігаються. Залишається значна недостатність у споживанні йоду у
регіонах, які постраждали після
Чорнобильської аварії [7, 8], що
суттєво збільшує поширеність
тиреоїдної та іншої патології.
Оскільки не існує фізіологічних механізмів накопичення
йоду в організмі людини, цей
елемент, необхідний для синтезу тиреоїдних гормонів, має
надходити з продуктами харчування щодня. Серед засобів
йодної профілактики перевага
традиційно надається йодуванню солі. Сіль є продуктом харчування, який споживає майже
усе населення Землі щоденно
приблизно в однаковій кількості. Технології йодування солі є
досить надійними і недорогими.
Йодування харчової солі здійснюється за допомогою калію
йодиду або калію йодату. Вибір
цих хімічних сполук обумовлений тим, що саме ці сполуки
містяться у продуктах харчування та морських водоростях [9]. У
деяких фахівців відносно використання йодату виникали заперечення, нібито остання речовина токсична. Однак спеціальні

дослідження гострої та хронічної токсичності калію йодату
показали, що ця речовина має
характеристики, подібні до
калію та проявляє токсичні властивості у дозах, які у тисячі
разів перевищують рекомендовані для профілактики [10, 11].
Дослідження цієї проблеми розглянуто в оглядовій статті Burgi Н. еt all [12]. Досвід використання йодату калію для збагачення солі нараховує вже кілька
десятиліть. 1990 року Експертним комітетом ВООЗ/ФАО
(Продовольча організація ООН)
з питання харчових добавок та
ефективності й безпеки тривалого застосування йодату та
йодиду калію для збагачення
харчової повареної солі з метою
профілактики ЙДЗ було зроблено висновок про те, що “використання йодату і йодиду калію
має бути продовженим для
вирішення важливої проблеми
охорони здоров’я – усунення
йододефіцитних захворювань”
[13]. Важливою перевагою
калію йодату є значна стабільність цієї речовини. Стабільність
йоду може залежати від температури зберігання солі та вологості. Використання поліетиленових пакетів високої щільності
за звичайної температури, яка
існує у багатьох країнах, дозволяє зберігати необхідну кількість йоду у солі після її йодування протягом року [14].
Важливим
моментом
для
засвоєння йоду у щитоподібній
Таблиця
Використання йодиду та йодату в європейських країнах
для йодування солі
Джерело
йоду

Вміст йоду у
харчовій солі
мг/кг

Дозволено
до застосування

Австрія

КІ, КІО3

30

Для продажу,
харчові продукти

Бельгія

КІ, NaI, КІО3

15 (від 2001)

Для продажу, хліб

Країна

Данія

КІ

13

Для продажу, хліб

Фінляндія

КІ

21-26

Для продажу

Франція

NaI

20

Німеччина

КІО3

15-25

КІ, КІО3

30

КІ,
КІО3

макс. 65
макс. 25

Іспанія

КІ, КІО3

51-69

Швеція

КІ

50

Для продажу
Для продажу,
харчові продукти
Для продажу, х
арчові продукти
Бакалія та інші
харчові продукти
Для продажу,
харчові продукти
Для продажу,
харчові продукти

Велика
Британія

КІ

10-22

КІО3

40

Італія
Нідерланди

Країни СНД

Для продажу,
харчові продукти
Для продажу,
харчові продукти

залозі та різних органах є легкий перехід сполуки в йодид в
умовах in vitro та in vivo [15].
Інше питання, яке хвилює розробників програм йодної профілактики – це доза йодування
солі. Існуючі програми у різних
країнах передбачають йодування солі від 10 мг/кг до 70 мг/кг
солі (табл.).
В Україні, як і в інших пострадянських країнах, прийнята
доза йодування солі 40 мг/кг.
Останніми роками в аграрному
секторі відбувається збагачення
йодом різних продуктів (хліб,
консерви, молочні продукти,
ковбаси, води та інше), тому при
запровадженні масової йодної
профілактики можливе надмірне надходження йоду до організму, що може супроводжуватися виникненням аутоімунного
тиреоїдиту, йодіндукованого
тиреотоксикозу та іншими хворобами щитоподібної залози
[17, 18]. Нам здається неправильним пов’язувати ускладнення профілактики тільки з
використанням йодованої солі.
У науковій літературі достатньо
фактів про виникнення патології
щитоподібної залози після споживання водоростей, йодактиву
(йодованого казеїну) та інших
йодвмісних продуктів [19-23].
Головним є надходження до
організму неадекватних (понад
300 мкг йоду на добу) кількостей
йоду та, можливо, суттєвий
дефіцит йоду перед профілактикою. Проведені нами розрахунки кореляцій між рівнями
йодурії та вмісту йоду у солі
свідчать, що для України, більшість території якої перебуває у
зоні слабкого йодного дефіциту,
оптимальним буде йодування
солі дозою 25 мг/кг [24].
Групова йодна профілактика
проводиться у масштабі певних
груп населення з підвищеним
ризиком розвитку ЙДЗ за недостатнього їх забезпечення
йодом: новонароджені, діти,
підлітки, вагітні й матері-годувальниці. Профілактика здійснюється шляхом регулярного
тривалого прийому препаратів,
що містять фізіологічні дози
йоду.
Вагітні та матері-годувальниці
мають найбільший ризик розвитку йододефіцитних розладів,
оскільки потреба у йоді у цей
період збільшується у декілька
разів [25] . Нестача йоду може
призводити до формування
зоба та виникнення у подальшому зміни функції щитоподібної
залози. Актуальність цієї проблеми зумовлена також тим, що
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у половини жінок після вагітності зоб не зазнає зворотного
розвитку, створюючи передумови для формування тиреоїдної
патології. Адекватне надходження йоду до жіночого організму під час вагітності вважається
надійним заходом профілактики
тиреоїдних розладів і необхідною умовою нормального розвитку плода і новонародженого.
На сьогодні у більшості європейських країн з дефіцитом
йоду здійснюється йодна профілактика під час вагітності та у
період лактації. Найбільш оптимальним методом вважається
щоденний прийом йодиду калію
з метою підтримання й поповнення йодного балансу. За оцінкою ВООЗ, добова потреба у
йоді для вагітних становить 150250 мкг. Під час вагітності
можуть виникати об’єктивні
умови, які перешкоджають реалізації профілактики за допомогою йодованої солі. Серед таких
умов – наявність ускладнень
вагітності (нефропатія, артеріальна гіпертензія, багатоводність, пієлонефрит та інша ниркова патологія, ожиріння, прееклампсія, гестози тощо), коли
необхідно обмежити, а інколи й
виключити сіль із раціону. За
такого стану індивідуальні особливості харчової поведінки і
смакові переваги не дозволять
споживати надмірну кількість
солі щодня. Проведені нами
дослідження ефективності масової йодної профілактики у
вагітних показали, що групова
профілактика не забезпечує
необхідної кількості йоду для
вагітної, тому необхідна додаткова дотація йоду [26]. Препарати, що рекомендуються для
групової профілактики, мають
містити чітко визначену дозу
йоду у кожній таблетці, щоб
забезпечити потреби осіб різного віку. Для групової та індивідувальної йодної профілактики
різних категорій населення
можна використовувати препарати калію йодиду, які містять
100 мкг або 200 мкг йоду.
Морепродукти містять кількість
йоду, яка здатна забезпечити
потребу людини у разі постійного їх споживання. Дійсно, є країни з постійним споживанням
морепродуктів (водоростей) у
великих кількостях – Японія,
Корея [27, 28]. Населення цих
країн протягом тисячолітньої
історії адаптовано до високих
доз йоду у харчуванні. Водорості також характеризуються
низьким вмістом калорій та є
хорошим джерелом вітаміну

B12, калію, кальцію, магнію та
мікроелементів. Виділення біологічно активних речовин із
водоростей є перспективним
напрямом сучасної науки. На
жаль, водорості, що використовуються для поповнення організму йодом, окрім йоду можуть
накопичувати важкі метали:
свинець, ртуть, миш’як, кадмій,
деякі токсичні матеріали, які
можуть негативно впливати на
здоров’я. Необхідно також враховувати те, що вміст йоду у
водоростях суттєво коливається
від 16 мкг/г до 8165 мкг/г залежно від частини структури водорості, з якої виготовлений морепродукт, глибини проростання
водорості, температури водойми, освітленості, пори року та
інших факторів [29]. Тому їх
використання може бути можливим після перевірки на органічне забруднення, вміст важких
металів і вміст йоду. Мабуть, з
цієї причини навіть такий препарат, як Келп заборонений до
застосування вагітними. Набуває поширення випуск функціональних продуктів, збагачених
йодом, але враховуючи вище
сказане, необхідний додатковий контроль сировини та кінцевого продукту, що суттєво
збільшуватиме його вартість.
Потребує вивчення питання дії
брому на щитоподібну залозу та
організм, що міститься у водоростях у великих кількостях.
Зважаючи на це, необхідно розглянути існуючі можливості
запровадження цього досвіду в
інших країнах, зокрема в Україні.
Для українського споживача
придбання цього продукту харчування залишається питанням
вільного вибору. Спорадичне
використання морських водоростей для приготування їжі, за
відсутності контролю кількості
спожитої продукції та вмісту у
ній йоду, не дозволяє забезпечити адекватний рівень надходження цього елемента до
організму та може бути причиною його надлишкового рівня,
що, відповідно, загрожує виникненням тиреоїдної патології:
гіпотиреозу, аутоімунного тиреоїдиту, йодіндукованого тиреотоксикозу [19-23]. Для групової
та індивідуальної йодної профілактики різних категорій населення можна використовувати
препарати калію йодиду, які
містять 100 мкг або 200 мкг
йоду.
Індивідуальна йодна профілактика проводиться у випадках
зростаючої потреби у йоді. Вона
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рекомендується дітям пубертатного періоду, жінкам за рік до
планової вагітності, після тяжких інфекційних та соматичних
захворювань і передбачає вживання полівітамінів з вмістом
йоду, водоростей, морської
капусти та препаратів йодиду
калію. Зазначена терапія призводить до зменшення розмірів
щитоподібної залози, значно
покращує прогноз можливого
захворювання залози та якість
життя хворих. Єдиними продуктами харчування, які можуть
забезпечити немовлят необхідною кількістю йоду, які перебувають на штучному вигодовуванні, залишаються збагачені
цим мікроелементом штучні
молочні суміші (замінник жіночого молока) та каші на їхній
основі. У другому півріччі життя
дитини фармакологічна дотація
мікроелемента показана усім
дітям, які споживають замінники
материнського молока. Звісно,
при виборі суміші батькам
необхідно орієнтуватися на збалансованість їхнього складу
(білки, жири, вуглеводи) вітаміни, інші мікроелементи. Щодо
йоду, то на упаковці з замінником грудного молока зазвичай
вказується його вміст у 100 г
сухої суміші або у 100 мл готової. Добова доза надходження з
сумішшю йоду має відповідати
профілактичній. Його вміст у
100 мл готової суміші має становити не менше 9-10 мкг, а у
100 г сухої – не менше 70 мкг.
Таким вимогам відповідає лише
половина замінників грудного
молока. Крім того, потрібно відзначити, що у другому півріччі
життя за рахунок зменшення
об’єму споживання сумішів кількість отриманого на добу йоду
зменшується, внаслідок чого
необхідна дотація фізіологічних
доз йоду, які входять до складу
фармакологічних таблетованих
препаратів або продуктів докорму у йододефіцитних регіонах.
Раціон дітей складається переважно з продуктів рослинного
та тваринного походження, які
виробляються у регіоні мешкання. Таке харчування, за орієнтовними дієтологічними розрахунками, здатне забезпечити
надходження до організму дитини у середньому 50-70 мкг
йоду на добу, що значно менше
за нормативи ВООЗ. У зв’язку з
розвитком та формуванням
мозку дитини період 1000 днів
після народження потребує
особливої уваги стосовно йодного забезпечення [30]. На
нашу думку, у йододефіцитних
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регіонах необхідно виявляти
дітей групи ризику щодо йододефіциту перед зарахуванням
до школи та за необхідності
проводити специфічну йодну
профілактику і медикаментозну
корекцію, спрямовану на зниження захворюваності, зменшення порушень росту й розвитку дітей. Доведено високу
ефективність додаткового призначення дітям 6-7 років дозованих фармакологічних препаратів, які містять фізіологічну
дозу (100 мкг) йоду протягом 6
місяців у поліпшенні йодної
забезпеченості, а також покращанні показників інтелектуального розвитку.
Напруженість йодної ендемії в
Україні за відсутності відповідних профілактичних заходів, якa
посилюється економічними та
екологічними чинниками, зумовлює необхідність прийняття
заходів на загальнодержавному
рівні, створення регіональних
програм подолання наслідків
йододефіциту. На жаль, у свідомості населення й досі йодована сіль не стала тим базовим
методом профілактики мікронутрієнтної недостатності, на тлі
якої мають здійснюватися усі
інші профілактичні заходи. Медикам належить провідна роль
не тільки у пропаганді профілактичних заходів, але й в організації усієї системи заходів з ліквідації дефіциту споживання
йоду. На жаль, в Україні поки
цього не відбувається [31].
Необхідно чітко усвідомлювати,
що профілактика і лікування
ендемічного зоба має здійснюватися постійно й безперервно
під наглядом наукових та
медичних працівників у системі
постійного біологічного моніторингу, оскільки дефіцит йоду є
стабільним природним феноменом і не може бути ліквідований
«випадками терапевтичної активності».
Безперервна йодна профілактика з систематичним моніторингом йодної забезпеченості
достовірно знижує ризик формування ЙДЗ у дітей і дорослих
та перешкоджає виникненню
ускладнень йодної профілактики, особливо у разі обтяженої
спадковості щодо тиреоїдної
патології.
Останнім часом знову з’явилася надія вирішення проблеми
йодозалежних захворювань в
Україні у законодавчому плані.
14 грудня 2018 року з ініціативи
Центру громадського здоров’я
МОЗ України відбувся експертний круглий стіл “Законодавчі

зміни в Україні щодо йодування
харчової солі, обґрунтування,
світовий досвід, лобіювання,
адвокація”. У засіданні взяли
участь представники МОЗ, наукової спільноти, Мінагрополітики, Міністерства економічного розвитку і торгівлі Мінмолодьспорту, Асоціації дієтологів України, виробників йодованої солі, ВООЗ, ЮНІСЕФ та
інших. Рішення учасників круглого столу було одностайним:
докласти максимум зусиль до
законодавчого вирішення проблеми профілактики йодозалежних захворювань, прийняття
рішення щодо універсального
йодування солі та лобіювати це
питання перед вищим керівництвом України (Верховною
Радою України, Адміністрацією
президента України, Кабінетом
Міністрів України).
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