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ГИПОТЕРИОЗ: ЕМДЕУДІҢ ЗАМАНАУИ ПРИНЦИПТЕРІ ЖӘНЕ АЛДЫН-АЛУ 
 
Түйін. Медициналық-әлеуметтік салдардың деңгейі мен ауқымы бойынша йод тапшылығы аурулары проблемасы 
әлемнің көптеген елдерінде өте өзекті болып қала береді. ДДСҰ мәліметтері бойынша, шамамен 2 млрд жер 
тұрғындары йод тапшылығы жағдайында өмір сүреді. Йодтың мәні оның ағзаның өмірлік маңызды функцияларын 
реттейтін тиреоидты гормондардың құрылымдық құрамдас бөлігі болуымен анықталады. Қалқанша безінің 
функциясының жеткіліксіздігінде "йод тапшылығы аурулары" деп аталатын патологиялық жағдайлардың толық 
спектрі қалыптасады. Йод тапшылығы туа біткен гипотиреоздың жиілігін арттырады, ұрықта және жаңа туған 
нәрестеде мидың қайтымсыз бұзылуын тудырады, бұл ақыл-ой кемістігіне (кретинизм, олигофренияға) әкеледі. Ең 
көп кездесетіні-эндемиялық зоб, гипотиреоз, физикалық дамудың бұзылуы, интеллектуалдық бұзылулар. Соңғысы 
әсіресе маңызды, өйткені, ақыл-ой кемістігінің айқын нысандарынан басқа, йод тапшылығы аймағында тұратын 
барлық халықтың зияткерлік деңгейінің төмендеуіне әкеледі. Осыған байланысты йод тапшылығы өзекті 
медициналық-әлеуметтік проблемаға айналады, оны шешу өте маңызды. Қазақстан үшін бұл мәселені шешу өте 
өткір, өйткені оның аумағының 80%-дан астамы суда, топырақта және жергілікті тағамдарда осы 
микроэлементтердің жетіспеушілігін анықталады. Мұның бәрі популяциядағы қалқанша безінің патологиясының 
таралуы мен ауырлығының өсуіне ықпал етті. Мақалада гипотиреозды құрамында йод бар биологиялық белсенді 
қоспалардың тиімділігін зерттеу кезінде қалқанша безінің тиреоидты жүйесіне ерекше физиологиялық 
белсенділігін бағалау бойынша зерттеулер келтірілген. 
Түйінді сөздер: гипотиреоз, тиреоидты гормондар, қалқанша без, йод, тироксин, Хашимото тиреоиды, 
трийодтиронин. 
 
Өзектілік. Гипотиреоз – ең көп таралған 
эндокриндік аурулардың бірі. Nhanes-III ірі 
популяциялық зерттеу деректері бойынша 
біріншілік гипотиреоздың таралуы 4,6% (0,3% - 
айқын, 4,3% - субклиникалық) құрады. Орташа 
алғанда, стихиялық гипотиреоздың жаңа 
жағдайларының жиілігі жылына 1000 адамға 3,5% 
құрайды, ал тиреотоксикозды түбегейлі емдеу 
нәтижесінде гипотиреоз жылына 1000 адамға 0,6%-
ды құрайды [1, 2]. Біріншілік гипотериозды 
таралуын бағалау өте қиын, өйткені эутиреоидты 
фазада оның нақты диагностикалық критерийлері 
жоқ. Тиреоидты пероксидазаға антиденелердің 
таралуы әйелдер арасында шамамен 10% құрайды 
және халықтың этникалық құрамына байланысты 
[3, 4]. Ересектердегі гипотиреоздың барлық 
жағдайларының шамамен 99% біріншілік 
гипотиреозға алып келеді, оның негізгі себебі 
аутоиммунды және эндокриндік патологиялардың 
бірі-аутоиммунды тиреоидит (Хашимото 
тиреоидиті). Бұл аурудың негізінде 
гемопоэтикалық мононуклеарлық жасушалар: 
лимфоциттер, плазмалық жасушалар және 
лимфоидты фолликулаларды құрайтын 
макрофагтар арқылы қалқанша безінің 
паренхимасының үдемелі инфильтрациясы жатыр. 
Патогенез бойынша гипотиреоз біріншілік 
(қалқанша безінің патологиясына байланысты) 
немесе екіншілік (ТТГ тапшылығына байланысты) 
болуы мүмкін. Ересектердегі гипотиреоздың 
барлық жағдайларының 99%-дан астамы бастапқы 
сатып алынған гипотиреозға келеді. Көбінесе 
гипотиреоз созылмалы аутоиммунды тиреоидитке, 
сондай-ақ ятрогенге байланысты дамиды 
(операциядан кейінгі терапиясының нәтижесі). Бұл 
ауруларда гипотиреоз тұрақты қайтымсыз. 
Созылмалы аутоиммунды тиреоидит (Хашимото 
тиреоидиті, лимфоциттік тиреоидит) - үдемелі 
лимфоидты инфильтрация нәтижесінде бастапқы 

гипотиреозға ықтимал нәтижемен ЩЖ 
паренхимасының біртіндеп деструкциясы болатын 
аутоиммунды генездің созылмалы қабыну ауруы. 
Ұзақ уақыт бойы, кейде өмір бойы, пациенттерде 
эутиреоз сақталады. Процестің біртіндеп дамуы 
және лимфоцитарлық инфильтрацияның күшеюі 
және оның фолликулалық эпителийінің жойылуы 
жағдайында тиреоидты гормондардың синтезі 
біртіндеп төмендейді. Нәтижесінде TSH деңгейі 
жоғарылайды, бұл қалқанша безінің 
гиперстимуляциясына әкеледі [5]. 
Т4 өнімі қалыпты деңгейде сақталуы мүмкін – 
субклиникалық гипотиреоз фазасы. Бұдан әрі 
қалқанша безі жойылғанда жұмыс істейтін 
тиреоциттердің саны критикалық деңгейден төмен 
төмендейді, Т4 қандағы концентрациясы да 
төмендейді (айқын гипотиреоз фазасы). 
Тиреотропты гормон (TSH немесе тиреотропин) – 
гипофиздің алдыңғы бөлігінен бөлінетін гормон – 
мидың төменгі бетінде орналасқан без. TSH негізгі 
функциясы-қалқанша безінің жұмысын реттеу, 
оның гормондары организмдегі барлық 
метаболикалық процестердің жұмысын басқарады. 
Тиреотропиннің әсерінен тироидты гормондардың 
концентрациясы артады немесе төмендейді – 
тироксин (Т4) және триодотиронин (Т3). 
Триотропты гормон екі компонентті қамтиды - α 
және β. α-тізбек гонадотропты гормондардың 
гонадотропты гормондарымен бірдей-
хорионикалық (HCG), фолликулды 
ынталандыратын (FSH), лютеинизация (LH). β-
компонент қалқанша безінің тініне ғана әсер етеді. 
TSH қалқанша безінің жасушаларымен 
байланысады, олардың белсенді өсуіне 
(гипертрофияға) және көбеюіне әкеледі. 
Тиреотропиннің екінші функциясы-T3 және T4 
синтезін арттыру [6, 7, 8]. 
Гипотиреозды емдеу. Көп жағдайда гипотиреозбен 
ауыратын науқастың жалпы жағдайын қалыпқа 
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келтіру дәріні қабылдаудың алғашқы аптасында 
басталады. Клиникалық симптомдардың толық 
жоғалуы әдетте бірнеше айдан кейін орын алады. 
Жүрек-тамыр аурулары бар науқастар, 
препараттың дозасын мұқият таңдау керек (L-
тироксиннің артық тұтынылуы стенокардияның 
пайда болу қаупін арттырады, атриальды 
фибрилляция). 
Фармацевтикалық саланың жетістіктері арқасында, 
қалқанша безінің жасанды гормонын синтездеуге 
мүмкіндік берді, қазіргі заманғы эндокринологияда 
гипотиреозды емдеудің тиімді жолы бар. Терапия 
синтетикалық аналогы бар организмде жоғалған 
Қалқанша безінің гормондарын алмастыру арқылы 
жүзеге асырылады - левотироксин (L-тироксині). 
Гипотиреоз жағдайында, қалқанша безінің немесе 
радиациялық терапияның жойылуынан туындаған, 
Синтетикалық гормондар өмір бойы көрсетіледі. 
Аутоиммунды тиреоидиттің фонында 
гипотиреоздың өмір бойы емделуі де мүмкін 
(Хашимото ауруы). Емдеу барысында науқас 
дәрігердің дозасын түзету үшін үнемі дәрігерге 
бару керек, қандағы TSH деңгейін бақылау. 
Егер гипотиреоз басқа ауруларға қарсы болса, 
қалқанша безінің қызметін қалыпқа келтіру негізгі 
патологияны емдеу процесінде жиі кездеседі. 
Гипотиреоздың белгілері, кейбір дәрі-дәрмектерді 
қабылдаудан туындаған, бұл препараттарды 
тоқтатқаннан кейін жойылады. Гипотиреоздың 
себебі болса – йодты қабылдамау, науқасқа 
құрамында йод бар препараттар тағайындалады, 
йодталған тұзды жеу, теңіз өнімдері.  
Гипотиреоз синдромын емдеудің негізі – қалқанша 
безі гормондарын алмастыратын терапия, оның 
мақсаты көп жағдайда эутиреоидты жағдайға жету 
болып табылады. Гипотиреоз дәрілік терапия 
аясында дамуы мүмкін: тиреостатикалық терапия 
(имидазол туындылары, тиоурацил), психикалық 
бұзылуларды дәрі-дәрмекпен емдеу, амиодаронмен, 
литий, алюминий препараттарымен, 
глюкокортикостероидтармен емдеу. Ятрогенді 
гипотиреоздың дамуы кезінде дәрілік терапияны 
тоқтату және қалқанша безінің функциясына әсер 
етпейтін ұқсас препараттарға ауыстыру мүмкіндігін 
бағалау қажет. Егер гипотиреоздың орнын толтыру 
немесе ауыстыру мүмкін болмаса. Біріншілік 
гипотиреоз терапиясын бақылау TSH деңгейі 
бойынша жүзеге асырылады (жүктілікті 
қоспағанда, бақылау үшін негізгі көрсеткіш - T4 
деңгейі). Жалпы жағдайда ТТГ мәні (жүктіліктен 
тыс және жоспарлау кезеңінде емес) референс 
диапазонында орналасуы тиіс. 
Емдеу тиімділігінің көрсеткіші қандағы TSH деңгейі 
үшін қалыпты деңгейге жету болып табылады. ТТГ 
мақсатты деңгейі пациенттің жасын (жасөспірім, 
ересек, егде) ескере отырып, жеке анықталады. 
Даму жиілігінің екінші себебіне радикалды емдеу 
жатады: пациент мойын аймағында хирургиялық 
емдеу, радиоактивті йодпен емдеу. Бұл жағдайда 
жұмыс істейтін тіндердің сақталуы жағдайында 
(мысалы, гемитиреоидэктомия кезінде) гипотиреоз 
өтпелі сипатқа ие болуы мүмкін және процестің 
тұрақтылығын емдеуден соң 6 айдан кейін 
бағалауға болады. Соңғы онжылдықтарда 
байқалған аурулардың тұрақты өсуі адам ағзасына 
антропогендік экотоксиканттардың (полициклді 
хош иісті көмірсутектер, полихлорланған 
бифенилдер, пестицидтер, ауыр металл тұздары 
және т.б.) теріс әсерімен байланысты, соның ішінде 

йодтың жойылуын тежейді. Мұның бәрі қалқанша 
безінің йод жетіспеушілігі салдарынан болатын 
ауруларының алдын алуға және емдеуге 
бағытталған зерттеулердің өзектілігі мен 
маңыздылығын көрсетеді [9, 10, 11]. 
Гипотиреозды алдын-алу. Қазіргі уақытта 
микроэлементтерді жеткіліксіз тұтыну ұлттың 
денсаулығына, өсуіне, дамуына және өміршеңдігіне 
теріс әсер ететін жаппай және тұрақты фактор 
болып табылады. Адам ағзасына йод пен селеннің 
жеткіліксіз түсуіне ерекше назар аударғым келеді. 
Жүргізілген зерттеулерден йод пен селен бойынша 
эндемикалық аудандарда йод тапшылығы 
клиникасы анағұрлым ауыр екенін көруге болады 
[12]. 
Туа біткен гипотиреозды болжау басталған 
терапияның уақытылы болуына байланысты. Жаңа 
туылған нәрестелерді ертерек анықтау және 
гипотиреоздың уақытында басталған емдеуі (1-2 
апта өмір) орталық жүйке жүйесінің дамуы іс 
жүзінде әсер етпейді және нормаға сәйкес келеді. 
Кешіктірілген өтемдік туа біткен гипотиреиоз 
баланың орталық жүйке жүйесінің патологиясын 
дамытады (олигофрения), онтогенездің және басқа 
да ішкі мүшелердің қалыптасуына кедергі келтірді. 
Гипотиреозбен ауыратын науқастардың өмір 
сапасы, өтемақы алу, әдетте қысқартылмайды 
(шектеулер жоқ, күнделікті L-тироксинді қабылдау 
қажеттілігін қоспағанда). Гипотироид дамуындағы 
өлім (миксема) кома 80%-ге жуық. Гипотироидты 
дамытудың алдын алу - йодтың жеткілікті 
мөлшерде қабылдануымен тамақтану және оны 
ертерек диагностикалауға және уақтылы басталған 
терапияға бағытталған [13, 14, 15]. 
Қазіргі уақытта йодтың адам ағзасындағы жалғыз 
физиологиялық рөлі-қалқанша безінің 
гормондарын синтездеу. Демек, йодқа диеталық 
қажеттілік қалқанша безінің йодидін ұстау 
механизміне әсер етпестен немесе қалқанша безінің 
гормонын (TSH) жоғарылатпай қалқанша безінің 
тироксинді (T4) қалыпты өндіруімен анықталады 
[16]. 1989 жылы АҚШ Ұлттық Ғылым 
академиясының Ұлттық зерттеу кеңесі ұсынған 
йодтың күнделікті тұтынылуы нәрестелер үшін 
күніне 40 мкг (0-6 ай), үлкен нәрестелер үшін күніне 
50 мкг (6-12 ай), балалар үшін күніне 60-100 мкг (1-
10 жас) және жасөспірімдер мен ересектер үшін 
күніне 150 мкг (5 жас) құрады. Бұл мәндер 0-12 ай 
үшін күніне шамамен 7,5 мкг/кг, 1-10 Жас үшін 
күніне 5,4 мкг/кг және жасөспірімдер мен ересектер 
үшін күніне 2 мкг/кг құрайды. Бұл мөлшер 
қалқанша безінің йодидін алу механизмін бұзбай 
немесе TSH деңгейінің жоғарылауынсыз T4 
қалыпты өндірісін қамтамасыз етеді деп 
болжанады [17, 18, 19]. 
Жасөспірімдер мен ересектер үшін йодты күніне 
150 мкг дозада қабылдау оның күнделікті йодтың 
несеппен шығарылуына және эндемиялық емес 
аймақтарда (йод қабылдау жеткілікті болатын 
жерлерде) тамақ құрамындағы йодтың мөлшеріне 
сәйкес келетіндігімен негізделген. Сондай-ақ, ол 
плазмадағы йодид деңгейін критикалық шегінен 
0,10 мкг/дл жоғары ұстап тұру үшін қажетті йод 
қабылдауды қамтамасыз етеді, бұл зобтың 
басталуымен байланысты болуы мүмкін орташа 
деңгейі [20]. Сонымен қатар, йодты тұтынудың бұл 
деңгейі қалқанша безіндегі йод қорын 10 мг сыни 
шегінен жоғары ұстап тұру үшін қажет, оның 
астында тироглобулинді йодтаудың жеткіліксіз 



деңгейі қалқанша безінің гормондарының 
синтезінің бұзылуына әкеледі [21,22]. 
Йодтың тепе-теңдігін немесе оның қалқанша 
безінің физиологиясына әсерін көрсететін деректер 
йодтың оңтайлы тұтынылуын анықтауға 
көмектеседі. Ересектер мен жасөспірімдерде 
олардың қоректік ортасымен тепе-теңдік 
жағдайында диеталық йодтың көп бөлігі зәрде 
пайда болады, сондықтан зәрдегі йод 
концентрациясы йод қабылдауды бағалау үшін 
пайдалы көрсеткіш болып табылады. Бұл үшін 
кездейсоқ үлгілер жеткілікті, егер олар жеткілікті 
жиналса және олар қауымдастықты білдірсе [23]. 
Зәрдегі йодтың концентрациясы 100 мкг/л ересек 
адамда күніне шамамен 150 мкг тұтынуға сәйкес 
келеді. Несептегі йодтың орташа концентрациясы 
популяциядағы 100 мкг/л-ден төмен, қалқанша 
безінің орташа мөлшерінің, сондай-ақ сарысудағы 
ТТГ және тиреоглобулин деңгейінің 
жоғарылауымен байланысты. Йод жетіспеушілігін 
түзету барлық осы шараларды қалпына келтіреді. 
Басқа зерттеулерде Т4 сатылы дозалары енгізілген 
қалқанша безі жоқ субъектілердегі сарысудағы ТТГ 
деңгейі қадағаланды және орташа тәуліктік дозасы 
100 мкг Т4 болғанда ересектерде белгіленген 
эутиреоз йодты барынша тиімді пайдалана отырып, 
кемінде 65 мкг йодты талап ететіні анықталды. Іс 
жүзінде мұндай максималды тиімділікке ешқашан 
қол жеткізілмейді, сондықтан көп йод қажет. 
Бақыланатын бақылаулардың деректері зәрдегі 
йодтың төмен концентрациясын зобтың жоғары 
таралуымен, радиоактивті йодтың көп 
тұтынылуымен және қалқанша бездегі 
органикалық йодтың аздығымен байланыстырады. 
Осы көрсеткіштердің әрқайсысы несеппен йодтың 
шығарылуы 100 мкг/л (0,78 ммоль/л) немесе одан 
көп болған кезде тұрақты күйге жетті. 
Биологиялық белсенді зат құрамындағы йод 
асқазан-ішек жолында сіңеді. Тағамдық йод 
сіңірілмес бұрын йодид ионына айналады. Иодид 
ионы биологиялық қол жетімді және тамақ пен 
судан толығымен сіңеді. Бұл терапевтік 
мақсаттарда тұтынылатын қалқанша безінің 
гормондарындағы йодқа қатысты емес. Йод қанға 
Бейорганикалық плазма йодиді ретінде енеді, ол 
қан ағымынан қалқанша безі мен бүйрек арқылы 
шығарылады. Қалқанша безі йодидті қалқанша 
безінің гормондарын синтездеу үшін пайдаланады, 
ал бүйректер несеппен йод шығарады. Йодтың 
несеппен шығарылуы йодты тұтынудың жақсы 
көрсеткіші болып табылады. Қалыпты популяцияда 
эндемиялық зоб немесе эндемиялық кретинизм 
түрінде йодтың клиникалық жеткіліксіздігінің 
белгілері жоқ, йодтың несеппен шығарылуы 
йодтың орташа тәуліктік қажеттілігін көрсетеді. 
Демек, Т4 және TSH деңгейі (қалқанша безінің 
қалыпты күйін көрсететін) және йодтың несеппен 
шығарылуы.Йод ұшпа зат, бейорганикалық селен 
жоғары уыттылықпен сипатталады. Йод және селен 
бар кешенді, оңай сіңірілетін және ағза үшін 
биологиялық активті заттарды жасау мүмкіндігін 
зерттеу өзекті міндет болып табылады.  
Йод тапшылығы дамыған және дамып келе жатқан 
әлемнің барлық бөліктерінде кездеседі, ал 
қоршаған ортадағы йод тапшылығы йод 
тапшылығымен байланысты бұзылулардың негізгі 
себебі болып табылады. Йод жер қыртысында 
біркелкі бөлінбейді, бұл оның таулы аймақтар мен 
жайылмалар сияқты жерлерде өткір 

жетіспеушілігіне әкеледі. Мәселе орманның тез 
кесілуі мен топырақ эрозиясымен күрделене түседі. 
Осылайша, йод тапшылығы бар аймақтарда 
өсірілген тамақ ешқашан адамдар мен онда 
тұратын жануарларға жеткілікті йод бере алмайды. 
Йод тапшылығы әлеуметтік және экономикалық 
жағдайлардың емес, геологиялық жағдайлардың 
нәтижесі болып табылады. Оны диеталық әдеттерді 
өзгерту немесе белгілі бір тағам түрлерін қолдану 
арқылы жою мүмкін емес, бірақ оны сыртқы 
көздерден йод алу арқылы түзету керек. Демек, 
соңғы 75 жыл ішінде ас тұзын йодты байыту 
құралы ретінде қолдану кең таралған. Тұз жыл 
бойы аймақтың барлық тұрғындары шамамен бір 
деңгейде тұтынылады. Тұзды әмбебап йодтау 
қазіргі уақытта йод тапшылығының алдын алу мен 
түзетудің кеңінен қабылданған стратегиясы болып 
табылады. 
Йодопрофилактиканың басқа әдістері де 
қолданылады: йодталған май (капсулалар мен 
инъекциялар), йодталған су, йодталған нан, 
йодталған соя соусы, сүт өнімдері мен құс 
шаруашылығында қолданылатын йодоформды 
қосылыстар, сонымен қатар, құрамында йод бар 
биологиялық белсенді заттарды пайдалану болып 
табылады. Көптеген авторлар атап өткендей, 
физиологиялық қол жетімді түрде құрамында селен 
бар йодорганикалық қосылыстар ерекше назар 
аударуға тұрарлық. Осылайша, йодтың тірі 
организмдердің қалыпты дамуы мен жұмыс істеуі 
үшін маңыздылығы мен алмастырылмауы осы 
маңызды микроэлементтермен тамақ өнімдерін 
жасанды байытуға итермелейді.  
"Йод және селен" микроэлементтер жұбы қалқанша 
безінің жұмыс істеуі үшін, ең алдымен қалқанша 
безінің гормондарының метаболизмі үшін өте 
маңызды [23]. Йодпен қатар тиреоидты 
гормондардың синтезіне, активтенуіне және 
метаболизміне қатысатын тағы бір маңызды 
микроэлементтер селен болып табылады. Адам 
ағзасының әртүрлі мүшелерінің ішінде қалқанша 
безі бір грамм тінге селен мөлшері бойынша бірінші 
орын алады. Селен тиреоидты метаболизмнің 
селенобелктерінің биосинтезі үшін өте маңызды. 
Мысалы, Se-тәуелді йодотиронин дейодиназалары 
артық тиреоидты гормондардың өңделуін 
бақылайды, ал жасушаішілік және бөлінетін Se-
тәуелді пероксидаза глутатионы қалқанша безінің 
антиоксидантты қорғанысына қатысады [6]. 
Тиреоидты гормондардың метаболизмі селен 
жеткіліксіздігі жағдайында бұзылуы мүмкін [5]. Йод 
пен селен функционалды түрде бір-бірімен 
байланысты екендігі белгілі, өйткені селен 
қалқанша безінің гормондарының синтезіне жауап 
беретін йодотониндейодиназа (I, II және III 
деодиназа) отбасының ферменттерінің бөлігі 
болып табылады, бұл селен алмасуының йод 
алмасуымен тығыз байланысын көрсетеді. Селеннің 
жетіспеушілігі йод препараттарымен емделмейтін 
кейбір гипотериоз жағдайларының себебі болуы 
мүмкін. Осыған сүйене отырып, биожетімді 
сіңірілетін түрінде йод пен селен бар биологиялық 
активті заттардың компелексті түрде ем 
тағайындауға болады. 
Йод ұшпа зат, бейорганикалық селен жоғары 
уыттылықпен сипатталады. Йод және селен бар 
кешенді, оңай сіңірілетін және ағза үшін 
биологиялық активті заттарды жасау мүмкіндігін 
зерттеу өзекті міндет болып табылады. 



Сонымен қатар, көптеген авторлар атап өткендей, 
физиологиялық қол жетімді түрде құрамында селен 
бар йодорганикалық қосылыстар ерекше назар 
аударуға тұрарлық. Осылайша, йодтың тірі 
организмдердің қалыпты дамуы мен жұмыс істеуі 
үшін маңыздылығы мен алмастырылмауы осы 
маңызды микроэлементтермен тамақ өнімдерін 
жасанды байытуға итермелейді [24, 25]. 
Қорытынды. Соңғы жылдары гипотериозды емдеу, 
сондай-ақ алдын алу мақсатында құрамында йод 
бар биологиялық белсенді заттардың (ББЗ), 

композициялық тамақ өнімдерінің жаңа түрлерін 
жасау бойынша жұмыстар қарқынды жүргізілуде. 
Жоғарыда аталған проблемалардың ең қолайлы 
және патогенетикалық негізделген шешімдеріне 
құрамында биомикроэлементтер, атап айтқанда 
органикалық байланысқан түрдегі йод бар 
биологиялық белсенді заттарды қалқанша безі 
гормондарының жұмысын белсендіруде селенмен 
бірге комплексті түрде қабылдау болып табылады. 
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ГИПОТЕРИОЗ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА 
 
Резюме: По уровню и масштабу медико-социальных 
последствий проблема йододефицитных заболеваний 
остается очень актуальной во многих странах мира. 
По данным ВОЗ, около 2 млрд жителей Земли живут в 
условиях дефицита йода. Значение йода определяется 
тем, что он является структурным компонентом 
тиреоидных гормонов, регулирующих жизненно 
важные функции организма. При недостаточности 
функции щитовидной железы формируется полный 
спектр патологических состояний, называемых 
"йододефицитными заболеваниями". Дефицит йода 
увеличивает частоту врожденного гипотиреоза, 
вызывая необратимые нарушения работы головного 
мозга у плода и новорожденного, что приводит к 
умственной отсталости (кретинизму, олигофрении). 
Наиболее распространенными являются 
эндемический зоб, гипотиреоз, нарушения физического 
развития, интеллектуальные нарушения. Последнее 
особенно важно, так как, помимо очевидных форм 

умственной отсталости, приводит к снижению 
интеллектуального уровня всего населения, 
проживающего в зоне йододефицита. В связи с этим 
йододефицит становится актуальной медико-
социальной проблемой, решение которой крайне 
важно. Для Казахстана решение этой проблемы 
стоит очень остро, так как более 80% его 
территории определяет дефицит этих 
микроэлементов в воде, почве и местной пище. Все 
это способствовало росту распространенности и 
тяжести патологии щитовидной железы в 
популяции. В статье представлены исследования по 
оценке специфической физиологической активности 
при гипотериозе тиреоидной системы щитовидной 
железы при изучении эффективности биологически 
активных добавок, содержащих йод. 
Ключевые слова: гипотиреоз, тиреоидные гормоны, 
щитовидная железа, йод, тироксин, тиреоид 
Хашимото, трийодтиронин. 
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HYPOTHYROIDISM: MODERN PRINCIPLES OF THERAPY AND PROPHYLAXIS 

 
Resume. In terms of the level and scale of medical and 
social consequences, the problem of iodine deficiency 
diseases remains very relevant in many countries of the 
world. According to the WHO, about 2 billion people on 
Earth live in conditions of iodine deficiency. The importance 
of iodine determined by the fact that it a structural 
component of thyroid hormones that regulate the vital 
functions of the body. With insufficient thyroid function, a 
full range of pathological conditions, called "iodine 
deficiency diseases", formed. Iodine deficiency increases the 
frequency of congenital hypothyroidism, causing 
irreversible brain disorders in the fetus and newborn, which 
leads to mental retardation (cretinism, oligophrenia). The 
most common are endemic goiter, hypothyroidism, physical 
development disorders, and intellectual disabilities. The 
latter is especially important, since, in addition to the 

obvious forms of mental retardation, it leads to a decrease 
in the intellectual level of the entire population living in the 
zone of iodine deficiency. In this regard, iodine deficiency 
becomes an urgent medical and social problem, the solution 
of which is extremely important. For Kazakhstan, the 
solution to this problem is very acute, since more than 80% 
of its territory determined by the lack of these trace 
elements in water, soil and local food. All this contributed to 
an increase in the prevalence and severity of thyroid 
pathology in the population. The article presents studies on 
the assessment of specific physiological activity in 
hypothyroidism of the thyroid system in the study of the 
effectiveness of dietary supplements containing iodine. 
Keywords: hypothyroidism, thyroid hormones, thyroid 
gland, iodine, thyroxine, Hashimoto's thyroiditis, 
triiodothyronine. 
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