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ПЕДИАТР МАМАНЫНЫҢ ҰСЫНЫСЫ БОЙЫНША БАЛАЛАРҒА ДӘРУМЕНДЕР ЖӘНЕ 
МИНЕРАЛДЫ ЗАТТАРҒА БАЙ ТАҒАМДАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ОРГАНИЗМДЕГІ РӨЛІ 

 
Түйін Балалық шақта интенсивті өсу және қарқынды зат алмасу процестері жүретіні белгілі, бұл баланың 
ағзасынадәрумендерге, минералды заттарға жоғары қажеттілігін анықтайды. Жаңа піскен көкөністер мен 
жемістердің жетіспеушілігіне қарамастан, Қазақстан  халқының 80-90% — ында С дәрумені жетіспейді, 40-60% — 
да А, В1, В2 дәрумендерінің деңгейі төмен, балалардың 30-40% - ында темір мен кальций тапшылығы, 70-80% - да йод 
тапшылығы бар. Тамақтану Институтымен бірге әртүрлі аймақтарда жүргізілген көптеген зерттеулер соңғы 
жылдары Қазақстан халқының дәрумендермен қамтамасыз етілу деңгейінің едәуір нашарлағанын көрсетеді. Сондай-
ақ, балаларда дәрумендер жетіспеушілігі салдарынан полигиповитаминоз дамып және жыл бойына,оның ішінде жаз 
мезгілінде де бұл көрсеткіш өзгермеген.  
Кілт сөздер: балалар иммунитеті, дәрумендер, алдын-алу,  микронутриенттер, микроэлементтер, микробиота, 
бифидобактериялар, макроэлементтер, үйлесімді  даму. 

 
Дәрумендердің  негізгі қызметтері  
Дәрумендер маңызды тағамдық заттарға жатады. 
Олар қалыпты метаболизм, ағзаның өсуі мен дамуы, 
қоршаған ортаның зиянды факторларынан қорғау 
және организмдегі барлық өмірлік функцияларды 
қамтамасыз ету үшін қажет.Адам ағзасы 
витаминдерді синтездемейді және оларды 
организмнің физиологиялық қажеттіліктеріне сәйкес  
мөлшерде қабылдауы керек. Қаңқалықжәне 
энергетикалық негіз ғана емес, витаминдер 
биохимиялық реакциялардың катализаторы ретінде 
қызмет етеді.Олар көмірсулар, ақуыздар, майлар мен 
минералдыалмасуды реттеуге қатысатын әр түрлі 
ферменттердің коферменттері ретінде әрекет 
етеді.Өте аз мөлшерде болса да, дәрумендер 
биологиялық белсенділікті жоғарылатады, тіндердің 
өсуі мен қалпына келуін, репродуктивті 
қызметке,организмнің иммундық реактивтілігін 
қамтамасыз етеді және барлық мүшелер мен 
тіндердің қалыпты жұмысын реттеп 
отырады.Дәрумендердің жетіспеушілігі осы 
процестердің бұзылуына және әртүрлі 
патологиялардың дамуына әкеледі. Майда еритін (А, 
D, Е, К топтары) және суда еритін  (В және С топтары) 
кейбір витаминдер  адам ағзасына тамақпен бірге 
түседі. Олардың кейбірі (мысалы, К  В витамині) тоқ 
ішектің қалыпты микрофлорасымен синтезделеді, 
содан кейін қанға сіңеді.Адам ағзасында витаминдер 
химиялық құрамы бойынша органикалық заттардан 
синтезделеді, (А дәрумені — каротиннен, D дәрумені 
— ультракүлгін сәулелердің әсерінен терідегі 
стеролдардан)  бірақ  бұл мөлшер барлық 
қажеттіліктерді қамтамасыз ете алмайды. Суда 
еритін витаминдердің көпшілігінде (В12 витаминін 
қоспағанда) организмде депо болмайды, сондықтан 
олардың азаюы,организмде жетіспеушілікке әкеледі. 
Майда еритін витаминдер (атап айтқанда, A және D), 
керісінше,ағзаның тіндерінде жиналуға бейім. 
Витаминдердің негізгі функциялары белгілі. 

А витамині (ретинол)-дененің қалыпты өсуін 
реттейді,көз пигменттерінің түзілуіне қатысады және 
көздің әртүрлі қарқындылықтағы жарыққа 
бейімделуін қамтамасыз етеді. Оның 
жетіспеушілігімен гемералопия ("түнгі соқырлық" — 
ымыртта көру өткірлігінің төмендеуі) және 
ксерофтальмия (құрғақ көз) дамиды. Фосфор 
метаболизміне, холестерин түзілуіне қатыса отырып, 
ретинол Д витаминінің уыттылығына қарсы тұрады. 
D витамині (кальциферол)-кальций мен фосфор 
алмасуын реттейді,сүйек түзілу процестерін 
қамтамасыз етеді. 
С витамині (аскорбин қышқылы)- проколлагеннің 
түзілуіне және оның коллагенге айналуына әсер етіп, 
қалыпты өсуді қамтамасыз етеді; 
аминқышқылдарының тотығуына қатысады; фолий 
қышқылының ферментативті конверсиясына ықпал 
етеді.Оның жеткіліксіздігі шаршау, ұйқының 
бұзылуы (ұйқышылдық немесе ұйқысыздық) 
байқалады.Ұзақ уақытқа созылған С дәрумені 
жетіспеушілігімен  цинга ауруы Р витаминінің 
жетіспеушілігімен қатар жүреді. 
В1 витамині (тиамин): көмірсулардың алмасу 
реакцияларына, альфа-кето қышқылдарының тотығу 
декарбоксилденуіне кофермент ретінде қатысады, 
бұл орталық жүйке жүйесінің (ОЖЖ) және ми 
қыртысының қызметі үшін маңызды яғни жүйке 
қозуының берілуіне қатысады. 
В2 витамині (рибофлавин) - май қышқылдарының 
тотығуы мен фосфорлануына қатысады, өсуге,жарық 
пен түсті көріністі қабылдауды қамтамасыз етеді. 
Оның жеткіліксіздігімен ауыз қуысының шырышты 
қабығының қабынуы-стоматит байқалады. 
В3 витамині (никотин қышқылы, РР) - А 
коферментінің бөлігі, зат алмасуға, сутегі 
элементтерінің ауысуына белсенді қатысады және 
қалыпты өсуді қамтамасыз етеді. Оның 
жетіспеушілігімен жүйке жүйесінің аурулары 
(паралич, неврит) ,сондай-ақ пеллагра дамиды. 



В5 витамині (пантотен қышқылы) -А коферментінің 
синтезіне, май қышқылдары мен стеролдардың 
алмасуына, ацетилдену процесіне қатысады.  
В6 витамині (пиридоксин) - көптеген 
трансаминазалар мен декарбоксилазалардың 
коферменті, азот алмасуына, серотонин мен гамма-
аминобутир қышқылының синтезіне, май алмасуына 
қатысады. 

В9 витамині (фолий қышқылы) - бір көміртекті 
қосылыстардың алмасуына, нуклеин 
қышқылдарының синтезіне қатысады, гемопоэзге 
әсер етеді. 
В12 витамині (цианокобаламин) метил топтарының 
алмасуына, метионин мен нуклеин қышқылдарының 
синтезіне қатысады, гемопоэзге әсер етеді. 

 
 

Дәруменге бай көкөністер мен тағамдар тізімі (1-сурет) 
 
 

 
 
Дәрумен жетіспеушілігінің көріністері 
Соңғы жылдары Қазақстанның  әртүрлі 
аймақтарында балалардың витаминдерді қабылдауы 
туралы зерттеулер жүргізілді және олардың барлығы 
бір уақытта бірнеше витаминдердің жеткіліксіз 
қабылдауына байланысты гиповитаминоз 
жағдайлардың кең таралғанын көрсеткен. Мәселен, 
Шымкент  қаласының оқушыларын тексеру 
кезінде,оның қандағы деңгейі С витамині 38%, В2-
79%, В6-64%, Е-22%, бета-каротин-84% анықталып, 
кейбір витаминдер көрсеткіштерінде жеткіліксіздік 
байқалған. Оқшауланған және клиникалық 
айқынгиповитаминоздар, мысалы, цинга, бери-бери 
ауруы, пеллагра және т.б. қазіргі уақытта сирек 
кездеседі. Алайда, витаминдердің немесе минералды 
заттардың жетіспеушілігі гиповитаминоздың немесе 
дисэлементоздың көрінісі ретінде басқа нақты 
аурулардың дамуына әкелуі мүмкін. Бұл 
патологиялық жағдайлардың көпшілігі басқа 
медициналық әдебиеттерде сипатталған. 
Қазіргі уақытта гиповитаминоз, мысалы, 
макроцитарлыгиперхромдық анемия (В12 витамині 
жетіспеушілігі), неонатальды геморрагиялық ауру (К 
витамині тапшылығы), рахит (D дәрумені 
тапшылығы) әлдеқайда кең таралған. 
Қазіргі жағдайда бір витаминнің жетіспеушілігі 
немесе гиповитаминозы болмайды, бірақ 
гиповитаминоз жағдайлары — организмдегі бірнеше 
витаминдер қорының төмендеуі, бұл витамин 
жеткіліксіздігінің бірқатар микросимптомдарының 
пайда болуына әкеледі.Витамин тапшылығының 
клиникаға дейінгі кезеңі, яғни витаминдердің 
субнормальды(витамин жеткіліксіздігінің 

биохимиялық түрі)  қамтамасыз етілуі  жиі кездеседі, 
бұл белгілі бір витамин қатысатын метаболикалық 
реакциялардың бұзылуымен көрінеді. Мысалы, ата-
аналардан баланың шаршауының немесе 
қозғыштығының жоғарылауына,мазасыз жылауына, 
тәбеттің төмендеуіне, ұйқының бұзылуына, асқазан-
ішек жолдарының жұмысының бұзылуына және т.б. 
шағымдары жиі кездеседі.Кейбір жағдайларда 
бірнеше витаминдердің жетіспеушілігі тексеру 
кезінде қандағы гемоглобин мен эритроциттердің 
төмендеуі, терінің және шырышты қабықтардың 
өзгерістері, көру қабілетінің төмендеуі, асқазан-ішек 
жолдарының қызметінің бұзылуы байқалады. Соңғы 
жылдары поли - және олигогиповитаминоздар ақыл-
ой қабілетінің төмендеуіне, балалардың 
нейропсихикалық және интеллектуалдық дамуының 
кешеуілдеуіне әкелуі мүмкін деген тұжырымдар 
пайда болды. Есте сақтау, ассимилляция, ақпаратты 
өңдеу, есте сақтау және зейін қою процестеріне В 
витаминдері (пиридоксин және цианокобаламин) 
жеткілікті деңгейде әсер етеді.Витаминдерді үнемі 
қабылдаудың когнитивті функцияларға, атап 
айтқанда тиаминнің — танымдық функцияларға да, 
көңіл-күйге де әсері бар екендігі  туралы зерттеулер 
жарияланды. Педиатрлық неврологтар мен 
неонатологтар тәжірибесінде "пиридоксинге тәуелді 
құрысулар" деп аталатын  В6 дәрумені 
жетіспеушілігінен туындаған пароксизмдер жиі 
кездесуде. Соңғы жылдары жүргізілген зерттеулерде 
Д витаминінің жетіспеушілігін оқу, есте сақтау 
қабілетінің төмендеуі мен алекситимия (өз 
эмоцияларын және басқа адамдардың эмоцияларын 
сипаттаудағы қиындық) арасындағы байланыс 



анықталды.Cochrane кітапханасының Халықаралық 
деректер базасында бірқатар микронутриенттердің: 
кальций, фосфор, магний, натрий, калий, мыс, хром, 
йод, темір және т. б. орталық жүйке жүйесінің 
қалыпты қызметі үшін маңыздылығын көрсететін 
жүйелі шолулар жинақталған. Балалардың 
психикалық, эмоционалды дамуы, қозғалыс 
қабілеттері, сондай-ақ жүйке жүйесінің жағдайы және 
танымдық функциялардың қалыптасуы негізінен 
маңызды (алмастырылмайтын)  микроэлементтерге: 
йод, темір, мырыш, селен т.б. қызметіне байланысты. 
Атап айтқанда, құрсақішілік даму кезеңінде йод 
тапшылығы ұрықтың ми құрылымдарының 
қалыптасуының бұзылуына ықпал 
етедіҚазақстанның  көптеген аймақтарында йод 
тапшылығы сақталуда  Йодтың тамақпен жеткіліксіз 
қабылдануы қалқанша безінің функционалды 
белсенділігінің төмендеуіне әкеледі, бұл балалардың 
орталық жүйке жүйесінің және  жоғары жүйке 
қызметінің процестеріне ғана емес, сонымен қатар 
ересектердің орталық жүйке жүйесінің функциялары 
мен ақыл-ойына теріс әсер етеді. Йод жетіспеушілігін 
адекватты  толтырған кезде балаларда IQ-интеллект 
коэффициенті жоғарылайды.Ағзада темір 
жетіспеушілігімен ми жасушаларыныңоттегімен 
қамтамасыз етілуінің төмендеуіне және тіндерде 
тыныс алу ферменттерінің белсенділігінің 
төмендеуіне байланысты мидың функционалдық 
жағдайы бұзылады, бұл балалардың мінез-
құлқындағы ауытқулармен көрінеді. Темір 
тапшылығының когнитивтік сфераға кері әсері де 
сипатталған, ол нейротрансмиттерлердің (дофамин, 
серотонин, катехоламиндер) синтезі мен 
метаболизмінің бұзылуымен, миелин мен ОЖЖ-нің 
белсенді қызметін сақтау үшін қажетті басқа 
заттардың синтезінде көрінеді төмендеуі 
анықталған.Темірдің жетіспеушілігі балалардың   
өзгерістерімен көрінеді,олардың көңіл-күйінің 
нашарлауы, ойын белсенділігінің төмендеуі, 
ашуланшақтық, мазасызданып жылау және т.б.Олар 
кеш сөйлей бастайды, жүре бастайды, 
коммуникативті дағдыларын игере бастайды.Ұзақ 
уақыт бойы әлемнің көптеген елдерінде жүргізілген  
зерттеулер жасөспірімдерде темір жетіспеушілігінің 
жағымсыз әсерлерін: тез шаршаудың дамуы, 
эмоционалды тонның төмендеуі,зейіннің әлсіреуі, 
басқа танымдық функциялардың нашарлауы, 
әлеуметтік байланыстардың шектелуі,достарымен 
жанжалдасуға бейімділік, мектептегі үлгерімнің 
төмендеуі секілді факторларды анықталған. Көптеген 
авторлар балалар психоневрологиясының бір 
аспектісін — әртүрлі шығу-тегі бойынша жедел және 
созылмалы стресстерге қарсы тұрудағы 
микронутриенттердің рөлін атап өтті. Балалар 
неврологтары витаминді жәнеминералды 

препараттарды тағайындай отырып, ОЖЖ 
ауруларының кең спектрінде (гиперактивтілік, зейін 
жетіспеушілігінің бұзылуы және т.б.), сондай-ақ 
соматоневрологиялық патологияда кешенді 
препараттарды ұсынады. Жаңа туылған нәрестелер 
неврологиясында профилактикалық немесе 
терапиялық мақсатта белгілі бір витаминдер 
нақтылы аурулардың барлық түрлерінде 
қолданылады, өйткені бұл витаминдер мен 
минералды заттар — жүйке, эндокриндік, иммундық 
және басқа жүйелердің жұмысын қамтамасыз ететін 
микроэлементтер. Микроэлементтердің тағамдық 
жетіспеушілігінің орнын толтыру үшін тамақтану 
рационының сапалық және сандық құрамын 
жақсартуға, сондай-ақ ОЖЖ тарапынан 
бұзылулардың алиментарлы профилактикасына 
және балалардың психомоторлық, эмоциялық және 
психологиялық дамуын оңтайландыруға 
бағытталған витаминді-минералды кешендер (ВМҚ) 
пайдаланылуы тиіс. Көптеген зерттеулер тағамда 
витаминдердің, минералды заттардың, сондай-ақ 
басқа да биологиялық белсенді заттардың тәуліктік 
жетіспеушілігі ерте балалық шақта созылмалы 
аурулардың дамуына ықпал ететіндігін көрсетті, атап 
айтқанда, иммундық жүйенің белсенділігі мен 
ағзаның қолайсыз экологиялық факторларға 
төзімділігі төмендеп, метаболизм процестері де 
бұзылады. Нәтижесінде уақыт өте келе созылмалы 
сипатқа ие болатын полисистемалық патология 
қалыптасады.Алайда, балалар мен жасөспірімдерде 
объективті тексеру кезінде терінің және шырышты 
қабаттардың құрғауы, тырнақтар мен шаштың 
күңгірттігі және сынғыш болуы, қызыл иектен қан 
кету, тез шаршау, есте сақтау қабілеті мен оқу 
үлгерімнің төмендеуі, ұйқының бұзылуы, сабақтан 
кейін және компьютерде жұмыс істегеннен кейін 
алыстан көру өткірлігінің төмендеуі (аккомодация), 
асқазан-ішек жолдарының, жүрек-тамыр жүйесінің, 
тірек-қимыл жүйесінің бұзылуы (қалыптың 
бұзылуы) және т.б белгілер анықталған. 
Осындай поливитаминді жетіспеушіліктің себептерін 
сыртқы және ішкі деп бөлуге 
болады.Гиповитаминоздың сыртқы себептері: 
 тағамдағы дәрумендердің жеткіліксіз мөлшері 
(тамақ өнімдерін дұрыс өңдемеу немесе дұрыс 
сақтамау, маусымдық жетіспеушілік); 
 дұрыс балансталмаған тамақтану рационы  
(мысалы, көмірсулардың көп мөлшері бар көкөністер 
мен жемістердің болмауы); 
 белгілі бір витаминге деген  қажеттіліктің есепке 
алынбағандығы (мысалы, ақуыз диетасында В6 
дәруменіне қажеттілік артады); 
 әлеуметтік себептер: урбанизация, діни тыйымдар, 
тазартылған тағамдарды қолдану. 

 
Дәрумендердің тәуліктік қажеттіліктері (мг) (1(кесте) 

 
Дәрумендер  Метаболикалық 

сипаттамасы 
       Тәуліктік қажеттілік, мг 

Ересектерде  Балаларда  

А (ретинол) жасуша мембраналары 
компоненттерінің 
биосинтезіне қатысады 

1,5 1 

D (кальциферолдар) кальций алмасуына 
қатысады 

0,012 0,007 



Е (токоферолдар) Жасуша 
мембраналарының 
тұтастығын қамтамасыз  
етеді  

12-15 5-10 

К (викасол) қанның ұю 
факторларының 
синтезіне, тотығу 
реакцияларына қатысады 

0,15-0,3 0,01-0,015 

 
Гиповитаминоздың ішкі себептері: 
 витаминдерге физиологиялық қажеттіліктің 
жоғарылауы (белсенді өсу, жүктілік, ауыр физикалық 
немесе ақыл-ой жұмысы, спорт); 
 ұзақ уақытқа созылатын ауыр жұқпалы аурулар, 
сондай-ақ қалпына келтіру кезеңі; 
 асқазан-ішекжолдары ауруларында,гельминтоздық 
инвазиялар кезінде витаминдер сіңірілуінің бұзылуы; 
 кейбір ферменттік жүйелердің генетикалық 
ақаулары (мысалы, Д витаминіне төзімді рахит) және 
т.б.  
Жоғарыда айтылғандай, әдетте бірден бірнеше 
витаминдер мен минералды заттар жетіспеушілігі 
бар жағдайда, бұл клиникалық көріністі  және 
диагнозды қиындатады. Витаминдердің 
субклиникалық тапшылығы көптеген созылмалы 
аурулардың, дисфункциялардың, инфекцияларға 
бейімділіктің негізінде жатыр деп болжайды, өйткені 
витаминдер жеткілікті иммундық реакцияны 
қамтамасыз етуде, ксенобиотикалық метаболизм 
жүйелерінің жұмысында, сондай-ақ организмнің 
антиоксиданттық потенциалын қалыптастыруда 
маңызды рөл атқарады, бұл қоршаған орта 
факторларына төзімділікті сақтауда үлкен маңызға 
ие. 
 
Ішек микрофлорасының микроэлементтерді 
сіңірудегі және адам денсаулығын сақтаудағы 
рөлі 
Витаминдер мен микроэлементтердің 
ассимиляциясы белгілі бір витаминдердің синтезінде 
маңызды рөл атқаратын асқазан-ішек жолдарының 
жағдайына тікелей байланысты екендігі және 
асқазан-ішек аурулары гиповитаминозының 
дамуына ықпал ететіндігі туралы бірнеше рет 
айтылды. 
Көптеген зерттеулер әртүрлі аурулардың дамуын 
ішек микробиотасының өзгеруімен байланыстырады. 
Бифидобактериялар сау балалардың ішектерінде 
үлкен бактериялық қауымдастығында басым болып, 
ал ересектерде олардың мөлшері аз, бірақ 
салыстырмалы түрде тұрақты. Туған кезде 
бифидобактерияларорганизмде ең жоғары деңгейде 
болады. Ерте балалық шақтағы ішек микробтық 
колонизациясының өзгеруі иммундық 
дисрегуляцияға, ал одан әрі аурулардың дамуынан 
жоғары сезімталдыққа әкелуі мүмкін. 
Ішек микробиотасы-бұл күнделікті тамақтану 
рационына сәйкес қайта құрылатын динамикалық 
жүйе. Балалардың да, ересектердің де микробиотасы 
ас қорыту үшін өте маңызды, ол ағзаны метаболизм 
прекурсорларымен, диетада жоқ және ағзаның өзі 
өндірмейтін биологиялық белсенді заттармен 
қамтамасыз ете алуы керек.Ішектің сау 
микробиотасы адам ағзасындағы  метаболизмді 
өзгерте алады. Сондықтан микробиотаның құрамы 
өзгерген кезде әртүрлі метаболизмдік бұзылыстар 
пайда болуы мүмкін. Баланың ішек 
микрофлорасының қалыптасуы негізінен өмірінің 

бірінші жылында болатыны белгілі.Кейіннен 
генетикалық факторлардың әсерінен, сондай-ақ 
асқазан-ішек жолдары мен тамақтану жағдайына 
байланысты тұрақтылықты сақтай отырып,жеке 
ерекшеліктерге ие болатынересек микробиоценозы 
қалыптасады.Микробиота метаболизм процестеріне 
айтарлықтай әсер етеді, өйткені ол бүкіл ағзаның 
жеке ерекшеліктеріне бейімделіп, қажетті 
органикалық заттардың бөлінуіне және өндіруге 
қатысады. Мысалы, ферменттер тағамдық 
талшықтарды сіңіре алмайды, ал ішек микрофлорасы 
өсімдік полисахаридтерін ыдыратады,сол арқылы  
қанттардың сіңуін және олардың бауырға түсуін 
қамтамасыз етеді, бұл өз кезегінде бауырдағы 
липогенез процестерін күшейтеді. Диетада майлар 
басым болған жағдайда бифидобактериялардың саны 
азаяды, бұл ішек микрофлорасының құрамын 
өзгертіп,бұзылуына әкеледі. Керісінше, майлардың 
азаюы және көмірсулардың көбеюі 
бифидобактериялардың көбеюіне ықпал етеді, 
нәтижесінде ішек тосқауылын күшейтіп, 
эндотоксиндер мен қабынуға қарсы цитокиндердің 
деңгейін төмендетеді. 
Гиповитаминоздың даму қаупінің бірі-аллергиялық 
аурулары бар балалар,әдеттеолар витаминдердің 
айтарлықтай жетіспеушілігін сезінеді, атап айтқанда 
тамаққа аллергиясы бар балалар. Азық-түлік 
аллергиясын емдеудің негізгі әдістерінің бірі-
аурудың ағымына оң әсер ететін, бірақ баланың 
күнделікті витаминдерге қажеттілігін қамтамасыз 
етпейтін элиминациялық диетаны ескерсек болады 
(аллергенді тағамдарды қоспағанда). Сонымен қатар, 
клиникалық тәжірибеде көптеген тамақ 
өнімдерінеаллергиясы бар балалардың тамақ 
рационынан көптеген тағамдардың  негізсіз алынып 
тасталуы да бар. Витаминдер мен 
микроэлементтердің жетіспеушілігі, өз кезегінде, 
аллергияның терісі  мен респираторлықкөріністерін 
күшейтеді, ағзаға бөгде белоктардың енуіне 
иммундық реакциясын әлсіретеді және инфекциямен 
күресу үшін антиденелердің түзілу жылдамдығын 
төмендетеді. 
Гиповитаминоздар организмде спецификалық және 
спецификалық емес резистенттілік реакцияларын 
басып,ағзаның қорғаныс жүйелерін айтарлықтай 
төмендетеді . Аллергиялық аурулары бар балалардың 
көпшілігі дисбиоздан зардап шегеді, онда 
витаминдердің тағамдық сіңуі нашарлайды, сондай-
ақ  В дәрумендерінің эндогендік синтезі бұзылады, 
бұл гиповитаминоздың көріністерін күшейтеді. 
Осыған байланысты витаминдер мен минералды 
заттар жетіспеушілігін алдын-алу  өзекті болып 
табылады. 
 
Микроэлементтердің жетіспеушілігін толтыру 
қажеттіліктері 
 
Полигиповитаминоз бір немесе бірнеше 
биоэлементтердің жетіспеушілігімен үйлесетінін 



ескере отырып, оны тек диета арқылы жақсарту өте 
қиын. Балалардың витаминдік-минералды жағдайын 
жақсартудың ең тиімді құралы-бұл 
Ванилиллминдаль қышқылын (VMK) қосымша 
қабылдау немесе жеке препараттар түрінде 
витаминдер мен минералды заттар комбинациясын 
қабылдау.Биологиялық белсенді қоспалар мен 
функционалды тамақ өнімдері осы саладағы 
перспективалық бағыттардың бірі болып табылады. 
Осылайша, поливитаминді жеткіліксіздікті жақсарту 
аз мөлшердегі витаминді-минералды заттарды 
қосымша қабылдауда ғана емес, сонымен қатар 
олардың сіңуін жақсартуды, сонымен қатар 
организмдегі витаминдердің синтезін қамтамасыз 
етілуін қамтуы керек. 
ВМҚ негізгі бөлігі құрамында ең қажетті дәрумендер 
мен минералдардың ұсынылған дозалары бар. Бірақ 
барлық компоненттерді толық сіңіруге болмайды, 
өйткені мультивитаминді жеткіліксіздігі бар 
пациенттерде ішек микробиотасының бұзылуы жиі 
кездеседі, бұл ВМҚ-да қолданылатын 
ингредиенттердің қол жетімділігін төмендетеді. 
Биотоффи құрамында баланың жас ерекшеліктеріне 
сәйкес витаминдердің толық жиынтығын, сондай-ақ 
жетіспеушілігі жиі кездесетін бірқатар минералды 
заттар бар. Оның құрамына оңтайлы дозада В, А, С, D, 
Е тобының витаминдері, өсіп келе жатқан ағзаның да, 
ересек адамның да өмірінде маңызды рөл атқаратын 
маңызды микроэлементтер кіреді, мысалы кальций, 
йод, темір. Сонымен қатар, Биотоффи балалар 
витаминдерінде ішек микробиотасына оң әсер ететін 
Bifidobacterium lactis бар. Бұл өз кезегінде 
витаминдер мен минералды заттардың сіңуін 
жақсартады, ағзаның инфекцияларға төзімділігін 
нығайтады, семіздікті алдын алады. Бұл витаминді-

минералды кешен 3 жастан бастап денсаулығында 
бұзылыстары бар және дені сау балаларға 
профилактикалық құрал ретінде ұсынылады. 
Пробиотиктердің сақтау мерзімі өте қысқа екені 
белгілі. Какао майының липидті фракциясы 
пробиотикалық микроорганизмдерді сенімді 
қорғауды қамтамасыз етеді,сақтау кезінде олардың 
өміршеңдігі мен тұрақтылығын сақтай отырып және 
ас қорыту жүйесінің агрессивті ортасына төзімділікті 
арттыра отырып, сенімді қорғауды қамтамасыз етеді. 
    Балалар бағалайтын сөзсіз артықшылық — бұл 
витаминді-минералды кешен формасы-шоколад 
түрінде, спиралды түрлерін дәстүрлі капсула мен 
таблетка түрінде қабылдауға мүмкіндік береді. 
Пробиотикпен біріктірілген витаминді-минералды 
кешенді тағайындау негізгі ауруды тиімді емдеу үшін 
қолайлы жағдай жасайды. 
Қорытынды 
Педиатриядағы негізгі тактика алдын-
алуға,профилактикалық шараларға бағытталған, 
себебі дер кезінде басталған витаминдік терапия 
дәрумендер тапшылығы мен  олардың салдарын 
болдырмауға көмектеседі.Витаминді-минералды 
кешендерді қабылдау тек денсаулығында мәселелері 
бар балалар үшін ғана емес,сонымен қатар жеміс-
жидектерді маусымдық пайдалануына 
қарамастан,жыл бойына сау балалар организміне аса 
қажет екендігін есте ұстаған жөн.Ең тиімді жолы бұл 
пребиотиктер, пробиотиктер және 
бифидобактериялары бар витаминді-минералды 
кешендерді қабылдау, бұл ішек микробиотасының 
жағдайын жақсартады, әртүрлі аурулардың (семіздік, 
қант диабеті, аллергия және т.б.) алдын-алуды және 
емдеуді қамтамасыз етеді. 
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РОЛЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДЕТЕЙ ВИТАМИНАМИ   И    МИНЕРАЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ С ПОЗИЦИИ   ПЕДИАТРА 
 

Резюме Известно, что в детском возрасте 
происходят интенсивный рост и напряженные 
обменные процессы, что и определяет высокую 
потребность организма ребенка как в витаминах, так 
и в минеральных веществах. Несмотря на 
отсутствие дефицита свежих овощей и фруктов, у 
80–90% населения Казакстана обнаруживается 
дефицит витамина С, у 40–60% — снижены уровни 
витаминов А, В1, В2, у 30–40% детей наблюдается 
дефицит железа и кальция, у 70–80% — дефицит 
йода. Многочисленные исследования, проводимые в 
различных регионах совместно с Институтом 
питания, показали, что за последние годы 
обеспеченность витаминами населения Казакстана 

существенно ухудшилась. Также отмечено, что у 
Казахстанских детей дефицит витаминов имеет 
характер полигиповитаминоза и является 
круглогодичным, т. е. без улучшения в летние месяцы. 
Нарушая обмен веществ, дефицит витаминов 
способствует снижению иммунитета, отрицательно 
сказывается на физическом и психическом развитии 
ребенка, повышает частоту и усугубляет тяжесть 
хронических заболеваний. 
Ключевые слова: дети  иммунитет  витамины 
 профилактика  микронутриенты  микроэлементы  
микробиота   бифидобактерии  макроэлементы 
 гармоничное  развитие 
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THE ROLE OF PROVIDING CHILDREN WITH VITAMINS AND MINERALS FROM THE POINT OF VIEW OF THE 
PEDIATRICIAN 

 
Resume  It is known that in childhood there is intense 
growth and intense metabolic processes, which determines 
the high need of the child's body for both vitamins and 
minerals. Despite  the  absence of a shortage of fresh 
vegetables and fruits, 80-90%  of  the population of  
Kazakstan is found to be deficient in vitamin C, 40-60% - 
reduced levels of vitamins A, B1, B2, 30-40% of children 
are deficient in iron and calcium, 70-80% — iodine 
deficiency. Numerous studies conducted in various regions 
together with the Institute of Nutrition have shown that in 
recent years, the vitamin supply of the population of 
Kazakstan has significantly deteriorated. It is also noted 

that in Kazakstan children, vitamin deficiency has the 
character of polyhypovitaminosis and is year-round, i.e. 
without improvement in the summer months. By 
disrupting the metabolism, vitamin deficiency contributes 
to a decrease in immunity, negatively affects the physical 
and mental development of the child, increases the 
frequency and exacerbates the severity of chronic diseases 
[1-7]. 
Key words: children immunity vitamins prevention 
micronutrients trace elements microbiota bifidobacteria 
macronutrients harmonious development 
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