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Резюме. Актуальність. Наслідком дефіциту йоду є зниження секреції тиреоїдних гормонів, що негативно впливає на імунну систему з розвитком соматичних та схильністю до частих респіраторних
захворювань. Мета: вивчити йодну забезпеченість організму дітей із рекурентними респіраторними
інфекціями (РРІ) шляхом дослідження органіфікованої та неорганічної фракцій йоду в сироватці крові
та екскреції йоду з сечею. Матеріали та методи. Дослідження проводилося методом простої вибірки
з урахуванням особливостей клініки респіраторного захворювання. Проведено клініко-лабораторне
та інструментальне обстеження 60 дітей віком від 3 до 11 років із діагнозом РРІ. Досліджували концентрацію йоду в сечі, рівень неорганічного й органіфікованого йоду у крові. Результати. У клінічній
картині спостерігалися типові для РРІ симптоми інтоксикації, лихоманка та катаральні симптоми. У
дітей із тяжким перебігом РРІ чітко простежується зниження рівня показника йодурії до 57,34 мкг/л
(p < 0,05), вмісту загального й органіфікованого йоду у крові — на 31,12 і 39,11 % (p < 0,001) відповідно.
При цьому концентрація неорганічного йоду була вірогідно вищою (p < 0,001). Такі результати свідчать
про «неправильний» субклітинний розподіл йоду на фракції при запальному процесі, зумовленому
РРІ. У дітей із виявленим йодним дефіцитом відзначається більш тяжкий перебіг РРІ. Виявлено помірно негативний зв’язок рівня органіфікованого та неорганічного йоду (r = –0,515, p < 0,05) і прямий
зв’язок між концентрацією загального й органіфікованого йоду (r = 0,899, p < 0,05) у крові. Висновки.
Перебіг РРІ в пацієнтів із йодним дефіцитом характеризується зростанням рівня неорганічного йоду,
зниженням рівня органіфікованого та загального йоду. Поглиблення цих змін корелює з тяжкістю респіраторного захворювання.
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Вступ
Сьогодні для визначення повторних респіраторних захворювань використовується поняття «recurrent
respiratory infections» (рекурентні респіраторні інфекції (РРІ)) [1]. Часті гострі РРІ притаманні насамперед
дітям раннього віку з недостатнім імунітетом. Імунна
система немовлят характеризується наявністю пасивного гуморального імунітету, що забезпечується материнськими антитілами, незрілою функцією й активацією власних імунних клітин, імунною відповіддю
за типом Th2 [2]. Найвищої активності гуморальний і
клітинний імунітет досягає лише на 5–6-му році життя.

Однак у деяких дітей дозрівання імунної системи розпочинається пізно, тому вони мають незрілу систему
антиінфекційної резистентності, що проявляється у
РРІ [3].
Великий вплив на організм, зокрема на імунологічну реактивність, чинить дефіцит йоду, особливо в
населення, яке проживає за умов йодної ендемії [4].
Порушення, що виникають через дефіцит йоду (ДЙ),
часто не мають яскравих зовнішніх ознак, проте є прихованою причиною багатьох захворювань.
За результатами Загальнонаціонального дослідження споживання населенням мікронутрієнтів, прове-
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деного в 2002 р. Інститутом ендокринології та обміну
речовин ім. В.П. Комісаренка та Інститутом гігієни
праці НАМН України за підтримки Дитячого фонду
ООН (ЮНІСЕФ), можна стверджувати, що дефіцит
йоду є актуальним для всієї території України [5]. Наслідком ДЙ є зниження секреції тиреоїдних гормонів,
що негативно впливає на імунну систему з розвитком
соматичних та схильністю до частих респіраторних захворювань [6, 7].
Щитоподібна залоза (ЩЗ) — єдина біологічна система, що чинить гормональний вплив на всі види обміну речовин в організмі, сприяючи адаптації до змінних
факторів навколишнього середовища. При хронічному
ДЙ знижена продукція гормонів ЩЗ зумовлює пригнічення клітинної та гуморальної ланок неспецифічного захисту організму [8]. При цьому скорочується
тривалість життя В-лімфоцитів і знижується секреція
антитіл, що призводить до гальмування активності
природних клітин-кілерів, які відіграють головну роль
у протиінфекційному захисті.
З огляду на те, що Західний регіон України вважається найбільш ендемічним щодо зоба через кліматогеографічні особливості (гори, передгір’я, рівнини), у
2000–2005 та у 2018–2020 рр. були проведені скринінгові дослідження вмісту йоду в сечі дітей референтних
груп, які проживають у різних клімато-географічних
зонах Чернівецької області. Дослідження встановили
на території Чернівецької області зони легкого (рівнинна зона та м. Чернівці) та середнього (передгір’я та
гірська зона) ступеня ДЙ [9].
З огляду на те, що розвиток інфекційного процесу на
тлі хронічного ДЙ призводить до більш тяжкого перебігу основного захворювання, схильності до рецидивів
і розвитку ускладнень, важливим є визначення впливу
ДЙ на частоту та перебіг РРІ. У випадку ДЙ щитоподібна залоза піддається хронічній гіперстимуляції внаслідок зниження інтратиреоїдного пулу йоду [10].
Мета дослідження — встановити йодне забезпечення організму дітей із РРІ шляхом дослідження органіфікованої та неорганічної фракцій йоду в сироватці
крові й екскреції йоду з сечею.

торне та інструментальне обстеження 60 дітей віком
від 3 до 11 років з діагнозом РРІ відповідно до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослим
та дітям «Грип» [11]. Вірусологічне дослідження проводилось методами полімеразної ланцюгової реакції
(ПЛР) та імуноферментного аналізу в вірусологічній
лабораторії обласної СЕС. Рівень внутрішньоклітинного неорганічного й органіфікованого йоду у крові
визначали за методикою [12]. Кількість органіфікованого (пов’язаного з білками) йоду розраховували
за різницею вмісту загального та неорганічного йоду.
Вміст йоду в сечі визначали з використанням мікрометодики [13].
Дизайн дослідження передбачав дотримання
принципів конфіденційності, концепції інформованої згоди та урахування основних положень GCР ІCH
та Гельсинської декларації з біомедичних досліджень,
де людина виступає їх об’єктом, та наступних її переглядів (Сеул, 2008), Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину (2007 р.) та позитивний
висновок локальної комісії з біомедичної етики при
Чернівецькій обласній дитячій лікарні (протокол № 8
від 14.02.2020).
Статистичний аналіз результатів дослідження проводили за допомогою комп’ютерних програм Excel for
Windows та Statistica 10.0 for Windows з використанням
методів варіаційної статистики.

Результати

Дослідження проводилося методом простої вибірки з урахуванням особливостей клініки респіраторного захворювання. Проведено клініко-лабора-

Серед усіх обстежених хворих грип А (H3N2) підтвердили в 33 осіб (рис. 1).
У клінічній картині відзначались типові для РРІ
симптоми інтоксикації, лихоманка та катаральні
симптоми (рис. 2, 3). У 10,2 % дітей РРІ перебігала без катаральних явищ. В основної частки дітей
відзначалась наявність симптомів ринофарингіту.
Ізольована симптоматика риніту реєструвалась у
23,3 %. За ступенем тяжкості катарального синдрому діти розподілилися наступним чином: легкий ступінь — 23,3 %, середній — 43,3 %, тяжкий —
33,3 %.
Аналіз вираженості лихоманки показав, що в більш
ніж половині випадків спостерігалося підвищення
температури тіла до 38–39 °С, ще в третині — до 39–
40 °С, а в решти хворих або температура тіла була суб-

Рисунок 1. Результат вірусологічного
дослідження дітей

Рисунок 2. Частота катарального
синдрому

Матеріали та методи
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фебрильною, або спостерігався гіпотермічний синдром.
Кожна десята дитина скаржилась на головний біль.
Але ці дані є суб’єктивними, оскільки діти молодшого
віку не завжди можуть диференціювати свої відчуття.
Тому найчастіше головний біль був виявлений у дітей
старшого шкільного віку.
Залежно від йодного забезпечення всі пацієнти були
розподілені на дві групи. Критерієм розподілу пацієнтів
на групи був ступінь йодного забезпечення організму,
який оцінювався відповідно до результатів визначення
йоду в сечі і вивчення медіани йодурії (Ме): І група — 26
дітей із РРІ та оптимальним йодним забезпеченням (медіана йодурії становила 157,47 [111,64–172,85] мкг/л); ІІ
група — 34 дитини з РРІ та недостатнім йодним забезпеченням. Медіана йодурії становила 57,98 [38,65–97,65]
мкг/л, що свідчить про дефіцит йоду в організмі (табл. 1).
У процесі проведеного дослідження при вивченні
йодного забезпечення пацієнтів ІІ групи з РРІ відзначається тенденція до зменшення концентрації даного
мікроелемента в сечі на тлі тяжкості основного захворювання. Так, при середньотяжкому перебігу РРІ медіана йодурії була на рівні 76,26 мкг/л, що доводить наявність помірного ДЙ. У дітей із тяжким перебігом РРІ
чітко простежується зниження рівня показника йодурії
до 57,34 мкг/л (p < 0,05), тоді як у дітей із легким перебігом РРІ, навпаки, більша частка мала достатній
рівень йоду та медіана йодурії становила 112,93 мкг/л
(p < 0,05).
У механізмах розвитку йододефіцитних захворювань велике значення мають зміни інтратиреоїдного
пулу йоду. В умовах достатнього йодного забезпечення
весь інтратиреоїдний йод розподілений на такі біохімічні фракції: велика частка йоду представлена органіфікованим і загальним йодом, невелику кількість становить неорганічний йод [5].
З цією метою для вивчення йодної забезпеченості
дітей груп спостереження було проведено дослідження вмісту загального йоду і його подальшого внутріш-

Рисунок 3. Розподіл дітей за показниками
температури тіла

ньоклітинного розподілу на фракції (органіфікований
і неорганічний йод) у крові, яке оцінювали залежно від
тяжкості клінічного перебігу РРІ.
За результатами дослідження встановлено, що в дітей із РРІ вміст загального і органіфікованого йоду в
крові є вірогідно нижчим (на 31,12 і 39,11 % (p < 0,001)
відповідно) порівняно з групою здорових дітей. При
цьому концентрація неорганічного йоду була вірогідно вищою (p < 0,001). Такі результати свідчать про «неправильний» субклітинний розподіл йоду на фракції
при запальному процесі, зумовленому РРІ (табл. 2).

Обговорення
В механізмах розвитку йододефіцитних захворювань велике значення мають зміни інтратиреоїдного
пулу йоду. Визначення концентрації йоду в депонуючих тканинах, крові, а також внутрішньоклітинний
розподіл інтратиреоїдного пулу йоду на його органічні і неорганічні фракції відображає експозицію цього елемента протягом тривалого часу, що може бути
індивідуальним показником обміну йоду в організмі
людини. Це має велике значення при оцінці стану
здоров’я населення, яке проживає в умовах йодного
дефіциту [14].
У випадку йодного дефіциту ЩЗ піддається
хронічній гіперстимуляції внаслідок зниження ін-

Таблиця 1. Медіана йодурії в дітей із РРІ, Ме (Q25–Q75)
Рівень екскреції йоду із сечею (мкг/л), кількість дітей (%)

Перебіг РРІ

Ме йоду
(мкг/л)

< 20

21–49

50–99

100–199

Тяжкий (n = 14)

0

71,4

28,6

0

57,34
[33,15–61,21]*

Середній (n = 26)

0

38,4

30,7

30,7

76,26
[40,83–109,23]*

Легкий (n = 20)

0

0

35,0

65,0

112,93
[58,88–122,43]*

Примітка: * — різниця між показниками у групах є вірогідною (p < 0,05).
Таблиця 2. Показники внутрішньоклітинного розподілу йоду в дітей із РРІ, мкг/г
Показник
Неорганічний йод

Діти з РРІ
(n = 60)

Здорові діти
(n = 17)

11,33 [10,43–13,92]*

7,89 [7,14–8,03]

Органіфікований йод

107,21 [91,12–129,47]*

137,11 [130,45–140,89]

Загальний йод

116,87 [109,45–136,33]*

147,14 [142,71–153,67]

Примітка: * — p < 0,001.
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тратиреоїдного пулу йоду, що за умови нетривалої
дії веде до дифузного збільшення всієї ЩЗ, тоді як
тривалий вплив призводить до утворення вузлового зоба [15, 16].
Зміна вмісту і неправильний субклітинний розподіл йоду в організмі супроводжуються морфоструктурною перебудовою тканини ЩЗ. В умовах йодного дефіциту гіперплазований епітелій залози втрачає
здатність органіфікувати йод, внаслідок чого збільшується концентрація інтратиреоїдного неорганічного
йоду, що призводить до розвитку гіпотироксинемії і
зниження протиінфекційного захисту організму дитини [17].
У нашому дослідженні встановлено, що в дітей із
виявленим йодним дефіцитом відзначається більш
тяжкий перебіг РРІ. При проведенні кореляційного
аналізу виявлених значень у дітей із тяжким перебігом
РРІ встановлено тісний взаємозв’язок змін вмісту внутрішньоклітинного пулу йоду у крові з тяжкістю патологічного процесу. Зокрема, виявлений помірно негативний зв’язок рівня органіфікованого і неорганічного
йоду (r = –0,515, p < 0,05) і прямий зв’язок між концентрацією загального й органіфікованого йоду (r = 0,899,
p < 0,05) у крові. Відзначено тенденцію до зниження
загальної й органіфікованої фракції йоду і помірного
підвищення концентрації неорганічного йоду в організмі дітей.

Висновки
1. У дітей найчастіше відзначається легкий та середньої тяжкості перебіг рекурентної респіраторної
інфекції.
2. Забезпеченість організму йодом детермінує тяжкість перебігу рекурентної респіраторної інфекції.
3. Перебіг рекурентної респіраторної інфекції
в пацієнтів із йодним дефіцитом характеризується
зростанням рівня неорганічного йоду, зниженням
органіфікованого та загального йоду, поглиблення
цих змін корелює з тяжкістю респіраторного захворювання.
Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів та власної фінансової зацікавленості при підготовці даної статті.
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T.V. Sorokman, O.V. Makarova
Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine

The effect of iodine deficiency on the course of recurrent respiratory infection
in children living in the iodine deficient region
Abstract. Background. The consequence of iodine deficiency is
a decrease in the secretion of thyroid hormones, which adversely
affects the immune system with the development of somatic and
predisposition to frequent respiratory diseases. The purpose was
to investigate the iodine supply of the body of children with recurrent respiratory infections (RRI) by studying the organification
and inorganic fractions of iodine in the serum and excretion of
iodine in the urine. Materials and methods. The study was conducted by simple sampling, taking into account the characteristics of the clinic course of respiratory disease. Clinical and laboratory and instrumental examination was performed in 60 children
aged 3 to 11 years with a diagnosis of RRI. The concentration of
iodine in urine, the level of inorganic and organification iodine
in the blood were studied. Results. The clinical picture presented
with the symptoms of intoxication, fever, and catarrhal symptoms
typical of RRI. In children with severe RRI experienced a clear
decrease in the iodine level to 57.34 μg/l (p < 0.05) and a decline
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in the blood content of total iodine and iodine organification by
31.12 and 39.11 % (p < 0.001), respectively. The concentration of
inorganic iodine was significantly higher (p < 0.001). Such results
indicate a “wrong” subcellular distribution of iodine into fractions
in the inflammatory process caused by RRI. The children with
detected iodine deficiency demonstrated a more severe course
of RRI. There was a moderately negative relationship between
the levels of organification and inorganic iodine (r = –0.515;
p < 0.05) and a direct relationship between the blood concentrations of total and organification iodine (r = 0.899; p < 0.05).
Conclusions. The course of RRI in patients with iodine deficiency
is characterized by an increase in the level of inorganic iodine,
a decrease in organification iodine and total iodine, the deepening of these changes correlates with the severity of the respiratory disease.
Keywords: children; iodine deficiency; recurrent respiratory infections, organification and inorganic iodine
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