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Йод, хімічний елемент VII групи періодичної системи Д. І. Менделєєва, належить до життєво не-
обхідних для людини мікроелементів. 

На даний час відомі 26 ізотопів йоду з масовими числами від 115 до 141.Серед них лише 127І є ста-
більним. Інші ізотопи техногенного походження з масовими числами 115 - 126 і 128 -141 є радіоакти-
вними. 

Попри те, що йод незначною мірою розповсюджений у природному середовищі, цей елемент віді-
грає в живих організмах, особливо у ссавців та людини важливу роль [1].  

Формування доз опромінення за внутрішнього надходження радіоактивних ізотопів йоду до орга-
нізму ссавців повністю визначається їхнім метаболізмом, який аналогічний стабільному аналогу. 

Резервуаром йоду є Світовий океан, який вивільняє його в атмосферне повітря і постачає у біо-
сферу. У людини та хребетних тварин йод акумулюється у фолікулах щитоподібної залози, де відбу-
вається синтез тиреоїдних гормонів (тироксин-Т4, трийодтиронін-Т3). У складі молекул йодовмісних 
гормонів йод бере участь у гуморальних регуляторних механізмах, впливаючи на проліферацію, ди-
ференціацію й апоптоз клітин, ріст і розвиток організму на всіх стадіях онтогенезу. Нестача йоду в 
організмі ссавців і людини (йододефіцит) за низького вмісту елемента в компонентах природного се-
редовища і продуктах харчування зумовлює розвиток важких ендемічних захворювань. Найрозпо-
всюдженішим наслідком браку йоду є ендемічний зоб, який упродовж тривалого часу вважали єди-
ним проявом йододефіциту. Нині доведено, що за таких умов розвиваються й інші патологічні стани, 
пов’язані з порушенням діяльності мозку (ендемічний кретинізм, розумова відсталість), зниження 
інтелекту й когнітивної функції.  

Отже йод – один із незамінних і життєво необхідних для організму ссавців і людини мікроелемен-
тів. Однак цей елемент відносно рідкісний у природі, до того ж неоднаковою мірою розповсюджений 
у компонентах абіотичного середовища. Міститься йод, головним чином, у воді морів і океанів, мен-
ше – в атмосфері, літосфері та педосфері, звідки концентрується у клітинах водних і наземних органі-
змів. Колообіг йоду між абіотичними компонентами довкілля та біосферою забезпечує важливу роль 
цього елементу у геохімічних і біохімічних процесах. Випаровування органічних сполук йоду з пове-
рхні Світового океану є основним джерелом атмосферного йоду. У повітрі відбувається фотоокис-
нення органічних сполук цього елементу до розчинних неорганічних форм, значна частка яких пере-
ходить в аерозольну фазу з подальшим осадженням на сушу або в океан. Такий цикл забезпечує мож-
ливість поглинання йоду в клітинах компонентів біоти, трансформацію цього елементу з неорганіч-
них форм в органічні та навпаки.  

В організмі людини і хребетних тварин йод необхідний для біосинтезу тиреоїдних гормонів (ТГ) – 
Т3 і Т4. Спеціалізованим осередком локалізації йоду та синтезу йодовмісних гормонів є щитоподібна 
залоза (ЩЗ), яка концентрує йодид із плазми крові за участю Na+/I–-симпортера, розміщеного в базо-
латеральній мембрані тиреоцитів – специфічних клітин, у яких синтезуються тиреоїдні гормони. Го-
ловну роль у механізмах регуляції активності ЩЗ відіграє система гіпоталамус-гіпофіз, на регулятор-
ну функцію якої впливають ТГ за принципом зворотного зв’язку.  

Результати досліджень на тваринах і клінічні спостереження свідчать, що за низьких або фізіоло-
гічних концентрацій йодиду (менше 0,4 мкмоль/л) рівень його поглинання в тиреоцитах лімітує син-
тез і секрецію гормонів ЩЗ. Наявні у плазмі крові ТГ пригнічують виділення основного фізіологічно-
го активатора ЩЗ – тиреотропного гормону (ТТГ), який синтезується в гіпофізі. Отже, дефіцит йоду в 
організмі призводить до зниження рівня ТГ і компенсаційної секреції тиротропіну. Це так званий не-
прямий контроль функцій ЩЗ з боку йодиду. За високих концентрацій – (0,4 - 10) мкмоль/л йодид 
безпосередньо інгібує деякі сигнальні шляхи в тиреоцитах. Безпосередній вплив йодиду полягає в 
інгібуванні процесів поглинання й окиснення самого йодид-іону, а також секреції ТГ і росту ЩЗ.  

Отже, метаболізм йоду – це важливий елемент функціональної активності ЩЗ, в якій йодид сам 
виконує роль регулятора. Навіть у разі значного збільшення споживання йоду клітини ЩЗ зазвичай 
здатні підтримувати оптимальний рівень синтезу ТГ. Однак у певних випадках через порушення  
авторегуляторних ефектів йодиду стійкий надлишок йоду може призвести до розладів активності за-
лози із розвитком патологічних станів – гіпер- або гіпотиреозу. 
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Недостатнє надходження йоду спричиняє широкий спектр метаболічних порушень і розвитку  
йододефіцитних захворювань, найвідомішим виявом яких є ендемічний зоб. Однак нині проблему 
йодного дефіциту вже не розглядають як таку, що обмежується розвитком зобу. Найважливішим нас-
лідком дефіциту йоду є пошкодження репродуктивної функції та порушення розвитку центральної 
нервової системи плоду і новонародженого організму. Дефіцит йоду є провідною причиною розумо-
вої відсталості, і навіть легкий або субклінічний гіпотиреоз у матері внаслідок дефіциту йоду під час 
вагітності може спричинити розлади інтелектуального розвитку дитини. 

Вплив тиреоїдних гормонів на процеси обміну речовин. Нині загальновизнано, що гормони ЩЗ є 
важливими чинниками, які визначають загальну витрату енергії та рівень основного обміну в органі-
змі. Як відомо, гіпертиреоз супроводжується підвищенням, а гіпотиреоз – зниженням інтенсивності 
метаболізму. У клітинах багатьох тканин і органів ссавців ТГ спричиняють збільшення споживання 
кисню і продукування тепла.  

Вплив ТГ на процеси метаболізму охоплює регуляцію різних ланок обміну речовин та опосеред-
ковується змінами експресії генів ензимів, що каталізують реакції синтезу і катаболізму біомолекул, а 
також білків, які беруть участь у трансдукції сигналів інсуліну й інших регуляторних чинників. 

Гормони ЩЗ є важливими регуляторами обміну ліпідів у клітинах організму тварин і людини.  
ТГ впливають на метаболізм білків і за фізіологічних концентрацій стимулюють процеси їхнього 

синтезу.  
Крім того, гормони ЩЗ є регуляторами процесів пероксидного окиснення, впливають на актив-

ність антиоксидантної системи, кисень-транспортну функцію гемоглобіну, обмін мікроелементів та 
інші ланки метаболізму в організмі та клітинах. 

Вплив ТГ на органи i системи. Регулюючи обмін речовин і енергії та процеси проліферації й дифе-
ренціації клітин, гормони ЩЗ впливають на життєво важливі функції органів і тканин. Хоча вплив 
цих гормонів позначається на функціонуванні фактично всіх систем організму людини і тварин, є ві-
дмінності в експресії ізоформ ядерного рецептора ТГ в клітинах різних тканин і особливості впливу 
на транскрипцію певних генів-мішеней. Тому, незважаючи на велику різноманітність метаболічних 
ефектів, спостерігають специфічність впливу ТГ на функції окремих органів і систем. Відомо, що 
найважливішими мішенями гормонів ЩЗ є центральна нервова, серцево-судинна та опорно-м’язова 
системи. 

Результати епідеміологічних досліджень за участю великих груп осіб свідчать, що зміни тиреоїд-
ного статусу часто пов’язані з патофізіологічними процесами у зазначених вище системах організму. 
Показано, що не лише клінічні, але й субклінічні розлади активності ЩЗ супроводжуються порушен-
ням метаболічних процесів, хворобливими змінами в серцево-судинній системі (гіпертрофія лівого 
шлуночка, атеросклероз із підвищеним ризиком розвитку інсульту й ішемічної хвороби серця), осте-
опорозом та нейродегенеративними захворюваннями. В останні десятиріччя виявлено високу частоту 
вроджених вад (аномалії розвитку міокарда, опорно-рухового апарату, центральної нервової системи, 
органів чуття) у немовлят із гіпотиреозом. Такі дані можуть свідчити про зв’язок між функціонуван-
ням ЩЗ та інших органів і систем організму. 

Джерелами надходження радіоактивного йоду у природнє середовище були випробування ядерної 
зброї та викиди і скиди підприємств ядерно-паливного циклу. У реакторах у процесі експлуатації їх 
накопичуються значні кількості радіоактивного йоду. Серед 20 радіоізотопів йоду, що утворюються в 
реакціях поділу урану і плутонію, особливе місце займають 131-135І (T1/2 = 8,04 діб; 2,3 год; 20,8 год; 
52,6 хв; 6,61 год відповідно.). Для цих ізотопів характерними є великий вихід у реакціях поділу, ви-
сока міграційна здатність і біологічна доступність. [2] 

Найбільше дозоутворююче значення має 131І. Це - та -випромінювач. Спектр -випромінення 
лежить в межах 0,25 - 0,807 МеВ. Гамма-спектр складається з декількох дискретних ліній з енергією, 
що лежить у межах 0,03 - 0,722 МеВ. 

Згідно з особливостями кінетики радіоактивних ізотопів йоду в організмі ссавців і людини найбі-
льша доза іонізуючого випромінювання поглинається у щитоподібній залозі. 
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