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АНОТАЦІЯ 

 

Амаш А.Г. Оптимізація нагляду за дітьми грудного та раннього віку 

залежно від виду вигодовування та екологічних умов району проживання.- 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 228 – «Педіатрія», 22 - «Охорона здоров’я». – Харківський 

національний медичний університет, Харків, 2021. 

Захист дисертації відбудеться на базі Харківського національного 

медичного університету. 

Важливість питання раціонального харчування дитини раннього віку та 

його вплив на функціонування фізіологічних систем доведена багатьма 

вітчизняними та міжнародними дослідженнями [1, 2, 3, 4, 5]. Тим не менш, 

питання нутритивного забезпечення дитячого організму грудним молоком або 

його штучними замінниками, терміни та послідовність введення продуктів 

прикорму в залежності від виду вигодовування залишаються дискутабельними 

серед науковців, висвітлюються в сучасних наукових джерелах, міжнародних та 

вітчизняних клінічних протоколах та рекомендаціях.  

На тепер, не зважаючи на втрату чинності, в Україні у питаннях харчування 

дітей першого року життя педіатри дотримуються рекомендацій Наказу МОЗ 

України від 20.03.2008 р. № 149 «Про затвердження Клінічного протоколу 

медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років», які мають 

розбіжності з гайдлайнами ESPGHAN, Американської Академії Педіатрії та 

Європейської Академії Алергії та Клінічної Імунології в питаннях тривалості 

вигодовування виключно грудним молоком та термінів початку введення 

прикорму.  

Довгостроковий вплив на здоров'я дитини виду вигодовування та 

дефіцитного стану матері під час вагітності та лактації є актуальним питанням 

сучасної педіатрії. Під час ранніх критичних періодів внутрішньоутробного та 
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постнатального розвитку організм дитини може реагувати на недостатнє 

нутритивне забезпечення з подальшим формуванням порушень на клітинному, 

молекулярному та біохімічному рівнях. Відтерміновані наслідки таких розладів 

формують концепцію «метаболічного програмування» [1].  

Одним з найважливіших факторів, що обумовлюють стан здоров’я 

дитячого організму, є його мінеральний профіль, який має залежність не тільки 

від аліментарного забезпечення, а й від умов навколишнього середовища в якому 

мешкає дитина. Фізіологічний баланс між макро- і мікроелементами (МЕ) є 

обов'язковою умовою для забезпечення нормальної життєдіяльності організму 

людини, що особливо важливо для зростаючого дитячого організму.  

Важливо відмітити особливості обміну МЕ в організмі людини, а саме їх 

взаємодію одного з одним, що проявляється у вигляді синергічних або 

антагоністичних ефектів [2]. Так, одним з дестабілізуючих факторів в обміні 

ессенціальних елементів (ЕЕМ) є надлишок надходження в організм людини 

важких металів з продуктами харчування, водою та повітрям, особливо із 

забрудненого екологічного середовища промисловими виробництвами, 

вихлопами автівок, тощо. Токсиканти спричиняють дефіцит ЕЕМ та призводять 

до розвитку мікроелементозів. 

Усе вищезазначене обумовило актуальність виконання нашого 

дослідження метою якого стала оптимізація нагляду за дітьми грудного та 

раннього віку залежно від виду вигодовування, екологічних умов району. 

проживання на підставі визначення нутритивного статусу, мінерального 

гомеостазу та рівня фізичного розвитку.  

В три етапи проведено комплексне обстеження 152 дітей, народжених та 

постійно проживаючих у м. Харкові. На І етапі дослідження діти у віці 5 місяців 

були розподілені на групи з урахуванням виду вигодовування та району 

мешкання: I група – 79 дітей, які отримували виключно грудне вигодовування, з 

них І-а група - 35 дітей, які мешкають в умовно-чистому районі (УЧР) та 

І- б  група - 44 дитини, які мешкають в умовно-брудних районах (УБР); II група 
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– 73   дитини, які отримували штучне вигодовування, з них ІІ-а група - 32 дитини, 

які мешкали в УЧР та ІІ-б група - 41 дитина, яка мешкали в УБР.  

На І етапі дослідження було обстежено також 79 матерів дітей І-а та 

І- б  груп через 5 місяців після пологів. 

На ІІ та ІІІ етапах дослідження згідно з дизайном було обстежено 152 

дитини І-а, І-б, ІІ-а та ІІ-б груп у віці 1-го та 3-х років. 

Критеріями включення дітей в дослідження були: народження у терміні 

гестації 38-40 тижнів з оцінкою за шкалою Апгар 8-9 балів, постійне проживання 

родин в м. Харкові. Критеріями виключення дітей з дослідження були: наявність 

спадкової та супутньої хронічної соматичної патології, вживання дитиною 

мінеральних або вітамінних комплексів протягом кожного етапу дослідження 

(окрім профілактичної дози вітаміну D), незадовільні матеріально-побутові 

умови життя. 

Аналіз отриманих результатів показав, що незбалансованість харчового 

раціону матерів, в тому числі й за мінеральною складовою має вплив на 

формування мінерального профілю дітей, сприяючи розвитку аліментарно-

залежних станів. 

Розширено уявлення щодо мінерального профілю пари «мати-дитина». За 

допомогою моніторингу рівнів вмісту МЕ в зразках волосся дітей/матерів та 

грудному молоці обґрунтовано доцільність проведення ранньої корекції 

нутритивно-залежних станів на етапі доклінічних проявів у дітей віком від 5 

місяців до трьох років життя.  

Визначено значне зниження рівня заліза в зразках волосся дітей, які 

отримували грудне вигодовування у порівнянні з його вмістом у дітей, які 

знаходилися на штучному вигодовуванні. Встановлено, що в зразках волосся 

матерів в період лактації рівень заліза був значно знижений. 

Доведено, що наявність залізодефіциту у лактуючих матерів та введення 

першого прикорму після 6 місяців життя сприяють розвитку аліментарно-

залежної залізодефіцитної анемії у дітей.  
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Визначено, що у дітей віком 5 місяців, які народжені від матерів із 

залізодефіцитом і отримували виключно грудне вигодовування, залізодефіцитна 

анемія розвивається в 4 рази частіше, ніж у дітей, які знаходилися на штучному 

вигодовуванні, що може бути наслідком дефіциту заліза в раціоні матерів в 

період лактації та недостатньою кількістю заліза протягом доби в раціоні дітей. 

Аналіз результатів кореляційного аналізу показав позитивний 

кореляційний зв'язок між рівнями феритину, заліза в волоссі та добовим 

споживанням заліза дитиною. 

Визначені предиктори розвитку залізодефіцитної анемії у дітей першого 

року життя, а саме: зниження рівня заліза в зразках волосся дітей менш ніж 25-

28 мкг/г, зниження рівня заліза в раціоні дітей нижче 4,0 мг/добу.  

Встановлено, що у дітей 1-го року життя, які отримували грудне 

вигодовування при зниженні добової норми споживання заліза, цинку, кальцію, 

йоду, міді спостерігається зниження вмісту Fe та відповідні до віку рівні Са, Zn, 

I, Cu в зразках волосся.  

Дані, що отримані в ході виконання дослідження сприяють уточненню 

уявлення про мінеральний профіль дітей грудного та раннього віку, які 

проживають в різних за екологічними умовами районах великого міста та мають 

різне нутрієнтне забезпечення. Так, встановлено залежність між низьким 

добовим аліментарним забезпеченням Fe, Ca, Zn, Cu, I  та зниженням їх вмісту в 

зразках волосся дітей у віці 3 років, не зважаючи від району проживання. 

На кожному з трьох етапів дослідження визначено підвищення рівню 

хрому в зразках волосся дітей. Встановлен кореляційний зв'язок між вмістом Cr 

в волоссі дітей та їх проживанням в умовно-брудному районі м. Харкова 

(р=0,009), що доводить негативний вплив стану екологічного середовища на 

мінеральний профіль дітей грудного та раннього віку. 
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Доведено, що наявність важких металів (Cr, Ti) у повітрі сприяє розвитку 

гострих респіраторних захворювань та гострого обструктивного бронхіту у дітей 

ранього віку.  

При аналізі структури захворюваності дітей грудного та раннього віку, які 

постійно мешкають в умовно-брудних районах м. Харкові та мають дисбаланс 

мінерального профілю і наявність важких металів (Cr, Ni, Ti) у зразках волосся, 

встановлена висока частота випадків гострого обструктивного бронхіту та 

загострень атопічного дерматиту на відміну від дітей, які проживають в умовно-

чистому районі, що стало приводом для  розгляду цих захворювань,  як еко-

залежних. 

Обґрунтовано та запропоновано методи раннього прогнозування розвитку 

гострого обструктивного бронхіту та загострень атопічного дерматиту у дітей 

грудного віку із урахуванням елементного статусу дітей та екологічних 

особливостей районів проживання в умовах великого міста. 

Ключові слова: діти грудного і раннього віку, фізичний розвиток, 

нутритивне забезпечення, мінеральний профіль, екологічні умови району 

проживання, гострий обструктивний бронхіт, атопічний дерматит. 
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ABSTRACT 

 

Amash A.G. Optimization of infants’ and toddlers’ observation based on the 

type of feeding and ecological conditions of the residence area. - Qualification 

scientific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 14.01.10 

"Pediatrics" (228-Pediatrics) - Kharkiv National Medical University, Kharkiv, 2021. 

The defense of the dissertation will be held on the basis of Kharkiv National 

Medical University. 

Importance of the issue of rational toddlers’ nutrition and its impact on the 

physiological systems functioning has been proven by many domestic and international 

studies [1, 2, 3, 4, 5]. However, the issue of nutritional provision of the child's body 

with breast milk or its artificial substitutes, timing and sequence of complementary 

foods introduction depending on the type of feeding, remain debatable among the 

scientists and are covered in modern scientific sources, international and domestic 

clinical protocols and recommendations. 

At present in Ukraine, despite the expiration, in matters of infants’ nutrition 

pediatricians follow the recommendations of the Order of the Ministry of Health of 

Ukraine from 20.03.2008 № 149 "On approval of the Clinical Protocol of Medical Care 

for a Healthy Child Under 3 Years of Age" which have disagreements with the 

guidelines of ESPGHAN, the American Academy of Pediatrics and the European 

Academy of Allergy and Clinical Immunology on the duration of breastfeeding and on 

the timing of the complementary foods introduction. 

A long-term impact on the child’s health of breastfeeding type, a deficient 

mother’s state during pregnancy and lactation is a topical issue in modern pediatrics. 

During the early critical periods of fetal and postnatal development, the child's 

organism may respond to insufficient nutrition supplementation, followed by the 

formation of disorders at the cellular, molecular and biochemical levels. Delayed 

consequences of such disorders form the concept of "metabolic programming" [1]. 
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One of the most important factors that determine the state of the child's health is 

its mineral profile, which depends not only on alimentary support, but also on the 

ecological conditions in which a child lives. Physiological balance between macro- and 

microelements (ME) is a prerequisite for the normal functioning of the human body, 

which is especially important for a growing child's organism. 

It is important to note the peculiarities of ME metabolism in the human body, 

namely their interaction with each other, which manifests itself in the form of 

synergistic or antagonistic effects [2]. Thus, one of the destabilizing factors in the 

metabolism of essential elements (EEM) is the excess of heavy metals in the human 

body with food, water and air, especially from the environment polluted by industrial 

production, car exhaust, etc. Toxicants cause EEM deficiency and lead to the 

development of trace elements. 

All above determined the relevance of our study which aimed to optimize 

infants’ and toddlers’ observation based on the type of feeding and ecological 

conditions of the residence area on the basis of determining nutritional status, mineral 

homeostasis and physical development level. 

A comprehensive study of 152 children born and permanently living in Kharkiv 

was conducted in three stages. At the first stage of the study, children of 5 months old 

age were divided into groups based on the type of breastfeeding and area of residence: 

group I - 79 children who received exclusively breastfeeding, of whom group I-a - 35 

children living in a relatively clean areas (RCA) and I-b group - 44 children living in 

relatively dirty areas (RDA); group II - 73 children who received artificial feeding, of 

whom group II-a - 32 children living in RCA and group II-b - 41 children living in 

RDA. 

At the first stage of the study 79 mothers of the children of I-a and I-b groups 

were also examined within 5 months after giving birth. 

At the second and third stages of the study 152 children of I-a, I-b, II-a and II-b 

groups at the age of 1 and 3 years were examined according to the design. 

The criteria of children’s inclusion in the study were: birth in the gestation period 

of 38-40 weeks with a rating of 8-9 points on the Apgar score and permanent residence 
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in Kharkiv. The criteria of children’s excluding from the study were: presence of 

hereditary and concomitant chronic somatic pathology, children’s consumption of 

mineral or vitamin complexes during each stage of the study (except for a prophylactic 

dose of vitamin D) and unsatisfactory living conditions. 

Analysis of the results showed that mothers’ nutritional diet imbalance, 

including mineral imbalance, has an influence on the children’s mineral profile 

formation, causing the emergence of alimentary-dependent conditions. 

In the dissertation the idea of the mineral profile of "mother-child" pair is 

expanded. With the help of monitoring of ME content levels in the samples of 

children’s and mothers’ hair and in breast milk, the expediency of early children’s 

nutritional-dependent conditions correction at the stage of preclinical manifestations 

was substantiated. 

A significant decrease of iron levels in hair samples of children, who received 

breastfeeding compared to its content in children's samples, who received artificial 

feeding was determined. It was found that iron levels were significantly reduced in 

mother's hair samples during lactation. 

It has been proved that the iron deficiency presence in lactating mothers’ and the 

introduction of the first supplement after 6 months of life contribute to the development 

of children’s alimentary-dependent  iron deficiency anemia. 

It was determined that 5-months aged children, who were born to mothers with 

iron deficiency and received exclusive breastfeeding have iron deficiency anemia 4 

times more often than children, who were artificially fed, which could be a 

consequence of iron deficiency in mothers' diet during lactation and lack of iron during 

the day in the children's diet. 

Analysis of the results of the correlation analysis showed a positive correlation 

between ferritin and iron levels in the hair and the daily child’s iron consumption. 

Predictors of infant's iron deficiency anaemia have been determined. They are:  

iron level reduction in children's hair samples less than 25-28 mkg/g and  iron level 

reduction in the children's diet below 4.0 mg/day. 
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It was found that infants, who received breastfeeding with a decrease of iron, 

zinc, calcium, iodine, copper daily consumption had a decrease of age-appropriate level 

of Fe, Ca, Zn, I, Cu in hair samples. 

The data obtained during the study help to clarify the ideas about the mineral 

profile of infants and toddlers living in different ecological conditions of the large city, 

taking into account their nutrition supplementation. Thus, a relationship between the 

low daily Fe, Ca, Zn, Cu, I supplementation and a decrease of their content in hair 

samples of 3-years aged children despite the area of residence has been established. 

At each of the three stages of the study an increase of chromium level in the 

children's hair samples was determined. Correlation between the content of Cr in the 

children's hair and their residence in the conditionally dirty area of Kharkov (p = 0.009) 

was established. All of these prove the negative impact of the environmental conditions 

on the infants' mineral profile. 

It has been proved that the presence of heavy metals (Cr, Ti) in the air contributes 

to the development of infants' acute respiratory diseases and wheezing. 

When analyzing the morbidity pattern of infants and toddlers, who live 

permanently in relatively dirty areas of Kharkiv, have an imbalance of mineral profile 

and the heavy metals presence(Cr, Ni, Ti) in hair samples, a high frequency of cases of 

wheezing and  atopic dermatitis exacerbation was established in contrast to children, 

who live in a relatively clean area. This fact was the reason for treating these diseases 

as eco-dependent. 

Methods of early prediction of development of infants’ wheezing and atopic 

dermatitis, taking into account the elemental children’s status and ecological conditions 

of residence areas in a large city were substantiated and proposed. 

Key words: infants, toddlers, physical development, nutrition supplementation, 

mineral profile, ecological conditions of residence area, wheezing, atopic dermatitis. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АД – атопічний дерматит 

ГВ – грудне вигодовування 

ГОБ – гострий обструктивний бронхіт 

ЗДА –  залізодефіцитна анемія 
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ВСТУП 

Актульність теми. Добре відомо, що на формування здоров’я дітей мають 

значний вплив природні, антропогенні, соціально-економічні та побутові 

фактори сучасного суспільства.  

Особливе значення для підтримки здоров’я дитини має повноцінне та 

збалансоване постачання її організму необхідними нутрієнтами згідно вікових 

потреб. Період грудного віку та раннє дитинство характеризуються швидкими 

темпами росту і розвитку органів та систем, потребуючи збалансованого 

споживання харчових речовин, що є ключовим фактором повної реалізації 

генетичного потенціалу, забезпечення оптимального розумового розвитку та 

адекватної імунної відповіді. Відповідно, недостатнє або неякісне харчування в 

перші роки життя дитини може мати значні негативні наслідки для її здоров’я, а 

саме негативний вплив на психомоторний та фізичний розвитки, формування 

соматичної патології та аліментарно-залежних станів [1]. 

Грудне молоко розглядається у якості «золотого стандарту» харчування 

дитини першого року життя. Воно має збалансований склад харчових речовин, 

оптимальну температуру, максимальну біодоступність, наявність біологічно 

активних речовин та комплекс захисних факторів, сприяючи гармонійному 

формуванню та функціонуванню органів та систем дитини [2].  

Грудне вигодовування виступає «ланцюгом» між нутритивним 

забезпеченням і мінеральним профілем матері та дитини,  що, в свою чергу, дає 

підстави розглядати їх нутритивний статус та мінеральний профіль, як єдину 

систему гомеостазу в парі «мати-дитина». 

Незважаючи на переваги грудного вигодовування, в Україні ще й досі 

зберігається значний відсоток дітей, які отримують штучні суміші [3]. 

Довгостроковий вплив грудного та штучного вигодовування в періоді 

грудного та раннього дитинства має відтерміновані наслідки у вигляді порушень 

на клітинному, молекулярному та біохімічному рівнях, формуючи концепцію 

«метаболічного програмування» [4]. 
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Окрім впливу виду вигодовування на метаболічне програмування дітей, 

слід особливу увагу приділити введенню продуктів прикорму та формуванню у 

них «харчової поведінки» в періоді раннього дитинства із розрахунку розвитку 

відтермінових порушень в стані здоров’я в наслідок нутрієнтного дисбалансу. 

Одним з найважливіших факторів, що обумовлюють стан здоров’я 

дитячого організму, є його навколишнє середовище. 

Дослідження багатьох авторів присвячені  питанню екологічного фактору 

впливу на дитячий організм [5,6,7,8], що являє собою індикатор актуальних змін 

в стані навколишньої середи. Спостерігається тенденція до збільшення частоти 

виникнення респіраторних та алергічних захворювань у дітей, які проживають в 

умовах великого промислового міста, що згідно літературним даним пов’язано з 

подразнюючої дією токсичних речовин і зниженням загального супротиву 

організму до них [8,9,10,11]. 

Пряму залежність як від особливостей навколишнього середовища, так і 

від аліментарного забезпечення, має фізичний розвиток, який є основним 

показником стану здоров’я зростаючого дитячого організму та потребує 

постійного моніторингу, особливо в періоді грудного та раннього віку.  

Ураховуючи скасування 01.09.2021 р. «Клінічного протоколу медичного 

догляду за здоровою дитиною віком до 3 років (Наказ МОЗ № 149 від 20.03.2008 

р.)» [12] та відсутність нових чинних рекомендацій для педіатрів та сімейних 

лікарів, актуальним питанням сучасної української педіатрії стає оптимізація 

нагляду за дітьми грудного та раннього віку з урахуванням видів вигодовування 

та екологічного стану району проживання родин.   

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Роботу виконано у 

межах комплексної науково-дослідної роботи кафедр педіатричного профілю 

Харківського національного медичного університету за темою: «Медико-

біологічні аспекти адаптації дітей з соматичною патологією в сучасних умовах» 

(№ державної реєстрації 0120U102471). Здобувачем здійснено аналіз вітчизняної 

та зарубіжної літератури за темою, проведено інформаційно-патентний пошук, 
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обстеження й формування груп дітей за видом вигодовування та місцем 

проживання, виконано систематизацію та аналіз отриманих результатів і 

підготовку публікацій до друку. 

Мета дослідження. Оптимізація нагляду за дітьми грудного та раннього віку 

залежно від виду вигодовування, екологічних умов району проживання на 

підставі визначення нутритивного статусу, мінерального гомеостазу та рівня 

фізичного розвитку.  

Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання: 

1. Визначити особливості фізичного розвитку дітей грудного та раннього 

віку, які отримують різні види вигодовування.  

2. Визначити нутритивний статус і мінеральний профіль пари «мати-дитина», 

які проживають в різних за екологічними характеристиками районах 

великого міста.  

3. Визначити нутритивний статус і мінеральний профіль дітей грудного та 

раннього віку, які мешкають в різних за екологічними характеристиками 

районах великого міста. 

4. Встановити найбільш поширені нутритивно-залежні стани у дітей грудного 

та раннього віку, які мешкають в умовах великого міста, та визначити 

прогностичні предиктори їх розвитку. 

5. Встановити найбільш поширені еко-залежні стани у дітей залежно від 

екологічних умов проживання. 

6. Розробити прогностичні моделі ризику розвитку еко-залежних станів у 

дітей. 

Об’єкт дослідження: стан здоров’я дітей грудного та раннього віку  

Предмет дослідження: антропометричні показники, показники нутритивного 

статусу, рівні есенціальних (Fe, I, Cu, Zn, Co, Cr, Mo, Se, Mn), умовно-

есенціальних (As, В, Br, F, Li, Ni, V, Si), токсичних (Al, Cd, Pb, Hg, Be, Ba, Vi, Tl) 

та потенційно токсичних (Ge, Au, In, Rb, Ag, Ti, Ті, U, W, Sn, Zr) макро- та 

мікроелементів. 
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Методи дослідження: анамнестичний, загально-клінічний, фізико-хімічні, 

метод аплікаційного патч-тестування, аналітико-статистичний. 

Наукова новизна роботи. Проведено оцінку нутритивного забезпечення пари 

«мати-дитина» на етапі введення першого прикорму при грудному 

вигодовуванні з урахуванням мінерального статусу та екологічної 

характеристики місця проживання, що дозволило визначити предиктори 

формування нутритивних та еко -залежних станів. 

Доведено взаємозв’язок між видом вигодовування та рівнем фізичного 

розвитку в ранньому віці, а саме профілактичний вплив грудного вигодовування 

на розвиток надмірної ваги у дітей в майбутньому. 

Визначені вікові особливості мінерального профілю дітей із урахуванням 

їх нутритивного забезпечення та екологічного стану району проживання родин, 

а саме тенденцію до зменшення рівнів заліза, кальцію, цинку та йоду в зразках 

волосся дітей відповідно до нутрієнтного дефіциту протягом грудного та 

раннього періода дитинства. Підвищений вміст хрому, стронцію, свинцю та 

титану в зразках волосся дітей, не залежно від вид вигодовування та віку, 

встановлено у дітей, які проживали в умовно-брудних районах м.Харкова. 

Визначено, що зниження рівня заліза у дітей в зразках волосся менш ніж 

25-28 мкг/г та в раціоні харчування нижче 4,0 мг/добу можно розглядати у якості 

прихованого залізодефіциту та як предиктор розвитку залізодефіцитної анемії в 

подальшому.  

Уперше розроблені та успішно апробовані прогностичні моделі впливу 

екотоксикантів, а саме важких металів (Ni, Cr, Ti), на розвиток гострого 

обструктивного бронхіту та загострень атопічного дерматиту у дітей з 

урахуванням екологічних характеристик району проживання. 

Наукову новизну роботи підтверджено державним патентом України на 

корисну модель №141540 «Спосіб прогнозування атопічного дерматиту у дітей» 

від 10.04.2020 р.  
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Практичне значення одержаних результатів. Запропонований 

моніторинг рівню фізичного розвитку дітей грудного та раннього віку кожні 6 

місяців з аналізом вигодовування та харчування, надає можливість 

практикуючим педіатрам і/або лікарям загальної практики-сімейної медицини 

впливати на метаболічне програмування розвитку ожиріння у дітей в 

подальшому.  

Комплексна оцінка мінерального профілю пари «мати-дитина» дозволяє 

лікарям практичних закладів охорони здоров’я своєчасно проводити 

профілактичні заходи щодо розвитку нутритивно-залежних станів у дітей, які 

знаходяться на виключно грудному вигодовуванні.  

Проведення аналізу нутритивного та мінерального статусу дітей грудного 

віку дозволяє лікарю-педіатру та сімейному лікарю індивідуалізувати схеми 

введення прикорму. 

Розроблені та апробовані прогностичні моделі ризику розвитку гострого 

обструктивного бронхіту та загострень атопічного дерматиту у дітей з 

урахуванням екологічних характеристик району проживання дозволяють 

лікарям практичних закладів охорони здоров’я підвищити рівень надання 

медичної допомоги дітям раннього віку.  

Результати дослідження впроваджено в практичну та освітню 

діяльність: КЗОЗ «Харківська міська багатопрофільна лікарня №18 (м. Харків), 

КНП «Обласна клінічна дитяча лікарня» Кіровоградської обласної ради (м. 

Кропивницький), ТОВ «Центр здоров’я доктора Артемчука» (м. Харків), 

кафедри сімейної медицини з курсом дерматовенерології Сумського державного 

університету (м. Суми) та кафедри внутрішньої медицини Луганського 

державного медичного університету (м.  Рубіжне). 

Особистий внесок здобувача. Здобувачка самостійно обрала напрямок 

дослідження, розробила його дизайн та індивідуальні карти дослідження, 

сформувала групи обстежених, виконала клінічний етап і проаналізувала та 

узагальнила отримані результати. Особисто виконано статистичну обробку 
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даних, що були отримані, сформульовані висновки і практичні рекомендації. 

Підготовка матеріалів до друку, апробація отриманих результатів на наукових 

форумах різних рівнів, їх впровадження у заклади практичної охорони здоров’я 

були проведені здобувачкою самостійно.  

Апробація роботи. Основні результати, що отримані в ході виконання роботи 

були предметом доповідей та обговорень на всеукраїнських та міжнародних 

конференціях, конгресах: IX Міжнародна науково-практична конференція 

алергологів Слобожанщини «Актуальні питання виявлення алергічних  

захворювань» (9 квітня 2021 р., м. Харків), Міжвузівська онлайн конференція 

молодих вчених та студентів «Медицина третього тисячоліття» (18-20 січня, 

2021 р., м. Харків), УАП 2019: ІІІ міжнародний конгрес «Здоров’я дитини» за 

офіційної участі Литовської педіатричної асоціації, грузинської академії 

педіатрії, академії педіатрії Нідерландів (13-14 вересня 2019 р., м. Львів), 

Міжрегіональна науково- практична конференція з міжнародною участю, 

присвяченої пам’яті проф. Ю.В. Бєлоусова «Інновації в дитячій 

гастроентерології та нутриціології і практиці дитячого та сімейного лікаря» (20-

21 жовтня 2016 р, м. Харків), XVI міжнародна наукова конференція студентів, 

молодих вчених та фахівців «Актуальні питання сучасної медицини» (28-29 

березня 2019 р., м. Харків). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 26 

наукових праць, з них 4 статті в наукових фахових виданнях, рекомендованих 

МОН України, 1 стаття в закордонному журналі, який входить до 

наукометричної бази Scopus, 1 монографія; 1 державний патент України на 

корисну модель, 19 тез у матеріалах наукових форумів різних рівнів. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена 

українською мовою на 137 сторінках машинописного тексту за 

загальноприйнятою формою і складається з анотації, вступу, розділів огляду 

літератури, матеріалів та методів дослідження, клінічної характеристики, 
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власних досліджень, результатів прогностичного моделювання, висновків, 

практичних рекомендацій та додатків. 

Перелік використаної літератури містить 177 наукових джерела, з яких 64 

- кирилицею та 113 -латиницею. Робота проілюстрована 11 рисунками та 21 

таблицями. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 

1.1. Сучасні аспекти вигодовування дитини 

Важливість питання раціонального харчування дитини раннього віку та 

його вплив на функціонування фізіологічних систем не викликає сумніву [13, 14, 

15, 16, 17]. Проте, питання нутритивного забезпечення дитячого організму 

грудним молоком або його штучними замінниками, терміни та послідовність 

введення продуктів прикорму в залежності від виду вигодовування залишаються 

дискутабельними серед науковців, висвітлюються в сучасних наукових 

джерелах, міжнародних та вітчизняних клінічних протоколах та рекомендаціях. 

На тепер в Україні у питаннях харчування дітей першого року життя 

педіатри дотримуються рекомендацій Наказу МОЗ України від 20.03.2008 р. № 

149 «Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою 

дитиною віком до 3 років» та рекомендацій ВООЗ, 2016 р., які передбачають 

виключно грудне вигодовування дітей віком до 6 місяців життя без введення в їх 

раціон додаткової рідини у вигляді води, чаїв, соків, відварів, тощо.  

Склад грудного молока не тільки компенсує потреби харчового 

забезпечення, а ще є одним з найважливіших постнатальних факторів 

метаболічного та імунологічного програмування здоров'я немовля. Доведено, що 

материнське молоко може змінювати фенотип людини, впливаючи на експресію 

генів, не зважаючи на генетичну схильність до тієї чи іншої патології [18].  

Адаптування складу грудного молока під потреби зростаючої дитини 

першого року життя відбувається не тільки під час усього періоду лактації жінки, 

а, навіть, протягом одного годування. Ці властивості обумовлені еволюційним 

феноменом, що забезпечує баланс між можливостями організму матері 

задовольнити потреби дитини і здібностями її організму максимально повно і 

ефективно засвоїти всі необхідні нутрієнти.  
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Профілактичний ефект грудного вигодовування щодо ряду захворювань 

досягається завдяки наявності факторів захисту (секреторний Ig A, Ig G та M  

компонент компліменту, лізоцим, лактоферин, інтерферони, цитокіни,  В- і Т-

лімфоцити, нейтрофіли, макрофаги, моноцити, жирні кислоти, антимікробні 

пептиди тощо), які суттєво знижують ризики розвитку: інфекцій респіраторного 

тракту та кишківника, вуха та сечовивідної системи [19,20,21,22]; сепсису [23, 

24]; серцево-судинних захворювань, включаючи артеріальну гіпертензію [19]; 

діабету 1 та 2 типу [20]; порушень обміну ліпідів [19]; синдрому раптової смерті 

[25]; ожиріння в дитинстві, підлітковому віці і ранній зрілості [19]; 

некротизуючого ентероколіту у недоношених дітей [26, 27]; хвороби Крона та 

неспецифічного виразкового коліту [28]; обструктивного бронхіту та 

бронхіальної астми [19]; атопічного дерматиту [19]; карієсу [29]; лейкемії, 

лімфоми [30, 31] та целіакії [32, 33]. 

Штучне вигодовування розглядається як вимушений крок при 

нестачі/відсутності грудного молока або наявності абсолютних протипоказань з 

боку матері та/або дитини. 

Замінники жіночого молока повинні відповідати міжнародним вимогам 

щодо якості, складу і технології виробництва, а також забезпечувати 

оптимальний розвиток дитини відповідно до Codex Alimentarius 

[http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/] [21], FDA (Food and Drug 

Administration) та EFSA (European Food Safety Authority, 2016). Сучасні 

виробники адаптують склад штучних сумішей максимально наближено до 

нутрієнтного складу грудного молока, не зважаючи на те, що, за даними 

літератури [34], у більшості випадків споживання виключно грудного молока 

дитиною віком 6 місяців задовольняє його потребу в залізі лише на 10%, цинку 

на 40%, кальції на 58% та фосфорі на 37%, що, як наслідок, потребує проведення 

профілактичних заходів шляхом введення прикорму, починаючи з 4 місяців 

життя.  

З огляду на те, що кількість мікронутрієнтів в штучних сумішах 

відкоригована та є стабільною, теоретично, можна вважати, що діти, які 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/
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знаходяться на грудному вигодовуванні, потребують більш раннього введення 

продуктів прикорму (з 4 місяців життя), ніж діти, які отримують штучне 

вигодовування.  

Експерти ВООЗ («World Health Organization Guiding principles for feeding 

non-breastfed children 6-24 months of age», 2005; «Organization Guiding principles 

for feeding of the breastfed child», 2003; «Essential nutrition actions: improving 

maternal, newborn, infant and young child health and nutrition», 2013) рекомендують 

дотримуватися єдиних принципів комплементарного харчування для дітей, не 

зважаючи на вид вигодовування. 

На тепер залишається дискутабельним питання щодо оптимальних 

термінів введення та асортименту продуктів прикорму. Так, згідно Наказу №149 

МОЗ України та ВООЗ, 2014 р. рекомендований вік дитини для введення 

прикорму становить 6 місяців, що протирічить гайдлайнам Європейської 

Асоціації Дитячої Гастроентерології, Гепатології та Нутріціології (ESPGHAN, 

2017 р.), Американської Академії Педіатрії (AAP, 2017 р.) та рекомендаціям 

ВООЗ для Європейського регіону (2000 р.) за якими дитина повинна отримувати 

перший прикорм до кінця першого півріччя життя, а саме не раніше 4 місяців і 

не пізніше 6 місяців життя з метою формування адекватної харчової 

толерантності [12,  35, 36, 37].   

У віці 4-5 місяців життя у дитини підвищується активність пепсину та 

інших протеаз, панкреатичної амілази, посилюється секреція соляної кислоти в 

шлунку, дозрівають рефлекторні механізми, необхідні для проковтування 

напіврідкої і твердої їжі (згасання «рефлексу виштовхування ложки», готовність 

до жувальних рухів). У цей період також підвищуються місцеві захисні 

властивості слизової оболонки кишківника за рахунок зниження її проникаючої 

властивості, що пов'язано з дозріванням глікопротеїдного комплексу слизу і 

зниженням текучості мембран ентероцитів, підвищення рівня секреторного IgA 

та становлення механізмів антигенного блокування. 
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Головною вимогою до першого прикорму згідно українських вітчизняних 

рекомендацій є повноцінне забезпечення потреб дитини залізом та можливість 

продовжувати годування грудним молоком: для профілактики залізодефіцитної 

анемії з 6 місяців обов’язково вводяться продукти прикорму, які містять залізо 

(м’ясо, потім печінка, яєчний жовток і риба); не рекомендовано вживання ніяких 

видів чаю та кави дітям до 2-х років, оскільки ці напої перешкоджають процесу 

всмоктування заліза; не слід давати цільне не розведене коров’яче молоко дітям 

до 9 місяців (фактор розвитку залізодефіцитної анемії); цільне молоко та молочні 

продукти можна давати дитині з 9-12 місяців; в період введення прикорму не слід 

добавляти в продукти прикорму сіль, спеції; у разі появи ознак поганої 

переносимості продукту прикорму (порушення функції системи травлення, 

алергічні реакції чи ін.) слід припинити введення даного продукту прикорму і 

ввести інший [12]. 

У якості першого продукту прикорму можуть бути використані каші з 

круп, які переважно не містять глютену (гречка, рис, кукурудза), овочеве або 

фруктове пюре (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0149282-08#Text) [12]. 

У міжнародних рекомендаціях відсутні переконливі дані, які б свідчили 

про суттєві переваги послідовності введення окремих продуктів у якості першого 

прикорму або заборона на вживання страв, які містять глютен і коров’яче молоко 

у складі. Проте, значна увага приділяється питанню профілактики 

залізодефіцитної анемії у дітей раннього віку: рекомендовано починати прикорм 

з продуктів, збагачених залізом (м'ясо, овочі, фрукти), а також кисломолочних 

виробів та молочних каш, але уникаючи в раціоні дитини до 1 року життя 

цільного нерозведеного коров’ячого або козячого молока [35, 36]. 

На відміну від українських рекомендацій, міжнародні протоколи 

приділяють більше уваги ранньому введеню так званих «алергопродуктів» з 

метою профілактики харчової алергії в подальшому. Американська та 

Європейська академії Алергії та Клінічної Імунології надають рекомендації для 

первинної профілактики харчових алергій у дітей раннього віку, що мають 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0149282-08#Text


29 
 

схожість за змістом з рекомендаціями ESPGHAN, 2017 р., а саме: матерям в 

період лактації рекомендовано повноцінне харчування згідно з місцевими 

традиціями; виключно грудне вигодовування дітей протягом перших 4-6 місяців 

життя; у випадках, коли не вистачає грудного молока для вигодовування дитини 

з високим ризиком алергії, рекомендовано використання гіпоалергенних 

сумішей.  

Згідно ретроспективного дослідження GINI в Європі (1995 – 2010 рр.), діти, 

яких не вигодовували груддю та мають високий ризик розвитку алергії, повинні 

отримувати штучні суміші з частково- або повним гідролізом білкової молекули, 

що істотно знижує можливий ризик розвитку атопії, алергічного риніту та 

бронхіальної астми до 15 річного віку дитини (ступінь доказовості В) [38]. 

Австралійська асоціація клінічної імунології та алергології (ASCIA, 2017 

р.) рекомендує з метою профілактики розвитку харчової алергії в старшому віці 

вводити різноманітні фрукти, як один з варіантів першого прикорму, 

незважаючи на сезон року та країну мешкання дитини [39]. 

За даними Канадських науковців, пізній старт введення в раціон яєць, 

горіхів та коров’ячого молока асоціюється з зростанням сенсибілізації до цих 

продуктів [40], хоча, з іншого боку, введення до харчового раціону дитини 

раннього віку коров’ячого молока вважається однією з найважливіших причин 

дефіциту заліза та формування в подальшому залізодефіцитної анемії [29,30,31]. 

Відомо, що білкові фракції коров’ячого молока можуть блокувати абсорбцію 

заліза, спричиняти алергічні реакції та закрепи [41, 42, 43, 44], а значний їх вміст 

може бути причиною надмірного збільшення маси тіла та формування ожиріння 

у дітей [43, 45]. 

Однак, не було доведено профілактичний ефект розвитку алергії до 

яєчного білку шляхом регулярного його прийому дітьми у віці від 4 до 6 місяців, 

які мають спадковий ризик виникнення алергічних захворювань [46]. У інших 

наукових роботах були висвітленні припущення щодо вживання низьких доз 

білку та жовтку курячих варених яєць, у якості оральної імунотерапії [47]. 
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Доведено, що одночасний вплив алергенів з повітря збільшує ризик 

виникнення анафілаксії на продукти харчування (ступінь доказовості С) [48]. 

Одним з дискутабельних питань серед лікарів України залишається термін 

введення натуральних соків в раціон дитини, оскільки за радянських часів 

існувала рекомендація про призначення цих напоїв з 3-х місяців життя. В 

міжнародних протоколах та в оновленій вітчизняній клінічній настанові з питань 

харчування дітей перших років життя (2019 р.) рекомендований вік введення 

фруктових соків зазначений не раніше 12 місяців життя, у кількості 120-180 

мл/добу з розведенням водою, уникаючи вживання увечері, перед сном [35, 36, 

49]. Однак, згідно Наказу МОЗ № 149, фруктовий сік доцільно давати у кількості 

80-100 мл у віці до 1 року, не розводячи водою [12].  

Слід окремо виділити необхідність вживання різноманітних продуктів 

прикорму з метою забезпечення адекватного фізичного та нервово-психічного 

розвитку дитини на кожному етапі зростання в період з 4-23 місяців життя. В 

Україні норми фізіологічних потреб населення в основних харчових речовинах 

та енергії визначають за Наказом МОЗ України № 1073 від 02.10.2017 р. 

За показниками оцінки методів диверсифікації (ВООЗ, 2019) стверджується, 

що різноманітний раціон передбачає споживання продуктів не менше ніж з 4-х 

різних груп із перерахованих: зернові, бульбоплоди та коренеплоди; 

бобові/стручкові, горіхи; молочні продукти; м'ясо, риба, птиця, печінка та інші 

субпродукти; яйця; овочі і фрукти [23]. 

Введення прикорму у віці 4-6 місяців життя слід починати з гомогенного 

пюре. Згідно рекомендацій більшості посібників ЄС та США (2017 р.), діти з 17 

тижнів життя до 9 місяців можуть утримувати в роті щільну та густу 

консистенцію продуктів прикорму [35, 36, 50, 51], тому не має потреби доводити 

пюре до стану рідини. 

Раціон харчування дітей віком 1-3 років має відповідати наступним 

принципам: продовження грудного вигодовування на 2-му році життя; раціон 
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харчування має бути різноманітний та щоденно включати свіжі овочі та фрукти; 

нежирні сорти м’яса, риби, печінка, яйця; страви повинні бути гомогенної 

консистенції у вигляді пюре, суфле, тефтельок, парових котлет, а фрукти та овочі 

дрібно порізані; до 2-х річного віку в раціоні харчування дитини молоко та 

молочні продукти повинні бути звичайної жирності (3,2% або 3,5%), а для дітей 

старше 2-х років рекомендовані молоко та молочні продукти зі зниженим 

вмістом жиру; використання в раціоні кисломолочних виробів; для профілактики 

йододефіцитних станів при приготуванні їжі слід використовувати йодовану сіль 

[https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0149282-08#Text] [7]. 

Калорійність прикорму має відповідати віку дитини (табл.1.)  

Таблиця 1.1. 

Калорійність, яка повинна бути забезпечена продуктами прикорму 

 

Вік (місяці) 6-8 9-11 12-23 

Калорійність 

(ккал/день) 

200  300 550  

[https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0149282-08#Text]. 

Оцінка вигодовування та харчування дитини проводиться при кожному 

обов’язковому медичному профілактичному огляді дитини віком до 3-х років 

[12]. 

За результатами багатоцентрового дослідження, що проведено в містах 

Харків, Київ, Львів встановлені сучасні особливості харчування дітей раннього 

віку в Україні: грудне молоко отримували 59 немовлят, 149 дітей другого та 125 

дітей третього року життя. Середня тривалість грудного вигодовування 

становить 10,5 місяців, а середній вік дітей на момент введення молочної суміші 

і першого прикорму — 6 місяців. Каші входили до раціону 78,83 % дітей, 

яловичина - 93,47 %, свинина - 60,06 %, м’ясо птиці - 91,3 %, риба - 87,76 %, яйця 

- 91,81 %, сир - 94,15 %, фрукти - 99,71 % й овочі - 99,71 % дітей. Водночас 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0149282-08#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0149282-08#Text
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споживали немодифіковане коров’яче молоко 60 % дітей першого року життя та 

88 % дітей третього року життя. Слід зазначити велику кількість дітей другого 

року життя, які вживали солодощі або цукерки (48 %), шоколад (33 %), горіхи 

(72 %), сосиски або сардельки (34 %). Дитячі каші, овочі і фрукти залишались 

найбільш вживаними харчовими продуктами у дітей віком 9-32 місяців. Діти 2-

3-х років споживали більше м’яса всіх видів. Частота використання «недитячих» 

продуктів (кетчуп, соуси, майонез тощо) мала тенденцію до зростання з віком 

дітей [17].  

Більш сучасні дані про нутрітивне забезпечення дитячого населення в 

Україні відсутні. Вивчення міжнародних літературних джерел довели, що 

багатоцентрові дослідження серед дітей віком 1-3 років проводились лише в 

2005-2010 рр. На думку комісії EAT- Lancet (2019 р.) це пов’язано з тим, що 

харчовий раціон дітей раннього віку не має суттєвого впливу на функціонування 

продовольчих систем та нецікавий для додаткового вивчення [24].  

У свою чергу, не можливо ігнорувати результати якісного та кількісного 

оцінювання типового харчового раціону дітей цього віку в США та країнах 

Європи, де засвідчено харчовий дефіцит у залізі, калію, цинку, вітамінах Е та D, 

надмірного споживання енергії, жиру, натрію та білків за рахунок вживання 

немодифікованого коров’ячого молока, зменшення в раціоні відсотку свіжих 

овочів та фруктів [52, 53, 55, 54, 55, 56].  

Усе вищезазначене обумовлює актуальність проведення даного 

дослідження щодо оцінки фактичної забезпеченості нутрієнтами дітей раннього 

віку, які знаходяться на різних видах вигодовування та мають різні терміни 

введення прикорму. 
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1.2.  Роль метаболічного програмування у формуванні нутритивного 

статусу, фізичного розвитку та розвитку нутритивно-залежних станів у 

дітей. 

Довгостроковий вплив на здоров'я дитини виду вигодовування та 

дефіцитного стану матері за МЕ та вітамінами під час вагітності та лактації є 

актуальним питанням сучасної педіатрії. Під час ранніх критичних періодів 

внутрішньоутробного та постнатального розвитку організм дитини може 

реагувати на недостатнє нутритивне забезпечення з подальшим формуванням 

порушень на клітинному, молекулярному та біохімічному рівнях. 

Відтерміновані наслідки таких розладів формують концепцію «метаболічного 

програмування» [4].  

Результати експериментальних досліджень на дрібних ссавцях та приматах 

(1986, 2004 р., м. Лондон) показали, що вплив харчування в ранньому віці може 

мати потенційно важливі довгострокові ефекти, наприклад, на рівень ліпідів 

крові, плазмового інсуліну, ожиріння, атеросклерозу, їх поведінку та здібності 

до навчання.  

Відповідні дослідження серед дитячого та дорослого населення були 

значною мірою ретроспективними, а їх результати важкими для інтерпретації. 

Так, результати рандомізованого багатоцентрового дослідження довели 

довгостроковий вплив виду вигодовування, а саме наявність нейрокогнітивних 

порушень зі значним зниженням IQ у віці 7-8 років у дітей, які отримували 

стандартну суміш на відміну від дітей, яких годували сумішшю для передчасно 

народжених немовлят [57,58].  

За даними інших науковців підвищене споживання поживних речовин у 

грудному віці сприяє процесу акселерації та негативно впливає на серцево-

судинну систему, що проявляється підвищенням артеріального тиску в 

дорослому віці [59,60]. 

Результати дослідження взаємозв’язку між видами вигодовування та 

станом здоров’я дітей дозволили припустити наявність, так званих «вікон 
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метаболічного програмування», коли можна спостерігати запрограмований 

ефект довгостроковий впливу на організм людини [61]. Так, в дослідженнях 

факторів розвитку серцево-судинної патології в дорослому віці, за участю 

передчасно народжених та доношених немовлят, доведено, що вигодовування 

дітей в ранньому віці грудним молоком знижує ризики розвитку серцево-

судинної патології, що дозволяє припустити наявність постнатальної чутливості 

до серцево-судинного програмування [62,63].  

Однак, звертає на себе увагу те, що для мозку більш важливим є фактор 

гестаційного віку плоду, ніж вид вигодовування. Таким чином, ті діти, які 

народилися більш незрілими, значно вразливі до впливу нервово-когнітивного 

програмування вигодовуванням, ніж ті, хто народився в строк [64].  

Питання часу також є актуальним при визначенні термінів виникнення 

запрограмованого ефекту або наслідків метаболічного програмування. 

Доведено, що надмірний фізичний розвиток та підвищення резистентності до 

інсуліну у зв’язку з надмірним вигодовуванням можуть бути виявлені протягом 

першого року життя [65]. Існують дослідження, результати яких стверджують 

про позитивний вплив грудного вигодовування на рівень артеріального тиску у 

дітей підліткового віку. Слід зазначити, що деякі наслідки метаболічного 

програмування можуть посилитися в дорослому віці, тому спостереження за 

формуванням можливих запрограмованих ефектів має важливе значення з точки 

зору раннього втручання та розробки методів профілактики на етапі дитинства. 

Важливість довгострокового впливу метаболічного програмування 

доведено рядом науковців [66, 67, 68], які підтвердили, що вид вигодовування 

новонароджених може бути одним з факторів як формування, так і профілактики 

ожиріння, цукрового діабету, гіпертонічної хвороби, порушень мозкової 

діяльності в дорослому віці, тощо. 

Поряд з питаннями впливу виду вигодовування на метаболічне 

програмування розглядаються і особливості введення прикорму. Саме його 

участь у формуванні харчових уподобань та харчової поведінки можливо 
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розцінювати, як довгостроковий фактор впливу на стан здоров'я. На теперішній 

час існує велика кількість досліджень, які підтверджують цей факт і тим самим 

підкреслюють значущість питання своєчасного та раціонального введення 

прикорму [69, 70, 71, 72, 73, 74]. S.Y. Huh і співавт. (2011) довели, що введення 

прикорму дітям, які перебувають на штучному вигодовуванні до 4-х місяців 

життя асоціюється з підвищеним ризиком розвитку ожиріння в 3-и роки [75]. У 

той же час в роботі B.G. Moss, W.H. Yeaton, 2014 введення прикорму після 4-х 

місяців призводило до зниження ризику ожиріння в 2 і 4 роки у дітей, які 

отримували як грудне, так і штучне вигодовування [76]. Аналогічні результати 

були отримані і L. Daniels і співавт. [77]. 

Відомо, що характерний для грудного вигодовування низький білково-

енергетичний індекс підвищується у період введення прикорму. Доведено, що 

при значенні індексу більше 15% він є фактором ризику розвитку ожиріння в 

подальшому. Але M. Tang і співавт., 2014 продемонстрували, що у дітей, які 

перебувають на грудному вигодовуванні, підвищене споживання білка (з 5-6 

місяців) за рахунок м'яса асоціюється з високими параметрами лінійного росту і 

збільшенням маси тіла [78]. Доведено, що високе споживання білка, особливо 

молочного в період введення прикорму призводить до несприятливих змін в 

формуванні тіла у віці 7 років і підвищує ризик розвитку ожиріння [79]. 

Термін введення прикорму також впливає на формування харчової 

толерантності. Відомо, що введення «алергенних» продуктів у період 

«фізіологічного вікна» (не раніше 4 та не пізніше 6 місяців життя) має 

профілактичну дію на розвиток алергічних захворювань в подальшому. Так, A. 

Zutavern і співавт. (2008) показали, що відстрочене (після 6 місяців) введення 

прикорму збільшує ризик харчової сенсибілізації в 6 років [80], а B.I. Nwaru і 

співавт. (2010) довели підвищення ризику харчової та побутової сенсибілізації в 

5 років при пізньому введенні різних видів прикорму [78]. Крім того, до 

теперішнього часу в численних дослідженнях отримані дані про підвищення 

ризику розвитку алергії до окремих продуктів (злаків, яєць, риби, горіхів та ін.) 

при їх відстроченому введенні [81, 82, 83, 84]. 
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Окрему увагу привертають терміни введення глютену. Так, з метою 

зниження ризику розвитку целіакії рекомендували уникати як раннього (до 4 

місяців), так і пізнього (після 7 місяців) введення глютену і вводити його в раціон 

на тлі грудного вигодовування [85]. На тепер результати дослідження Prevent 

Celiac Disease (2015 р.) довели, що ризик формування целіакії у дітей, які 

знаходяться на грудному вигодовуванні не знижується у порівнянні з дітьми, які 

отримують штучне вигодовування. Тобто вид вигодовування в період введення 

глютену, кількість глютену та його тип (продукти прикорму або суміші, що 

містять глютен) не впливають на ризик формування целіакії [86,87 ]. Відстрочене 

введення глютеновмісних продуктів прикорму не знижує ризик розвитку 

захворювання, а лише відсуває вік його маніфестації [86, 87]. 

Особливу увагу привертає питання харчової поведінки дорослої людини, 

яка формується ще на етапі внутрішньоутробного розвитку плоду та залежить 

від харчування матері під час вагітності [73]. Розрізнення деяких смаків 

починається з 7-8 місяців вагітності. Частота ковтальних рухів плоду змінюється 

в залежності від характеру розчинів, що поступають до складу амніотичної 

рідини: плід демонструє перевагу солодкому смаку і відторгнення - гіркому. 

Таким чином, характер харчування вагітної жінки впливає на смак амніотичної 

рідини, а дитина вже на етапі внутрішньоутробного розвитку знайомиться зі 

смаками продуктів, які вживає майбутня мама [72, 73, 88]. Це знайомство 

продовжує тривати після народження, коли різноманітність смаків 

забезпечується за рахунок грудного молока, в той час як дитина, яка перебуває 

на штучному вигодовуванні, щодня отримує продукт однакового смаку.  

J.A. Mennella (2014) робить висновок про те, що діти, які знаходяться на 

грудному вигодовуванні легше сприймають смаки нових продуктів, особливо 

якщо мама регулярно вживає їх в їжу, у порівнянні з дітьми, які знаходяться на 

штучному вигодовуванні та отримують суміші з незмінним смаком, і на 

початковому етапі введення прикорму можуть зазнавати труднощів, не 

відчуваючи смак нових продуктів, в тому числі фруктів і овочів [72]. Таким 



37 
 

чином, раціон харчування мами відіграє найважливішу роль у формуванні 

смакових звичок дитини [74]. 

Цікаві дані отримані щодо факторів, що впливають на споживання фруктів 

і овочів у дітей в старшому віці. Так, в дослідженні A.M. Ashman і співавт. (2016 

р.) якість харчування і різноманітність овочів і фруктів в раціоні матері під час 

вагітності та годування груддю корелювали з аналогічними показниками у дітей 

в подальшому [89]. Збільшення споживання фруктів і овочів в ранньому віці 

може сприяти регулярному їх споживанню в майбутньому, що, в свою чергу, 

дозволить контролювати вагу і інші показники стану здоров'я [73]. Встановлено 

зв'язок між нерегулярним вживанням фруктів і овочів на першому році життя і у 

дітей у віці 6 років [71]. 

Таким чином, формування харчової поведінки у дитини є наслідком 

метаболічного програмування ще на етапі внутрішньоутробного та 

постнатального періодів, інформація про що надає можливість проведення 

профілактичних заходів для запобігання розвитку найпоширеніших захворювань 

у дорослому віці (ожиріння, серцево-судинна патологія, онко- та алергічні 

захворювань, тощо). 

В свою чергу, діти раннього віку в силу активності процесів зростання, 

особливо чутливі до нутритивної недостатності в раціоні харчування, що стає 

одним з актуальних завдань для педіатрів та сімейних лікарів.  

Проблема нестачі або дисбалансу в організмі незамінних нутрієнтів 

зумовлює розвиток аліментарно-залежних станів, серед яких надзвичайно велике 

значення мають хвороби щитоподібної залози, підвищена перинатальна та 

дитяча смертність, затримка фізичного розвитку, порушення психічних функцій, 

зниження працездатності та інтелектуальних здібностей, тощо [90].  

Клініко-нозологічна систематизація аліментарних захворювань дуже 

складна у зв’язку з можливим змішаним генезом розладів харчування. Вторинні 

розлади харчування зазвичай зумовлені ендогенними причинами, що призводять 

до розвитку мальдигестії та мальабсорбції. При таких патологічних станах 
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відбувається погіршення засвоєння їжі, посилення катаболізму та збільшення 

харчових витрат, що спричиняє моно- або полінутрієнтний дисбаланс в організмі 

людини, а саме гіпо- та авітамінози, мінеральний дефіцит. 

У більшості випадків захворювань, що пов’язані з аліментарними чинниками 

та генетичними особливостями метаболізму, аліментарний фактор не може 

розглядатися окремо у якості основної причини розвитку. Так, харчові розлади з 

формуванням нутритивного дисбалансу можуть виступати у якості передумови 

в розвитку цукрового діабету, сечо- та жовчнокам’яної хвороб, ішемічної 

хвороби серця, ожиріння, деяких злоякісних новоутворень, подагри, тощо. 

На думку експерта European Society for Clinical Nutrition and Metabolism 

(ESPEN) з питань дитячої нутріціології B. Koletzko, на даний час не існує єдиного 

протоколу визначення нутритивної недостатності у дітей. Найчастіше 

використовується антропометричний індекс, що асоційований з білково-

енергетичним голодуванням (табл.1.2.) 

Таблиця 1.2.  

Антропометричні індекси, які асоціюються з білково-енергетичним 

голодуванням. 

Тип білково-

енергетичної 

недостатності 

Антропометричний 

індекс 

Тяжкість голодування 

норма легке помірне тяжке 

Хронічне 

(зупинка росту) 

Зріст до віку як 

відсоток від 

стандартного 

95 90-94 85-89 <85 

Гостре 

(виснаження) 

Вага до віку як 

відсоток від 

стандартного 

90 75-89 60-74 <60 

Вага до зросту як 

відсоток від 

стандартного 

90 80-89 70-79 <70 

Співвідношення 

окружності 

плеча/окружності 

голови 

>0,31 0,28-

0,31 

0,25-0,28 <0,25 
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Для оцінки нутритивного статусу найчастіше визначають альбуміни, 

трансферин, а також ретинолзв’язуючий білок. Альбумін, що має великий пул і 

досить тривалий період напіврозпаду (14-20 днів) мало свідчить про 

безпосередній статус живлення, оскільки може змінюватись після вливання 

донорського альбуміну, зневоднення, сепсису, травм, захворювань печінки. 

Преальбумін є стійким циркулюючим глікопротеїном, що синтезується в печінці 

та має період напіврозпаду 24-48 год. Концентрація преальбуміну в сироватці 

зменшується при захворюваннях печінки і може бути підвищеною при нирковій 

недостатності. Преальбумін виступає гарним маркером пулу вісцерального 

білка. Однак, як і альбумін, преальбумін не завжди точно відображає стан 

нутритивного статусу і не дає відповідь на нутрітивну підтримку під час гострої 

запальної реакції. При періодичному вимірюванні сироваткової концентрації 

преальбуміну і С-реактивного білку (СРБ) можна виявити їх обернену 

залежність. Так, концентрація сироваткового преальбуміну зменшується, а СРБ 

зростає і повертається до норми після закінчення гострої стадії захворювання. 

Таким чином, визначення рівня СРБ у тяжких хворих може допомогти 

визначити, чим спричинений низький рівень сироваткових білків — стресом чи 

дефіцитом харчування [91]. 

Слід зазначити, що одним із лабораторних маркерів нутритивної 

недостатності є загальна кількість лімфоцитів (ЗКЛ). Цей показник імунної 

функції є найбільш доступним та легко обчислюється за формулою на основі 

кількості лейкоцитів (КЛ): КЛ/мм3 х % лімфоцитів = ЗКЛ/мм3. Величина цього 

показника менше 1500 асоціюється з НН. У немовлят віком до 3-х місяців 

відхиленням від норми вважають показник менше 2500 [92]. Незалежно від 

нутрітивного статусу показники імунологічної функції можуть змінюватись при 

травмі, хіміотерапії, застосуванні імуносупресантів. Деякі дослідження свідчать, 

що ЗКЛ є не надто інформативним маркером через низьку чутливість і 

специфічність. 
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Для розрахунку загальних енергетичних витрат (total energy expenditure — 

TEE) використовують суму базального енергетичного обміну (basal metabolic 

rate — BMR), енергетичних витрат на засвоєння їжі, фізичну активність та ріст. 

У лікарнях часто використовують підрахунок енергетичних витрат у стані 

спокою (resting energy expenditure — REE). RЕЕ може включати термогенез 

недавно спожитої їжі і відрізняється від BMR не більше ніж на 10 %. RЕЕ може 

підвищуватись при патологічних станах, таких як запалення, гарячка, хронічні 

хвороби (серцеві, легеневі та ін.) [93].  

Для розрахунку BMR, REE, TTE на даний час використовують формули 

Гарріса-Бенедикта та Schofield. Однак, ряд досліджень підтвердили, що рутинне 

використання формул веде до неадекватної оцінки BMR, REE у різних вікових 

групах. Duro et al. встановили, що вказані формули недооцінюють BMR у 

здорових дітей молодше 3 років [93]. Thompson et al. при аналізі енергетичних 

потреб практично здорових дітей встановили, що всі формули переоцінюють 

REE. Найгіршою оцінкою у цій віковій групі була формула Гарріса-Бенедикта, 

оскільки вона не дає можливість враховувати порушенням росту та особливості 

будови тіла у дітей [93].  

У випадках недостатнього приросту маси тіла рівняння Schofield найкраще 

визначало BMR. Згідно з рекомендаціями ESPEN (2005), найбільш раціональна 

оцінка втрат енергії у дітей може визначатися саме за допомогою формул 

Schofield (табл. 1.3.). 

     Таблиця 1.3.  

Формули Schofield для розрахунку BMR (ккал/день) у дітей від 0 до 18 років 

 

Стать Вік, роки Формули (вага, кг) 

Ч 

Ж 

0-3 BMR=59,48˟вага -30,33 

BMR=59,29˟вага -31,05 

Ч 

Ж 

3-10 BMR=22,7˟вага +505 

BMR=20,3˟вага +486 

Ч 

Ж 

10-18 BMR=13,4˟вага +693 

BMR=17,7˟вага +659 
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Усі вищезгадані формули розроблені на основі вивчення популяції 

здорових дітей і мають використовуватись обережно при різноманітних 

захворюваннях і супутніх розладах травлення, оскільки вони неточно 

відображають реальний рівень BMR. Це створює передумови до 

недогодовування або перегодовування дітей та формуванню негативних 

наслідків [92].  

Усе вищезазначене дозволяє стверджувати, що недостатньо вивченим 

залишаються патогенетичні механізми розвитку аліментарно-залежних станів у 

дітей, які знаходяться на різних видах вигодовування та мають різні раціони 

харчування в ранньому дитинстві, що є актуальним питанням сучасної педіатрії.  

1.3. Формування мінерального профілю дитини: залежність від виду 

вигодовування, особливостей введення прикорму та умов навколишнього 

середовища. 

Одним з найважливіших факторів, що обумовлюють стан здоров’я 

дитячого організму є його мінеральний профіль, який має залежність не тільки 

від аліментарного забезпечення, а й від умов навколишнього середовища в якому 

мешкає дитина. Фізіологічний баланс між макро- і мікроелементами (МЕ) є 

обов'язковою умовою для забезпечення нормальної життєдіяльності організму 

людини, що особливо важливо для зростаючого дитячого організму.  

Важливо відмітити особливості обміну МЕ в організмі людини, а саме їх 

взаємодія одного з одним, що проявляється у вигляді синергічних або 

антагоністичних ефектів та можливості взаємної активізації або затримки 

абсорбції того чи іншого МЕ в кишково-шлунковому тракті [93]. Так, одним з 

дестабілізуючих факторів в обміні ессенціальних елементів (ЕЕМ) є надлишок 

надходження в організм людини важких металів з продуктами харчування, 

водою та повітрям, особливо із забрудненого екологічного середовища 

промисловими виробництвами, вихлопами автівок, тощо. Токсиканти 

спричиняють дефіцит ЕЕМ та призводять до розвитку в організмі людини 
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мікроелементозів. У Міжнародній класифікації хвороб Х-го перегляду у якості 

самостійних нозологічних одиниць виділені рубрики з Т56 по Т60. 

Стабільність елементного складу організму людини є однією з умов його 

нормального функціонування. Хімічні елементи, які комплексно надходять до 

організму людини, акумулюються в середовищі, а тому їх кількісні значення 

може бути використано в якості біологічних маркерів стану навколишнього 

середовища. 

Вміст та обмін МЕ у плоду та новонародженого значною мірою залежать 

від стану здоров'я та особливостей обміну речовин вагітної [94]. Дисбаланс МЕ у 

вагітних провокує розвиток умов для пошкодження структури генів, порушень 

процесів мітозу та диференціювання клітин у плоду, які впливають на 

органогенез та сприяють розвитку вроджених захворювань. Одним з 

найпоширеніших дефіцитних станів у вагітних жінок є зниження в організмі 

рівня заліза. Вже в першій половині вагітності незалежно від того чи отримує 

жінка препарати заліза чи ні, зазвичай, спостерігається зниження концентрації 

гемоглобіну та сироваткового феритину і підвищується еритроїдна активність, 

що може виснажувати депо заліза ще до початку еритроїдної активності у плода 

[95, 96].  

Окрім того відомо, що негативний вплив дефіциту і дисбалансу МЕ на 

антенатальному етапі призводить до затримки фізичного і психічного розвитку, 

порушення функцій адаптації та розвитку хронічних захворювань у дітей в 

подальшому [97, 98, 99]. Вирішальну роль в процесах антенатального 

надходження МЕ, особливо заліза в організм плоду відіграють стан матко-

плацентарного кровотоку і функціональний стан плаценти. Патологічний перебіг 

вагітності (токсикози, загроза переривання вагітності і переношування, 

гіпоксичний синдром, фето-плацентарні кровотечі, багатоплідні вагітності, 

гострі соматичні та інфекційні захворювання або загострення хронічних 

процесів тощо) призводить до зменшення надходження заліза в організм плоду 

[100]. Недостатність МЕ протягом вагітності негативно впливає на процеси 
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кровотворення, всмоктування заліза, процеси мієлінізації нервової системи, 

посилює схильність до бронхіальної астми, алергодерматозів та розвитку 

багатьох інших захворювань у дитини [101]. Так, залізодефіцитна анемія (ЗДА) 

у жінок у другій половині вагітності призводить до розвитку хронічної 

внутрішньоутробної гіпоксії плоду за рахунок меншої резистентності 

еритроцитів та великої кількості їх фрагментованих форм, що в свою чергу 

призводить до більш швидких темпів зниження числа еритроцитів у ранньому 

неонатальному періоді у дітей [102]. Після народження надходження заліза в 

організм дитини відбувається аліментарним шляхом за рахунок вигодовування. 

Однак, відзначено, що діти, які мають виключно грудне вигодовування до  6 

місяців життя мають значно вищий ризик розвитку залізодефіцу, ніж діти, які 

знаходилися на виключно ГВ лише до 3-4 місяців життя [103]. Підтверджує цей 

факт результати дослідження, отримані ще в 80-роках ΧΧ сторіччя: рівні 

сироваткового заліза і феритину значно нижчі у дітей, які знаходилися на 

виключно грудному вигодовуванні до 6 місяців життя і більше, у порівнянні з 

дітьми, яким в 4-6 місяців життя був введений прикорм [104]. Це пов’язано з тим, 

що грудне молоко містить низький рівень заліза (0,2-1,5 мг/л), а його 

всмоктування в шлунково-кишковому тракті дитини відбувається лише на 50 % 

[94]. У зв’язку з цим потреба доношеної дитини до 4-5 місяців життя та 

недоношеної до 3-4 місяців життя в залізі повноцінно не задовольняється, що 

доводить необхідність введення продуктів прикорму, збагачених залізом саме в 

проміжок від 4 до 6 місяців життя [35,105]. Доведено, що дефіцит заліза виникає 

також при порушенні метаболізму й інших МЕ [106]. Так, у дітей, які були 

народжені від жінок з ЗДА спостерігається порушення вмісту заліза, міді, нікелю 

та цинку [94].  

Відомо, що цинк є антагоністом заліза. Не зважаючи на це, в організмі 

людини може зустрічатися недостатній вміст обох цих елементів одночасно, як 

результат виникнення станів, потребуючих більших потреб МЕ, або/та 

незбалансованого нутрітивного забезпечення людини. Наприклад, дефіцит 

цинку у вагітних є наслідком підвищеної потреби в ньому у період вагітності, що 
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проявляється частими респіраторними захворюваннями, швидкою 

втомлюваністю, збільшенням частоти передчасних пологів, слабкістю родової 

діяльності, атонічними кровотечами, загрозою викиднів, затримкою 

внутрішньоутробного розвитку дитини, тощо [101]. У новонароджених дефіцит 

цинку характеризується затримкою фізичного розвитку, зниженням апетиту, 

анемією, алергічними захворюваннями, гіперактивністю, дерматитами, 

дефіцитом маси тіла, зниженням гостроти зору та випадінням волосся [101, 107]. 

Окрім того, доведено, що у дітей, які перебувають на виключно грудному 

вигодовуванні до 6 місяців життя і більше, відмічається уповільнення темпів 

зросту, що може бути пов'язано з існуючим дефіцитом цинку [108]. 

Що стосується дефіциту міді, відомо, що під час вагітності він здатен 

призводити до розвитку внутрішньоутробних аномалій внутрішніх органів (вади 

серця та кровоносних судин), порушенню росту та гемопоезу плоду і навіть до 

загибелі плоду [101]. Дефіцит міді у новонароджених і грудних дітей 

проявляється м’язовою гіпотонією, порушенням кровообігу, змінами кісткової 

тканини, гепатоспленомегалією [94].  

Відомо, що кобальт, який входить до складу вітаміну В12 прискорює 

дозрівання клітин еритроїдного ряду і вихід зрілих еритроцитів у циркуляторне 

русло, покращує засвоєння заліза, ретинолу, токоферолу ацетату, аскорбінової 

кислоти та посилює синтез ціанокобаламіну [107]. При його дефіциті 

відбувається мегалобластичне кровотворення, що супроводжується розвитком 

специфічної анемії у зв’язку з порушенням синтезу ДНК [107]. Проте слід 

ураховувати, що його надлишкове споживання вагітною може оказувати 

токсичну дію та віддзеркалюватися на розвитку плоду [94]. 

На тепер чітко встановлено, що токсична дія важких металів в 

пренатальному періоді, а саме їх проникнення через плацентарний бар'єр має 

ембріотоксичний, тератогенний та канцерогенний ефекти [108]. Шлях 

проникнення їх через плацентарний бар’єр підтверджують дані дослідження 30 

пар «мати-дитя»: в сироватці крові матерів та у пуповинній крові 
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новонароджених не визначається суттєвих відмінностей за вмістом нікелю та 

свинцю, в той час, як їх концентрація в плацентах значно вище [109]. Відомо, що 

нікель може концентруватися в тканинах та органах, де відбуваються інтенсивні 

процеси обміну, біосинтезу гормонів, вітамінів та інших біологічно активних 

сполук. Легко поєднуючись із білками, він порушує генні структури клітин, у 

результаті чого виникає імунне запалення [110]. Підвищений рівень свинцю в 

крові вагітних жінок обумовлює передчасні пологи, розвиток астенії, гіпотонії, 

дистрофії міокарду, ангіопатії та тромбоцитопенії [110]. Доведено, що катіони 

нікелю та свинцю негативно впливають на функціональний стан мітохондрій 

клітин, порушують клітинний метаболізм та пригнічують активність ферментів. 

Ураження мембранних структур клітинних елементів супроводжується 

зниженням здатності плаценти поглинати кисень, що є однією із причин гіпоксії 

та зриву компенсаторно-адаптаційних механізмів у плацентарному комплексі 

[111]. Незрілість ферментативних систем і системи виділення сприяють 

депонуванню в організмі плоду та новонародженого важких металів, особливо 

свинцю і нікелю, що є однією з причин низької ваги дитини та провокує 

виникнення вад розвитку у новонароджених [110].  

Добре відомо, що елементний профіль дитини залежить не тільки від 

мінерального профілю матері під час вагітності, але й від її нутритивного 

забезпечення під час лактації. Так, існує високий ризик розвитку нутритивної 

недостатності у дітей при тривалому виключно грудному вигодовуванні та 

недостатньому харчовому забезпеченні годувальниці [112].  

Рівень йоду і селену в грудному молоці також значною мірою залежить від 

їх вмісту в раціоні матері, яка годує [34]. Проте, слід відмітити, що рівень не всіх 

МЕ в грудному молоці безпосередньо залежить від їх вмісту в раціоні жінки. Так, 

недостатнє споживання матір’ю-годувальницею кальцію, фосфору і магнію 

призводить до підвищення резорбції її кісткової тканини та супроводжується 

зниженням екскреції макроелементів із сечею, що дає можливість в цілому 

підтримувати їх необхідну концентрацію в грудному молоці. Разом з тим, при 
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збільшенні вмісту в раціоні жінки зазначених МЕ, забезпеченість ними зростає, 

а концентрація в грудному молоці має тенденцію до підвищення [113].  

Компенсувати нутритивні порушення у дітей в наслідок дефіцитних станів 

у матері під час вагітності та лактації можливо своєчасним введенням продуктів 

прикорму. Відомо, що у дітей, які перебувають на виключно грудному 

вигодовуванні до 6 місяців і більше у порівнянні з однолітками, які отримують 

прикорм з 4 місяців життя, відзначаються низькі показники рівнів сироваткового 

заліза і феритину, що є показником латентної ЗДА. Є дані про уповільнення 

темпів зростання та затримку нервово-психічного розвитку, дитини внаслідок 

дефіциту заліза, цинку, йоду та селену в раціоні їх харчування [108, 114]. 

На першому році життя дитини відбувається інтенсивний розвиток 

кістково-м’язової системи, що потребує повноцінного забезпечення дитини 

кальцієм, фосфором, марганцем, магнієм та міддю, які є у складі кисломолочної 

продукції, круп’яних каш, овочів, фруктів, тощо [40]. 

Дітям, які отримують штучні суміші зі стандартним елементним складом 

рекомендовано вводити прикорм, збагачений йодом та селеном, оскільки 

кількість замінника грудного молока в раціоні дитини в другому півріччі життя 

знижується, а потреби організму в МЕ зростають [114]. 

Слід зазначити, що одними із значущих факторів дисбалансу мінерального 

профілю в парі «мати - дитина» та у дітей раннього віку є стан  навколишнього 

середовища району, де мешкає дитина [115, 116, 117].  

Стан навколишнього середовища у м. Харкові обумовлений як 

природніми, так і антропо-техногенними факторами, у тому числі й хімічними. 

Так, питна вода, що поступає централізовано через систему водопостачання або 

закуповується за власний кошт споживачами не відповідає питним нормам за 

вмістом окремих МЕ: Zn, Fe, Ca, Cu, тощо, що обумовлено техногенним 

забрудненням на великих водозбірних територіях річок [118]. У 2017 р. у водні 

об’єкти Харківщини загалом було скинуто катастрофічну кількість 

забруднюючих речовин, з яких особливу увагу привертають: сульфати – 43420 т, 
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хлориди – 23380 т, нітрати – 6669 т, нітрити – 136 т, фосфати – 635,0 т, магній – 

3,012 т, нафтопродукти – 134,8 т, залізо загальне – 52,56 т, СПАВ –39,95 т, натрій 

– 10,37 т, цинк – 4,364 т, алюміній – 0,004 т, марганець – 0,051 т, нікель – 4,033 т 

та мідь – 0,701 т. У Харківській області зафіксовано 45000 т викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

забруднення. Індекс забруднення атмосфери міста в 2017 році дорівнював 4,54. 

Середньорічна концентрація вмісту сажі - 0,03 мг/м3, формальдегіду 0,002 мг/м3, 

заліза – 0,69 мкг/м3, міді – 0,06 мкг/м3; нікелю – 0,02 мкг/м3, цинку – 0,07мкг/м3, 

пилу - 0,10мг/м3, оксиду вуглецю - 3,1 мкг/м3 та діоксиду азоту - 0,03 мг/м3 [119]. 

Доведено, що проби ґрунту містять підвищену концентрацію цинку, 

кадмію, міді, свинцю, хрому, миш’яку та ртуті. Найбільш поширеним важким 

металом на території міста є кадмій 

(https://issuu.com/ecoact/docs/industrial_ukraine_ua_web [120].  

За даними спостережень Харківського регіонального центру з 

гідрометеорології у період з 2017 - 2019 рік найбільш забрудненим вважається 

район пр. Героїв Сталінграду ( (ПСЗ № 18); найменш забрудненим - вул. 

Врубеля, 53 (ПСЗ №21)  

(https://mepr.gov.ua/files/docs/Zvit/2020/%d0%a5%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%

96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0.pdf). 

Аналіз результатів дослідження МЕ складу волосся показав, що 

мінеральний профіль як умовно здорових дітей, так і дітей із хронічною 

соматичною патологією, які постійно мешкають в Харківському регіоні має віко-

статеві особливості вмісту ессенціальних елементів (ЕМЕ): Ca, Zn, Ni, Rb, I, Mn 

та умовно-токсичних елементів (УТМ): Pb, Sr, Zr та As, тоді як інші МЕ не є 

постійною складовою мінерального профілю дітей регіону. Тобто, мінеральний 

профіль дитячого населення Харківського регіону віддзеркалює несприятливе 

екологічне становище регіону та створює умови щодо розвитку різноманітних 

захворювань у дитячому віці. Встановлено, що процес формування мінерального 

профілю дітей 9-17 років має нерівномірний характер із періодами зниження або 

підвищення системоутворюючих МЕ та залежить від потреби дитини в ЕМЕ, що, 

https://issuu.com/ecoact/docs/industrial_ukraine_ua_web
https://mepr.gov.ua/files/docs/Zvit/2020/%d0%a5%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0.pdf
https://mepr.gov.ua/files/docs/Zvit/2020/%d0%a5%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0.pdf
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у свою чергу, створює передумови до підвищеної чутливості зростаючого 

організму до негативних чинників навколишнього середовища.  

Так, у молодшому шкільному віці на відміну від старшого відмічаються 

вірогідні відмінності в накопиченні Pb та Sr в організмі, що призводить до 

формування неврологічної патології. Вміст Pb у волоссі дітей з патологією 

нервової системи в середньому в 3 рази вищий на відміну від умовно здорових 

дітей, а вміст Sr підвищений у середньому у 2,5 рази.  

У старшому шкільному віці у дітей з хронічною соматичною патологією 

на тлі дисбалансу ессенціальних МЕ і подальшого накопичення УТМ, які 

відображають екологічні особливості регіону відмічається підвищений рівень 

Al, Cr та Ti, що є мінеральним предикторами формування хронічних 

захворювань з боку органів травлення та ендокринної системи. 

Таким чином, особливості мінерального дисбалансу із значним 

накопиченням умовно-токсичних МЕ відображають вплив екологічних факторів 

на формування хронічної соматичної патології у дитячому віці, що, безумовно, 

потрібно враховувати в системі моніторингу здоров’я дитячого населення та 

профілактиці розвитку екозалежних захворювань.  

Експерти ВООЗ чітко визначають заходи, які повинні сприяти 

покращенню профілактики, діагностики та лікування захворювань, пов'язаних із 

впливом довкілля, визначенню шкідливих речовин в людських тканинах, що 

надає можливість клініцистам краще з'ясовувати негативний вплив хімічних 

речовини на організм дитини [121]. У 2017 р. ВООЗ опублікував друге видання 

доповідей «Inheriting a sustainable world: The atlas on children’s health and the 

environment», в якому відображено екологічний вплив на стан здоров’я дітей та 

рекомендовані шляхи запобігання розвитку захворювань та випадків смерті. 

На тепер, не зважаючи на актуальність негативного впливу екологічного 

фактору на здоров’я населення, питання розвитку нутритивних та елементно-

залежних станів у дітей грудного та раннього віку (в наслідок наявності 

надлишку важких металів в навколишньому середовищі та харчового дефіциту) 

залишається відкритим та потребує подальшого вивчення. 
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Ураховуючи все вищезазначене, проведення дослідження щодо 

оптимізації профілактичних заходів розвитку нутритивно- та екозалежних станів 

у дітей раннього віку є актуальним. 

1.4. Фізичний розвиток та його взаємозв’язок з нутритивним забезпеченням 

дітей.  

Одним із значущих критеріїв аліментарного забезпечення стану дитини 

раннього віку є рівень його ФР, а саме динамічний процес змін розмірів тіла, 

статури, пропорцій, а також сукупність морфологічних і функціональних 

властивостей організму [122]. ФР є одним з основних показників харчового 

статусу дитини раннього віку, що припускає теорію зв'язку між порушенням ФР 

в дитинстві та здоров'ям людини протягом її життя.  

Відомо, що адекватність ростових процесів має велике значення для 

морфофункціонального дозрівання внутрішніх органів, стійкості метаболічних 

процесів і накопиченню кісткової маси [123,124,125,126,127].  

Окрім добре відомих факторів впливу (генетичні, аліментарні, 

несприятливе зовнішнє середовище, низький рівень охорони здоров'я, тощо)  на 

рівень ФР дітей також має вплив внутрішньоутробне та постнатальне 

метаболічне програмування. Так, незадовільна харчова поведінка матері під час 

вагітності призводить до затримки внутрішньоутробного розвитку дитини з 

можливим формуванням «економного фенотипу», який в майбутньому сприяє 

накопиченню жирової тканини та порушенню ліпідного обміну. Доведено, що 

нутрієнтна недостатність плоду в наслідок харчового дефіциту у матері під час 

вагітності та низька вага дитини при народжені являються високими факторами 

ризику розвитку ожиріння у дитини в майбутньому [23]. Ожиріння та 

надлишкове харчування вагітної жінки збільшують рівень глюкози та інсуліну у 

плоду, синтез лептину та його секрецію адіопоцитами плоду, що моделює 

метаболічну відповідь нейронів гіпоталамусу з розвитком макросомії плоду та 

новонародженого, програмуючи ріст ІМТ дитини в майбутньому [24]. 
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Окрім цього, особливий вплив на рівень ФР дитячого населення має 

характер і якість харчування дитини в постнатальному періоді та ранньому 

дитинстві [128]. Висока швидкість росту дітей супроводжується великою 

потребою в основних нутрієнтах, вітамінах, макро- і мікроелементах, які 

забезпечують нормальне функціонування і розвиток мозку, мієлінізацію 

нервових волокон, нормальний розвиток імунної системи, повноцінне 

формування і розвиток кісткової, м'язової та інших систем. Раціональне 

харчування дітей раннього віку забезпечує морфофункціональне дозрівання 

органів і систем організму дитини, гарантує досягнення генетично 

детермінованого кінцевого росту і адекватного віку розвитку [129], грає важливу 

роль в захисті дитини від інфекцій та інших несприятливих факторів 

зовнішнього середовища антропогенного або геохімічного походження [130]. 

Відповідно, харчування дітей в ранньому віці має враховувати, з одного боку, 

високі темпи обмінних процесів і психомоторного розвитку, а з іншого, - 

незрілість механізмів, що забезпечують захист дитини і його адаптацію до 

навколишнього соціального середовища. 

Добре відомо, що перша доба життя дитини є одним з критичних етапів 

розвитку, як і весь внутрішньоутробний період. Характер харчування після 

народження може знизити або збільшити ризик проблем, закладених 

внутрішньоутробно. Яскравим прикладом поєднаного впливу 

внутрішньоутробного і постнатального харчування на метаболічний профіль 

новонародженого є експериментальна робота K. Page зі співавт., які оцінювали 

стан здоров'я і метаболізм потомства лабораторних тварин після стандартної 

вагітності і вагітності, що протікала з надмірним споживанням жиру, а також 

надмірним харчуванням в постнатальному періоді [131]. Результати дослідження 

показали, що високожировий раціон в період вагітності призводить до 

збільшення рівнів інсуліну, лептину, кортизолу, глюкози у потомства; в разі 

збереження високожирового раціону в період введення прикорму ці порушення 

зберігалися, також зазначалося зміна експресії генів, відповідальних за синтез 

рецепторів лептину і нейро-пептиду Y. Ці порушення зберігалися протягом 
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усього життя, приводили до розвитку ожиріння, діабету і знижували тривалість 

життя тварини [131]. 

Аналіз факторів, що збільшують швидкість росту, проведений М. Rolland-

Cachera і співавт. ще в 1995 р., показав кореляцію швидкості росту в дитинстві з 

рівнем споживання білка: діти з найбільшим рівнем білка в раціоні мали 

найбільшу швидкість росту. Припускають, що високий рівень білка в раціоні 

немовляти призводить до збільшення концентрації інсуліногенних амінокислот 

в плазмі крові, які стимулюють продукцію інсуліну і інсуліноподібний фактор 

росту-1 (ІФР-1). Обидва гормону мають адіпогенну дію.  

Мультицентрове дослідження проведене в 5 європейських країнах, 

показало, що зниження рівня білка в дитячій суміші до 12 г/л достовірно зменшує 

концентрацію інсуліногенних амінокислот в плазмі крові у дітей, а також 

продукцію ІФР-1 та інсуліну [132]. Це дослідження одним з перших 

продемонструвало можливість запобігання розвитку ожиріння у дітей за 

допомогою зміни рівня білка в раціоні немовлят.  

Відомо, що діти, які знаходяться на грудному вигодовуванні мають 

значний приріст маси тіла в перші місяці життя за рахунок вигодовування за 

принципом «на вимогу», хоча в подальшому саме такий вид вигодовування 

профілактує розвиток ожиріння в старшому віці [133, 134]. 

Збільшення індексу маси тіла в перші місяці життя у дітей, які 

вигодовуються грудним молоко може бути пов’язано з наявністю високої 

концентрації гормонів регуляторів енергетичного гемостазу у материнському 

молоці [135]. 

Згідно результатів дослідження EFSA, 2009 р., дотримання рекомендацій 

вигодовувати дітей до 6 місяців життя виключно грудним молоком профілактує 

розвиток нутритивного дефіциту у дитини тільки при умові повного харчового 

забезпечення матері-годувальниці [136]. З цієї причини введення прикорму в 
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певні вікові проміжки може мати позитивний вплив на ФР дитини першого року 

життя.  

Результати дослідження 438 дітей раннього віку, введення прикорму в 

межах між 4 і 6 місяцями життя не має впливу на швидкість набору маси тіла та 

збільшення зросту дитини. [137]. У той же час, відтерміноване введення 

прикорму (після 6 місяців життя)  може призвести до зниження масо-ростових 

показників, а раннє (від 3 до 4 місяців) - сприяє збільшенню маси тіла дитини, 

що може мати довгострокові негативні наслідки та підвищувати ризик розвитку 

ожиріння, діабету 2-го типу та серцево-судинних захворювань у дорослому житті 

[136]. Раннє введення прикорму має вплив на розвиток надмірної маси тіла або 

ожиріння у дітей дворічного віку [75]. Аналогічні результати отримано в 

S.Y.Huh, 2011 р.: у дітей, які отримували штучне вигодовування з введенням 

прикорму у віці до 4-х місяців життя спостерігався розвиток ожиріння у віці 3 

років [75]. За результатами дослідження G. Moss, W.H. Yeaton, L. Daniels і 

співавт., введення прикорму згідно рекомендацій ESPGHAN та AAP у період не 

раніше 4-х та не пізніше 6-ти місяців життя має профілактичний ефект розвитку 

ожиріння у дітей в віці 2-4 років, не залежно від виду вигодовування [76, 77].  

Встановлено, що ведення білку за рахунок м’ясного прикорму у віці 5-6 

місяців життя у дітей, які знаходяться на грудному вигодовуванні потенціює 

розвиток росткових та вагових показників [78], але введення великої кількості 

молочного білку в прикормі у віці 6 місяців в противагу м’ясному та злаковому 

білку призводить до ожиріння у віці 7 років життя [138]. 

Результати дослідження характеру харчування дітей віком 2-3 років 

показали, що 21,3% дітей цього віку мають надлишкову вагу через надмірне 

споживання каш (62,4%), макаронних виробів (68,7%) та цільного коров'ячого 

молока (79,4%), недостатнього використання в раціоні свіжих овочів, фруктів і 

кисломолочних продуктів [17]. 

Оцінка харчування 350 дітей віком від 9 місяців до 3 років життя із 

центральних, східних та західних областей України встановила дефіцит ФР 

понад 2-а стандартних відхилення за одним із антропометричних показників у 
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3,17 % немовлят, у 7,14 % дітей 2-го року життя та у 15,04 % дітей 3-го року 

життя та один надмірний антропометричний показник ФР у 49,21 % немовлят, у 

42,21 % дітей 2-го року життя та у 48,12% дітей 3-го року життя. Більше від 

середніх за 2-а антропометричними показниками - відповідно у 38,1 %, у 32,47 

% та у 20,3 % дітей. Надлишок показника зросту пов’язано з надмірним 

споживанням енергії, білків, вуглеводів і жирів. Збільшення показника маси тіла 

та поєднання кількох надмірних антропометричних показників вірогідно 

пов’язано з більшим вмістом у харчовому раціоні дітей енергії та вуглеводів. 

[139].  

Таким чином, визначення впливу нутритивного забезпечення матері під 

час лактації та дитини в період вигодовування та введення прикорму на динаміку 

ФР дитини протягом перших трьох років життя сприятиме розробці первинних 

профілактичних заходів розвитку ряду захворювань в дорослому віці (ожиріння, 

артеріальна гіпертензія, метаболічний синдром, інсулінорезистентність, 

патологія серцево-судинної системи, тощо). 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Відповідно до мети та завдань дослідження проведено комплексне 

обстеження 152 дітей, народжених та постійно проживаючих з батьками в м. 

Харкові. Згідно з дизайном дослідження, робота виконана у 3 етапи (рис.2.1., 

рис.2.2, рис. 2.3.).  

I етап дослідження 

Визначення нутритивного забезпечення та мінерального статусу дітей 

віком 5,5 місяців ±2 тижні та матерів, які годують  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ етап дослідження: 

Рис.2.1. 

І гр. (n =79) 

Діти на грудному 

вигодовуванні 

Матері дітей, 

які увійшли до 

І гр. (n =79) 

ІІ гр. (n=73) 

Діти на штучному 

вигодовуванні 
 

Методи дослідження: 

1. Аналіз історій розвитку дітей  

2. Аналіз виду вигодовування дітей та 

оцінка їх нутритивного статусу 

3. Аналіз щоденника харчового раціону 

матерів та оцінка їх нутритивного стану  

4. Загально-клінічне обстеження дітей з 

визначенням рівня ФР 

5. Спектрометрія волосся дітей, матерів та 

грудного молока 

6. γ-активаційний аналіз волосся матерів 

та дітей  

 

І-а гр. (n=35) 

Діти, які 

проживають в 

умовно 

чистому районі 

І-б гр. (n=44) 

Діти, які 

проживають в 

умовно брудному 

районі 

 

 

ІI-а гр. (n=32) 

Діти, які 

проживають в 

умовно чистому 

районі 

 

 

ІI-б гр. (n=41) 

Діти, які 

проживають в 

умовно 

брудному 

районі 
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ІI етап дослідження 

Визначення нутритивного забезпечення та мінерального статусу дітей 

1  року ±2 тижні життя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

І гр. (n =79) 

Діти на грудному 

вигодовуванні 

ІІ гр. (n=73) 

Діти на штучному 

вигодовуванні 
 

І-а гр. (n=35) 

Діти, які 

проживають в 

умовно 

чистому районі 

І-б гр. (n=44) 

Діти, які 

проживають в 

умовно брудному 

районі 

 

 

ІI-а гр. (n=32) 

Діти, які 

проживають в 

умовно чистому 

районі 

 

 

ІI-б гр. (n=41) 

Діти, які 

проживають в 

умовно брудному 

районі 

 

 
Методи дослідження: 

1. Аналіз історій розвитку дітей 

2. Аналіз щоденника вигодовування дітей та 

оцінка їх нутритивного статусу 

3. Загально-клінічне обстеження дітей з 

визначенням рівня ФР 

4. Спектрометрія волосся дітей 

5. γ-активаційний аналіз волосся дітей 
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ІІІ етап дослідження 

Визначення нутритивного забезпечення та мінерального статусу дітей 

віком 3 років ±2 тижні   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.3. 

На І етапі дослідження діти віком 5,5 місяців ±2 тижні були розподілені на 

групи із урахуванням виду вигодовування та району мешкання: I група – 79 

дітей, які отримували виключно грудне вигодовування, з них І-а група - 35 дітей, 

які мешкають в умовно-чистому районі (УЧР) та І-б група - 44 дитини, які 

мешкають в умовно-брудних районах (УБР); II група – 73 дитини, які отримували 

штучне вигодовування, з них ІІ-а група - 32 дитини, які мешкали в УЧР та ІІ-б 

група - 41 дитина, які мешкають в УБР.  

І гр. (n =79) 

Діти на грудному 

вигодовуванні 

ІІ гр. (n=73) 

Діти на штучному 

вигодовуванні 
 

Методи дослідження: 

1. Клінічний огляд з визначенням рівня ФР 

2. γ -активаційний аналіз волосся дітей  

3. Спектрометрія волосся дітей 

4. Аналіз харчування дітей та оцінка їх 

нутритивного статусу 

5. Інфрачервона спектроскопія сироватки крові 

дітей 

6. Аналіз результатів аплікаційних патч-систем 

«Chemotechnique Diagnostic» 

 

 

 

І-а гр. (n=35) 

Діти, які 

проживають в 

умовно 

чистому районі 

І-б гр. (n=44) 

Діти, які 

проживають в 

умовно брудному 

районі 

 

 

ІI-а гр. (n=32) 

Діти, які 

проживають в 

умовно чистому 

районі 

 

 

ІI-б гр. (n=41) 

Діти, які 

проживають в 

умовно брудному 

районі 
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Верифікацію районів було проведено згідно даних спостережень 

Харківського регіонального центру гідрометеорології (2017 - 2019 рр.) [118]. 

Критеріями включення дітей в дослідження були: термін гестації 38-40 

тижнів, оцінка стану дитини за шкалою Апгар не менш ніж 8-9 балів, постійне 

проживання родин в м. Харкові. 

Критеріями виключення дітей з дослідження були: наявність спадкової та 

супутньої хронічної соматичної патології, недоношеність, вживання дитиною 

мінеральних або вітамінних комплексів протягом кожного етапу дослідження 

(окрім профілактичної дози вітаміну D), незадовільні матеріально-побутові 

умови життя. 

Проведено комплексне клінічне обстеження пацієнтів основної групи та 

групи порівняння згідно Наказу МОЗ України № 149 від 20.03.08 р.  

Оцінка рівня фізичного розвитку (ФР) проводилась на кожному етапі 

дослідження за номограмами ВООЗ (2006 р.) в програмі WHO Anthro 3.2. [12, 

139].  

Анкетування проводили з використанням власно розробленого 

опитувальника (авторське свідоцтво №101539 від 31.12.2020 р.) [140], який 

включав збір анамнестичних даних та інформацію про раціон харчування дітей 

та матерів, які вигодовували груддю.  

На І етапі дослідження було обстежено 79 пар «мати-дитина», які увійшли 

до  І-а та І-б груп.  

Мінеральний профіль (Na, Mg, Cr, S, Cl, K, Ca, Fe, Ni, Cu, Zn, Sr, Pb, P, Br, 

Si, Ti, Mo, Mn, I, Zr, Al) дітей та матерів в період лактації, а також МЕ склад 

грудного молока жінок (Na, Mg, Cr, K, Ca, Fe, Cu, Zn, Pb, Ti) через 5 місяців після 

пологів, визначали методом рентгенфлуоресцентної спектрометрії на апараті 

Elvax Light (ТОВ Елватех, Україна) на кафедрі органічного синтезу та 

нанотехнологій НТУ ХПІ та методом γ-активаційного аналізу на потужному 

прискорювачі електронів з енергією 22 МеВ та струмом 500 мкА на базі відділу 

ядерної фізики Інституту фізики високих енергій і ядерної фізики ННЦ ХФТІ 

згідно договорів про співробітництво.  
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Метод рентгенфлуоресцентної спектрометрії дозволяє реєструвати 

спектри, енергетичне положення та інтенсивність ліній рентгенівської 

флюоресценції, досліджувати концентрацію та масові частки елементів в 

біологічних зразках (волосся, грудного молока) [141, 142].  

Для виміру ізотопного співвідношення елементів в зразках волосся під час 

γ-активаційного аналізу використовують ядерні реакції, які спричиняються 

тормозним випромінюванням та фотонейтронами. Абсолютні значення вмісту 

МЕ визначаються методом приготування стандартних зразків. Переваги методу 

у порівняння з рентгенфлуоресцентною спектрометрією складаються в не 

руйнуванні біозразка, що стає важливим при визначені життєва важливих МЕ, 

які за своєю природою є летучими; можливість визначення в одному зразку від 

10 до 20 елементів одночасно; висока чутливість; відносно прості вимоги до 

підготовки первинного матеріалу; швидкість проведення вимірів вмісту 

мікроелементів. Методика автоматизована та стандартизована, що 

забезпечується наявністю каналу зв’язку між аналізатором імпульсів, 

адаптованим до роботи з прискорювачем. Для обробки здобутих даних спектри 

мікроелементного складу біооб’єкту перекодовувалися з використанням 

програми “SLED” у стандарт ЕС ЕОМ, що відповідає міжнародним стандартам 

дослідження МЕ вмісту у біологічних субстратах [141, 142]. 

Результати дослідження мінерального профілю дітей та матерів 

порівнювалися з референтними значеннями МЕ згідно номограм оцінки 

мікроелементного складу волосся дитячого населення Харківського регіону 

(2010 р.) [143]. 

Аналіз харчової цінності раціону дітей та їх матерів проводився за 

допомогою програми «Dietplan - 7» (Forestfield Software Ltd., Великобританія, 

2020), що дозволило розрахувати добове споживання основних нутрієнтів з 

урахуванням різних факторів (віку, статі, ваги, фізичної активності та ін.). 

Програма адаптована під прийняті в Україні норми фізіологічних потреб 

населення в основних харчових речовинах та енергії (Наказ МОЗ України № 

1073 від 02.10.2017 р.) і містить референтні значення споживання нутрієнтів і 
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калорійності їжі, які рекомендовані Комітетом з медичних аспектів продовольчої 

політики (Committee of Medical Aspects of Food Policy) (1991 р.). 

На І етапі дослідження було проведено аналіз даних з історій розвитку 

дитини, розроблені індивідуальні схеми прикорму та надані рекомендації. 

На ІІ етапі згідно дизайну дослідження були обстежені діти І-а, І-б, ІІ-а та 

ІІ-б груп у віці 1 року: відібрані зразки волосся для вивчення їх мінерального 

складу методом рентгенфлуоресцентної спектрометрії та γ-активаційного 

аналізу, проведена оцінка харчового раціону за допомогою програми Dietplan-7, 

проведена оцінка фізичного розвитку та стану здоров’я. 

На ІІІ етапі дослідження були обстежені діти з груп І-а, І-б, ІІ-а та ІІ-б у 

віці 3-х років. Визначали мінеральний склад волосся методом γ-активаційного 

аналізу та проводили оцінку харчового раціону дітей в програмі Dietplan-7, було 

проведено забір зразків крові з метою визначення фазового складу сироватки та 

проведено аплікаційне дослідження на шкірі для виявлення тригерних факторів 

у дітей з проявами дерматитів. 

Для дослідження фазового складу і структурних особливостей сироватки 

крові дітей у віці 3-х років на третьому етапі дослідження використовувався 

метод інфрачервоної спектроскопії (ІЧС) на апараті Фур’є (Perkin – Elmer LLC, 

США) на базі відділу ядерної фізики Інституту фізики високих енергій і ядерної 

фізики ННЦ ХФТІ. Реєстрація спектрів проводилася в спектральному діапазоні 

4200 - 400 см-1 (діапазон довжин хвиль від 2 до 25 мкм) (середня інфрачервона 

область). Метод заснований на явищі поглинання групами атомів 

досліджуваного об'єкта електромагнітних випромінювань в інфрачервоному 

діапазоні. Поглинання пов'язано з порушенням молекулярних коливань 

квантами інфрачервоного світла. При опроміненні молекули інфрачервоним 

випромінюванням поглинаються кванти, частоти яких відповідають частотам 

валентних, деформаційних і лібраційних коливань молекул. ІЧС дозволяє 

простежити зміну всіх основних типів зав’язків в молекулах досліджуваних 

речовин [144, 145, 146, 147]. На ІЧ-спектрі кожне хімічне угрупування органічної 
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молекули відповідає певному набору смуг поглинання, які раніше вивчені і 

наведені у відповідних довідниках [148, 149]. 

Метод аплікацій патч-систем «Chemotechnique Diagnostics» з 10 гаптенами 

найрозповсюджених алергенів (Atopic -10) використовувався для моделювання 

реакції уповільненого типу на третьому етапі дослідження у дітей з проявами 

атопічного та контактного дерматиту. Процедура патч-тестування 

здійснювалася шляхом внесення 10 гаптенів в спеціальні камери патч-тест 

пластиру, які розташовані на гіпоалергенній клейковій основі. Заправлені 

гаптенами патч-тест системи кріпилися на шкіру верхньої частини спини дитини, 

уникаючи хребетної лінії та області лопаток. Спеціальним маркером на шкірі 

відзначалися перша та п’ята камери з гаптенами кожного пластиру. Через 48 

годин патч-тест системи видалялися. Оцінку результатів шкірних реакцій 

проводили на другий та четвертий день після аплікації діагностичного пластиру 

[150]. 

Отримані дані оброблено методами варіаційної статистики на 

персональному комп’ютері за допомогою програм MS Excel 2013 (код продукту: 

00339-10000-00000-АА047), SPSS IBM 23, StatSoft Statistica 6.1. (Lenovo serial 

number: 47340001013548) Використовували параметричні та непараметричні 

статистичні методи залежно від типу розподілу даних [151]. Оцінювали кількісні 

та якісні показники. Для кількісних параметрів було виконано перевірку на 

відповідність закону Гауса за критерієм Колмогорова-Смірнова з виправленням 

Ліллєфорса та Шапіро-Уїлка. При нормальному розподілі значень параметрів, 

що вивчалися, було визначено середнє арифметичне значення (М) та його 

стандартну похибку (m). У випадку розподілу, що відрізнявся від нормального, 

було розраховано медіану (Ме) та інтерквартильний розмах (25%; 75%). Оцінку 

значущості відмінностей показників проводили за допомогою критерію 

Стьюдента (t) або Манна-Уїтні (U). Встановлення достовірності розбіжностей 

якісних параметрів здійснювали за точним критерієм Фішера (F) та критерієм Хі-

квадрат Пірсона (χ2), зокрема з поправкою Йейтса. За критичний рівень 

значущості при перевірці статистичних гіпотез брали р <0,05. 
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Для синтезу математичних моделей прогнозування захворювань у дітей 

розраховувалася бінарна логістична регресія, що дозволила достатньо чітко 

виявити ознаки, які мають суттєвий вплив на виникнення патології. Для 

проведення даного аналізу використовували комп'ютерну програму SPSS 19.0. 



P =[1+exp(-(X1+X2 +3-9,124))]-1, 

 

де Р – ймовірність прогнозованої події;  

де X1, X2, X3  - значення незалежних змінних 

 

Роботу було проведено відповідно до вимог Європейської конвенції по 

захисту хребетних тварин (Страсбург, 08.03.1986 р.), директиви Ради 

Європейського економічного товариства по захисту хребетних тварин (Страсбург, 

24.11.1986 р.), настанов ICH GCP (2008 р.), GLP (2002 р.), відповідно до вимог та 

норм, типових положень з питань етики МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р. У 

відповідності до принципів відповідних нормативних документів і законів України 

дослідження виконувалося з мінімальними психологічними втратами з боку 

пацієнтів. Батьки пацієнтів були проінформовані про методи та об’єм досліджень 

і давали згоду на проведення досліджень, що не спричиняли шкоди здоров’ю їх 

дітям. 

Комісією з біоетики Харківського національного медичного університету 

(протокол №3 від 03 березня 2021 р.) з’ясовано, що проведені дослідження 

відповідали етичним принципам медичного дослідження, що проводяться на 

людях. 
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІТЕЙ 

 

Відповідно до мети та завдань дослідження в три етапи було обстежено 

152 дитини (у віці 5 місяців, 1 та 3 років), серед яких 53,9% (n = 82) дівчат та 

46,0% (n = 70) хлопчиків. Всі діти народилися доношеними; середній термін 

гестації 40±2 тижні; оцінка за шкалою 8-9 балів. З них шляхом фізіологічних 

пологів народилося 74,6% (n = 59) І гр. та 93,1% (n = 68) ІІ гр., а кесаревого 

розтину – 25,3% (n = 20) І гр. та 6,8% (n = 5) ІІ гр. Вік матерів на момент пологів 

варіював від 18 до 42 років і складав в середньому 28,4±5,2 років. Токсикоз І 

триместру вагітності відмічали 40,5% (n = 32) жінок І гр. та 52,0% (n = 38) ІІ гр., 

ІІ триместру – 25,3% (n = 20) І  гр. та 21,9% (n = 16) ІІ гр. та ІІІ триместру – 6,3% 

(n = 5) І гр. Плацентарну дисфункцію (ПД) було діагностовано у 18,9% жінок (n 

= 15) І гр. та у 23,2% (n = 17) - ІІ гр. 

Середня маса тіла дітей при народженні склала 3400,9 ± 39,9 г, довжина 

тіла - 51,7 ± 0,2 см. З масою більше 4000 г народилося 8,5% (n = 13) дітей.  

У більшості випадків прикладання до грудей відбувалося протягом першої 

години після народження 91,4 % (n = 139) дітей, на третю добу після народження 

у зв’язку з протипоказаннями зі сторони матері прикладено 8,5 % (n = 13) дітей. 

На адаптовані штучні суміші були переведені 19,7% (n = 30) дітей 

протягом першого місяця життя, 16,4% (n = 25) - протягом другого та 11,8% 

(n  =  18) - протягом третього місяців життя, що стало підставою для розподілення 

дітей на групи за видом вигодовування на І етапі дослідження у віці 5 місяців: 

І  гр. – 52,0% (n = 79) на грудному та ІІ гр. – 48,0% (n = 73) на штучному 

вигодовуванні. Овочевий прикорм (кабачок, картопля, броколі) був введений, як 

перша страва 22,7% (n = 18) дітей І гр. та 9,5 % (n = 7) – ІІ гр. з 6,3±0,2 місяців 

життя згідно Наказу МОЗ України № 149 та рекомендацій ВООЗ. М’ясний 

прикорм було призначено 77,2% (n = 61) дітям І гр., які мали залізодефіцитну 

анемію з 5,5±0,1 місяців життя. 
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Другу страву прикорму дітям І групи було введено протягом сьомого 

місяця життя (51,6% (n = 44) - фруктове пюре, 48,8% (n = 42) - безмолочні каші). 

Прикорм з 5,2±0,3 місяців життя отримували 90,4 % (n = 66) дітей ІІ гр., 

що відповідає рекомендаціям AAP (2017 р.) та ESPGHAN (2017 р.). Першим 

блюдом прикорму були: м’ясне пюре - 42,4% (n = 28), гречана каша – 22,7% (n = 

15), авокадо – 7,5% (n = 5) та фруктове пюре (яблуко, груша, персик) – 27,2% (n 

= 18). Страву вводили в раціон дітей поступово протягом тижня. Друге блюдо 

прикорму було додано до меню дітей протягом 7-10 днів у вигляді різноманітних 

молочних каш (гречана, рисова, вівсяна, кукурудзяна, манна) у 46,9% (n = 31) 

дітей, сезонні овочі – 33,3% (n = 22) та кисломолочні вироби (йогурт, кефір) – 

42,4% (n = 28). 

Враховуючи анамнестичні дані щодо району проживання родин, діти 

додатково були розподілені на групи згідно екологічного стану місцевості на 

умовно чистий (УЧР: І-а гр. та ІІ- а гр.) та умовно брудні райони (УБР: І- б гр. та 

ІІ- б гр.).  

Аналіз даних анамнезу життя дітей, які мешкають в УБР показав 

наявність високого рівня хронічних захворювань респіраторної системи, 

онкологічної патології та алергічних проявів у близьких родичів дітей (мати, 

батько, дідусь, бабуся, сестри, брати), тоді як в сім’ях, які проживають в УЧР 

переважали захворювання серцево-судинної системи: 20,0% (n = 17) та 7,46% 

(n = 5) бронхіальна астма (р ˂ 0,05); 11,7% (n = 10) та 4,47% (n = 3) хронічний 

бронхіт (р ˂ 0,05); 37,6% (n = 32) та 16,4% (n = 11) часті ГРЗ (р ˂ 0,05); 14,1% 

(n  = 12) та 5,9% (n = 4) алергічний риніт (р ˂ 0,05); 34,1% (n = 29) та 31,3% (n = 

21) атопічний дерматит (р ˃ 0,05); 10,5% (n = 9) та 10,4% (n = 7) харчова алергія 

(р ˃ 0,05); онкологічні хвороби 27,0% (n = 23) та 11,9% (n = 8) (р ˂ 0,05); 

захворювання серцево-судинної системи 8,2% (n = 7) та 22,3% (n = 15) (р ˂ 0,05); 

хвороби ШКТ 12,9% (n = 11) та 11,9% (n = 8) (р ˃ 0,05); ураження сечовивідної 

системи 4,7% (n = 4) та 7,4% (n = 5) (р ˃ 0,05); ендокринна патологія 5,8% (n = 5) 

та 4,4% (n = 3) (р ˃ 0,05) відповідно.  
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При аналізі матеріально-побутових умов родин визначено, що всі діти 

проживали в задовільних умовах. Повну сім’ю мали 89,8% (n = 71) дітей І гр. та 

94,5% (n = 69) - ІІ гр. (р ˃ 0,05).  

Слід зауважити, що у 51,8% (n = 41) родин дітей І гр. та у 63,0% (n  = 46) 

- ІІ гр. один з родичів, проживаючих разом з дитиною палив (р ˃ 0,05). 

Зловживання алкогольними напоями та наркотичними засобами в родинах І та ІІ 

груп встановлено не було. 

Звертає на себе увагу той факт, що не зважаючи на матеріальну 

забезпеченість, продовольчий кошик сімей на три дні не відповідав добовим 

нормам за макро- та мікронутрієнтами. В раціоні сімей переважали макаронні та 

хлібобулочні вироби (75% та 65%, відповідно), сезонні овочі (35%), м’ясна 

продукція (47%) у вигляді ковбас, сосисок, сарделей, коров’ячого молока (64%), 

фаст – фуд (25%), солодощі (44%), що може бути однією з причин аліментарного 

ожиріння у 31,6% (n = 25) батьків дітей І та 26,8% (n = 18) ІІ груп (р ˃ 0,05). 

На І етапі дослідження у віці 5 місяців нормальний фізичний розвиток мали 

70,8% (n = 56) дітей І групи та 79,4% (n = 58) ІІ групи (р ˃ 0,05); можливий 

розвиток надмірної ваги – 24,0% (n = 19) та 20,5% (n = 15) (р ˃ 0,05), відповідно. 

Ожиріння не уточнене (Е 66.9) –зустрічалося виключно в групі дітей, які 

вигодовувалися грудним молоком - 5,0% (n = 4) (р ˃ 0,05).  

Було проаналізовано дані історій розвитку дитини (ф.112/0) та з’ясована 

частота захворюванності у дітей в групах дослідження. Так, неврологічний 

діагноз – гіпоксично-ішемічне ураження ЦНС зустрічався майже з однаковою 

частотою в кожній групі дітей (І-а гр. – 20,0 % (n = 7), І-б гр.- 15,9% (n = 7), 

(р ˃ 0,05), ІІ-а гр. – 21,8 % (n = 7) та ІІ-б гр.- 24,3% (n = 10), (р ˃ 0,05). Дисплазія 

кульшових суглобів зустрічалась у (15,9% (n = 7) дітей І-б групи та (4,8% (n = 2) 

дітей ІІ-б гр (р ˃ 0,05).  

Кількість дітей, які перенесли ГРЗ до 5 місячного віку була вища серед 

дітей, які вигодовувалися штучною сумішшю (ІІ гр. – 53,4% (n = 39), ніж у дітей, 

які отримували грудне вигодовування (І гр. – 24,0% (n = 19)) (р ˂ 0,05). Гострий 

обструктивний бронхіт було діагностовано до 5 місячного віку у 45,8% (n = 39) 
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дітей, які мешкали в УБР, та у 20,8% (n  =  14), які проживали в УЧР (р  ˂ 0,05). 

З’ясовано, що у дітей, які мешкають в УЧР, спостерігався 1 випадок ГОБ у віці 2 

- 5 місяців життя, тоді як у дітей, які проживають в УБР, частота цього 

захворювання складала 2,2± 0,5 випадки. 

Атопічний дерматит зустрічався у 23,8% (n = 16) дітей, які мешкали в УЧР 

та у 48,2% (n = 41) дітей, які проживали в УБР (р ˂ 0,05).  

Загострення АД визначалися з частотою 2,3±0,2 випадків протягом 

першого півріччя життя. Поєднання АД з ГОБ визначено у 20,0% (n = 7) дітей 

І- а гр. та 18,1 % (n = 8) дітей І-б гр., 15,6% (n = 5) - ІІ-а гр. та 46,3% (n = 19) дітей 

ІІ-б гр. 

За анамнестичними даних 87,7% (n=50) батьків відмічали наявність АД у 

себе чи близьких родичів. 

Прояви контактного дерматиту було виявлено у 2,8% (n = 1) дітей I- a гр., 

6,8% (n = 3) - І- б гр. (р ˃ 0,05), 6,2% (n = 2) - ІІ- а гр. та 12,1% (n = 5) - ІІ-  б  гр. 

(р ˃ 0,05) 

Залізодефіцитна анемія легкого ступеня тяжкості (Hb - 106,000 г/л 

[104,000;109,000]) спостерігалася частіше у дітей, які вигодовувалися грудним 

молоком (І-а гр. – 77,2% (n = 61), ніж серед дітей, які отримували штучне 

вигодовування (ІІ-а гр. – 21,9% (n = 16) (р ˂ 0,05). Що стосується матерів цих 

дітей, то звертає на себе увагу, що ЗДА під час вагітності відмічалася у 29,1% 

(n  = 36) матерів дітей І гр. та 34,2% (n = 25)-ІІ гр. (р ˃ 0,05) (табл. 3.1.). 

Визначено, що 17,3% (n = 4) матерів дітей І гр. та 32% (n = 8) - ІІ гр. 

приймали залізовмісний препарат лише протягом 1 місяця з  метою корекції ЗДА 

(р ˃ 0,05). Відмовилися від корекції залізодефіцитного стану 65,2% (n = 15) 

матерів дітей І  гр. та 40% (n = 10) дітей ІІ гр. (р ˃ 0,05).  

 

 

 

 



66 
 

Таблиця 3.1. 

 

Розподіл жінок за ступенем та часом виникнення ЗДА. 

 

Групи Ступінь 

тяжкості 

Рівень 

гемоглобіну, 

г/л 

І  

триместр 

вагітності 

ІІ 

триместр 

вагітності 

ІІІ 

триместр 

вагітності 

Період 

лактації 

І  Легкий 

(І) 

110-91 27,7% 

(n = 10) 

  13,8% 

(n = 5)  

Середній 

(ІІ) 

90-71  33,3% 

(n = 12) 

25% 

(n = 9) 

 

Тяжкий 

(ІІІ) 

Менше 70     

ІІ  Легкий 

(І) 

110-91 28,0% 

(n = 7) 

   

Середній 

(ІІ) 

90-71  32,0% 

(n = 8) 

40% 

(n = 10) 

 

Тяжкий 

(ІІІ) 

Менше 70     

 

Згідно мети дослідження через 5 місяців після пологів було обстежено 79 

матерів, які вигодовували грудним молоко дітей І гр.  

Аналіз здоров'я матерів показав, що 84,8% (n = 67) мали відхилення в стані 

здоров'я. Так, з боку нервової системи (соматоформна дисфункція ВНС) - 

виявлена у 20% (n = 7) матерів дітей І-а гр. та у 22,7% (n = 10) матерів дітей І-б 

гр. (р ˃  0,05). Хронічні хвороби шлунково-кишкового тракту (хронічний гастрит, 

панкреатит, холецистит, жовчнокам'яна хвороба) спостерігалися у 22,8% (n = 8) 

матерів дітей І-а гр. та у 22,7% (n = 10) -  І-б гр. (р ˃ 0,05), сечовивідної системи 

(хронічний пієлонефрит) - у 8,5% матерів дітей (n = 3) І-а гр. та у 11,3% (n = 5) - 

І-б гр. (р ˃ 0,05). Патологія з боку респіраторного тракту (хронічний тонзиліт, 

хронічний бронхіт) зустрічалася у 34,2% матерів дітей (n = 12) І-а гр. та у 20,4% 

(n = 9) - І-б гр. (р ˃ 0,05). Обтяжений алергічний анамнез (алергічний риніт, АД, 

кропив’янка) був виявлений у 34,2% (n = 12) матерів дітей І-а гр. та 20,4% (n = 9) 

- І-б гр. (р ˃  0,05). Звертає на себе увагу, що частота загострень АД та алергічного 

риніту у матерів, які проживають в УБР склала 4,3±1,2 випадків на рік, тоді як у 
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матерів, які мешкають в УЧР, цей показник складав 1,5±0,5 випадків на рік 

(р ˂ 0,05). 

Палили до настання вагітності 28,5% (n = 10) матерів дітей І- а  гр. та  31,8% 

(n = 14) І- б гр. (р ˃ 0,05). 

Аналіз раціону харчування жінок в період лактації показав, що основними 

продуктами, які вони вживали були: 92,4% (n = 73) куряче м'ясо, 70,8% (n = 56) 

телятина, 18,9% (n = 15) свинина, 84,8% (n = 67) зернові каші, 56,9% (n = 45) 

макаронні вироби, 43,0% (n = 34) кисломолочна продукція, 46,8% (n = 37) 

фрукти, 60,7% (n = 48) овочі, 31,6% (n = 25) хлібобулочні вироби. Звертає на себе 

увагу присутність морепродуктів та риби в раціоні лише у 12,6% (n = 10) матерів. 

Слід зауважити, що в раціоні матерів в період лактації переважали сезонні зелені 

та жовті фрукти (яблука, груші, слива, банан). Екзотичні та «кольорові» 

фрукти/овочі (такі як манго, полуниця, вишня, черешня, персик, томат, 

болгарський перець тощо) були виключені з щоденного вживання. При виборі 

кисло-молочної продукції перевагу надавали твердим сортам сиру та цільному 

коров’ячому молоку. 

На ІІ етапі дослідження визначено, що всі діти І гр. у віці 1 року 

продовжували отримувати грудне молоко за вимогою, а діти ІІ гр. – штучні 

суміші в об’ємі 250-300 мл/добу. Не зважаючи на район мешкання, діти як на ГВ, 

так і на ШВ, мали однакове пропорційне співвідношення продуктів в раціоні 

харчування: 35% - каші, 20% - овочі, 10% - фрукти, 15% - кисломолочні вироби, 

10% - м’ясо (переважно курятина та телятина), 7% - солодощі, 3% - хлібобулочні 

вироби. 

Нормальний фізичний розвиток у віці 1 року мали 70,8% (n = 56) дітей І 

групи та 82,1% (n = 60) ІІ групи (р ˃ 0,05); можливий розвиток надмірної ваги – 

25,3% (n = 20) та 17,8%(n = 13) (р ˃ 0,05), відповідно. Ожиріння не уточнене (Е 

66.9) –зберігалося в групі дітей, які отримували грудне вигодовування, - 3,7% 

(n  = 3) (р ˃ 0,05). 
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ГРЗ в віковий період з 5 місяців до 1 року зустрічалися в 2 рази частіше у 

дітей, які мешкають в УБР та вигодовуються штучною сумішшю (80,4% (n = 33), 

ніж у дітей, які отримують в раціоні харчування грудне молоко та/або мешкають 

в УЧР (43,2% (n = 48) (р ˂ 0,05).  

ГОБ в другому півріччі життя вперше був діагностований у 4,5% (n = 2) 

дітей І-б гр. та у 9,7% (n = 4) - ІІ-б гр. (р ˃ 0,05). Натомість повторні випадки ГОБ 

відмічалися частіше у дітей, які мешкають в УБР до 1 року та складала 3,4±1,3 

випадків, в той час, як його частота у дітей, які проживають в УЧР – 1,6±0,5 

випадків (р ˂ 0,05). 

Частота загострень АД в другому півріччі життя складала 2,4±1,2 у дітей 

І-  б та ІІ- б гр. та 1,2±0,2 – у дітей І-а та ІІ-а гр. (р ˂ 0,05). Нові випадки 

виникнення АД у дітей, які вигодовуються грудним молоком та штучною 

сумішшю, у віці 1 року не були зафіксовані. Епізоди КД на гігієнічні засоби 

зустрічалися у дітей І-б та ІІ-б (11,3% (n = 5) та 14,6% (n = 6) відповідно(р ˃  0,05). 

ЗДА була відкорегована у дітей І та ІІ групи до віку 1 року шляхом 

призначення м’ясного прикорму на І етапі дослідження. Нових випадків 

виникнення ЗДА на ІІ етапі дослідження у дітей на ГВ та ШВ не було 

зафіксовано. 

Анамнестично визначено, що 74,2 % (n = 26) дітей І-а гр. та 45,4 % (n = 20) 

дітей І-б гр. закінчили вигодуватися груддю у віці 1 року 2 - 4 місяців (р ˃ 0,05); 

11,4 % (n = 4) дітей І-а гр. та 18,1 % (n = 8) – І-б гр. у віці 1 року 6 місяців 

(р  ˃  0,05); 5,7 % (n = 2) дітей І-а гр. та 24,3 % (n = 10) - І-б гр. у віці 1 рік 8 

місяців (р ˃ 0,05); 8,5 % (n = 3) дітей І-а гр. та 13,6 % (n = 6) – І-б гр. у віці 2 років 

(р ˃ 0,05).  

Штучну суміш отримували до 1 року 7 місяців – 87,5% (n =28 ) дітей ІІ-а 

та 90,2% (n = 37) - ІІ- б гр. (р ˃ 0,05); до 1 року 11 місяців - 2 років – 12,5% (n =  4) 

дітей ІІ-а та 7,3% (n = 3) - ІІ- б гр.(р ˃ 0,05) 

Звертає на себе увагу формування харчової поведінки у дітей третього року 

життя з набуттям звички вживати фаст-фуд, напівфабрикати та солодощі в 
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раціоні: цукерки (39,4%), шоколад (34,2%), сосиски або сардельки (32,8%), 

кетчуп та майонез (20,3%), картопля - фрі (19,7%) та гарячі бутерброди (30,9%). 

В раціоні харчування дітей переважали: круп’яні каші - 67,1%, макаронні 

вироби – 96,7%, яловичина - 46,7 %, свинина - 23,0 %, м’ясо птиці - 97,3 %, риба 

- 16,4 %, яйця - 96,0 %, сир - 95,3 %, фрукти - 92,7 %, овочі - 98,6 %, коров’яче 

молоко – 94,0%.  

Оцінка ФР на ІІІ етапі дослідження показала, що нормальний фізичний 

розвиток мали 100% (n = 79) дітей І групи та 82,1% (n = 60) ІІ груп (р ˃ 0,05). 

Можливий розвиток надмірної ваги – 17,8% (n = 13) визначався в групі дітей, які 

отримували штучне вигодовування (р ˂ 0,05).  

Визначено, що до віку 3 років всі діти хворіли на ГРЗ, але з різною 

частотою: діти, які проживали в УБР мали 6,3±1,3 випадків за осінньо-зимній 

сезон на відміну від дітей, які проживали в УЧР та мали 3,2±0,3 епізодів 

захворювання на рік (р ˂ 0,05). 

Позашпитальні пневмонії середнього ступеня тяжкості протягом другого 

та третього років життя перенесли 4,5% (n = 2) дітей І- б гр., 9,3% (n = 3) - ІІ- а гр. 

та 9,7% (n = 4) - ІІ- б гр.  

Епізоди ГОБ були виявлені у віці з 1 до 3 років до 1,4±0,3 разів на рік у 

8,2% (n = 7) дітей, які мешкали в УЧР та до 3,3±1,5 випадків на рік у 38,8% (n = 

26) дітей, які проживали в УБР (р ˂ 0,05).  

Загострення АД зустрічалися до 2,3±0,2 разів на рік у дітей другого та 

третього року життя, які мешкають в УЧР міста (І- а гр. – 14,2% (n = 5) та ІІ-а гр. 

– 22,7% (n = 10) (р ˃ 0,05) та до 4,3±1,3 разів у дітей, які проживають в УБР (І- б 

гр. -  18,7% (n = 6) та ІІ-б гр. - 26,8% (n = 11), (р ˃ 0,05), що є статистично 

значимою різницею частоти загострень випадків атопії в залежності від району 

мешкання (р ˂  0,05). КД був виявлений у 4,7% (n = 4) дітей, проживаючих в УЧР, 

та у 31,3% (n = 21) дітей, які мешкають в УБР (р ˂  0,05) протягом періоду з одного 

до трьох років життя.  
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Резюме до розділу 3: 

При аналізі анамнестичних даних було виявлено, що діти І гр. достовірно 

частіше були народжені шляхом кесаревого розтину (25,3%), ніж діти ІІ гр. 

(6,8%) (p  < 0,05). 

Частота випадків ГРЗ у дітей до 5 місячного віку була вища серед дітей, які 

отримували штучну суміш (53,4%), ніж серед дітей, які вигодовувалися груддю 

(24,0%) (р ˂ 0,05). Однак, в динаміці було встановлено, що ГРЗ в віковий період 

з 5 місяців до 1 року зустрічалися в 2 рази частіше у дітей, які мешкали в УБР та 

вигодовуються штучною сумішшю (80,4%), ніж у дітей, які отримували в раціоні 

харчування грудне молоко та/або мешкали в УЧР (43,2%)  (р ˂ 0,05). На ІІІ етапі 

дослідження анамнестично визначено, що частота виникнення ГРЗ була вищою 

у дітей, які проживали в УБР, (6,3±1,3 випадків за осінньо-зимній сезон), тоді як 

в групі контролю лише 3,2±0,3 епізодів захворювання на рік (р ˂ 0,05). 

Встановлено достовірно значущу різницю виникнення ГОБ у дітей до 5 

місячного віку залежно від району мешкання (у 45,8% дітей, які мешкали в УБР 

та у 20,8%, які проживали в УЧР) (р ˂ 0,05).  

Звертає на себе увагу той факт, що ГОБ в другому півріччі життя вперше 

був діагностований лише у дітей, які проживали в УБР (у 4,5% дітей І-б гр. та у 

9,7% - ІІ-б гр. (р ˃ 0,05). Повторні випадки ГОБ до 1 року достовірно частіше 

спостерігалися у дітей, які мешкали в УБР та складали 3,4±1,3 випадків, тоді як 

у дітей, які проживали в УЧР – 1,6±0,5 (р ˂ 0,05). 

Тенденція до виникнення частих епізодів ГОБ (3,3±1,5) протягом другого 

та третього років життя спостерігалася у 38,8% дітей, які мешкали в УБР, тоді як 

у 8,2% дітей, проживаючих в УЧР, частота виникнення захворювання складала 

1,4±0,3 разів на рік (р ˂ 0,05). 

Випадки АД та його загострень достовірно частіше спостерігалися на 

кожному етапі досліджень у дітей, які мешкали в УБР м. Харкова (р ˂ 0,05).  

Достовірно статистично значуща різниця виникнення КД у віці трьох років 

життя була виявлена у дітей, які проживали в УЧР (4,7%), та у дітей, які мешкали 

в УБР (31,3%), (р ˂ 0,05). 
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Залізодефіцитна анемія легкого ступеня тяжкості достовірно частіше 

спостерігалася у дітей, які знаходилися на грудному вигодовуванні (І гр. – 

77,2%), ніж серед дітей, які отримували ШВ (ІІ гр. – 21,9%) (р ˂ 0,05), не 

зважаючи на відсутність достовірної значимості різниці наявності ЗДА під час 

вагітності у матерів обох груп (І гр. – 29,1% та ІІ гр. – 34,2% (р ˃ 0,05)).  

З метою корекції набутого залізодефіциту м’ясний прикорм отримували 

70% дітей І гр. та 42% - ІІ гр., що було достатньо для нормалізації рівнів 

гемоглобіну та феритину і підвищення рівня заліза в зразках волосся протягом 

наступного півроку.  

При оцінці анамнестичних даних визначено, що у родичів дітей, які 

мешкали в УБР, достовірно частіше спостерігалися хвороби респіраторної 

системи, алергічні захворювання та онкологічна патологія, ніж в сім,ях дітей, які 

проживали в УЧР, що може свідчити про негативний вплив стану навколишнього 

середовища на стан здоров’я населення: 20,0% та 7,46% бронхіальна астма (р ˂ 

0,05); 11,7% та 4,47% хронічний бронхіт (р ˂ 0,05); 37,6% та 16,4% часті ГРЗ (р 

˂ 0,05); 14,1% та 5,9% алергічний риніт (р ˂ 0,05); онкологічні хвороби 27,0% та 

11,9% (р ˂ 0,05).  

Результати анкетування матерів, які були обстежені в парі «мати -дитина» 

визначено, що достовірна різниця в структурі захворюваності у жінок в 

залежності від району проживання відсутня. Проте звертає на себе увагу 

статистично значуща різниця частоти загострень алергічних хвороб у матерів, 

які проживали в УБР на відміну від матерів, які проживали в УЧР м.Харкова 

(р ˂ 0,05). 
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РОЗДІЛ 4 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ, НУТРИТИВНОГО СТАТУСУ І 

МІНЕРАЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗУ У ДІТЕЙ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ РІЗНІ ВИДИ 

ВИГОДОВУВАННЯ І МЕШКАЮТЬ В РІЗНИХ ЗА ЕКОЛОГІЧНИМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ РАЙОНАХ ВЕЛИКОГО МІСТА 

  

4.1. Особливості фізичного розвитку дітей грудного та раннього віку 

залежно від видів вигодовування.  

Згідно літературних джерел (Larsons M., Larnkjar A. (2016 р.), Конь І, 

Шиліна Н., (2016 р.)], діти, які знаходяться на грудному вигодовуванні мають 

значний приріст маси тіла протягом першого півроку життя, в подальшому саме 

такий вид вигодовування профілактує розвиток надмірної ваги в старшому віці 

[133, 134]. 

При аналізі рівню ФР дітей, які проживали в УБР та УЧР м.Харкова 

встановлено, що серед дітей 5 місячного віку, які знаходились на ГВ, нормальний 

фізичний розвиток мали 77,1% (n = 27) дітей І-а гр. та 65,9% (n = 29) І-б гр. 

(р ˃ 0,05); можливий розвиток надмірної ваги мали 22,8% (n = 8) дітей І-а гр. та 

25,0% (n = 11) І-б гр. (р ˃ 0,05); ожиріння – 9,0% (n = 4) дітей І-б гр. (р ˂ 0,05). 

Звертає на себе увагу, що кількість дітей з нормальним рівнем фізичного 

розвитку в групі, які вигодовувалися штучними сумішами, була відносно 

однаковою у порівнянні з дітьми, які отримували ГВ: 84,3% (n = 27) дітей ІІ-а гр. 

та 75,6% (n = 31) ІІ-б гр. (р ˃ 0,05), а можливий розвиток надмірної ваги 

спостерігався у 15,6% (n = 5) дітей ІІ-а гр. та у 24,3% (n = 10) ІІ-б гр. (р  ˃ 0,05). 

При аналізі літературних джерел звернули на себе увагу результати 

дослідження (Wen L., Baur L., Rissel K. та співавторів (2014 р.), в якому 

визначається, що введення прикорму в межах між 4 і 6 місяцями життя не має 

впливу на фізичний розвиток дітей в майбутньому [137]. Однак, згідно даним 

Klag E., McNamara K. та співавторів (2015 р.), введення прикорму після 6 місяців 

життя призводить до зниження показників ФР в динаміці, а раннє (від 3 до 4 
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місяців) - сприяє збільшенню ваги дитини, що підвищує ризик розвитку 

ожиріння [136].  

Ураховуючи той факт, що перший прикорм отримували 22,7% (n = 18) 

дітей І гр. та 9,5 % (n = 7) – ІІ гр. з 6,3±0,2 місяців життя , 77,2% (n = 61) дітей І 

гр. з 5,5±0,1 та 90,4 % (n = 66) дітей ІІ гр. з 5,2±0,3 місяців життя, нормальний 

рівень ФР у віці 1-го року мали 77,1% (n = 27) дітей І-а гр., 65,9% (n = 29) дітей 

І-б гр. (р ˃ 0,05), 84,3% (n = 27) дітей ІІ-а гр. та 75% (n = 33) ІІ-б гр. (р ˃ 0,05); 

можливий розвиток надмірної ваги – у 22,8% (n = 8) дітей І-а гр., 27,2% (n = 12) 

І-б гр. (р ˃ 0,05), 15,6% (n = 5) дітей ІІ- а гр. та 19,5% (n = 8) ІІ- б гр. (р ˃ 0,05). 

Ожиріння зустрічалось у 6,8% (n = 3) дітей І-б гр. (р ˃ 0,05). 

За результатами S.Y. Huh (2011 р.), раннє введення прикорму має вплив на 

збільшення ІМТ у дітей на другому році життя [75]. Згідно даним G. Moss, 

W.H.  Yeaton (2014 р.), L. Daniels. (2015 р.), введення прикорму у період з 4 до 6 

місяців життя профілактує розвиток ожиріння у дітей на третьому та четвертому 

роках життя [76, 77]. 

Оцінка рівня ФР дітей, які мешкали в УБР та УЧР м. Харкова на 3-му році 

життя показала нормальний фізичний розвиток у всіх дітей, які вигодовувалися 

грудним молоком, а також у 84,3% (n=27) дітей ІІ- а гр. та 80,4% (n=33) - ІІ- б гр. 

(р ˃ 0,05). Можливий розвиток надмірної ваги визначався виключно у дітей, які 

отримували в своєму раціоні штучні суміші: ІІ- а гр. - 15,6% (n=5) дітей та ІІ- б 

гр.19,5% (n=8) (р ˃ 0,05). 

 Таким чином, діти, які знаходилися на грудному вигодовуванні та мали 

можливий ризик розвитку надмірної ваги та ожиріння у віці 5 місяців та одного 

року (n=20 та n=23 дітей, відповідно), у віці 3 років мали нормальний рівень ФР.  

Однак, діти (n=13), які вигодовувалися штучними сумішами та мали 

можливий ризик розвитку надмірної ваги протягом першого року життя, 

зберегли тенденцію до розвитку надлишкової маси тіла у віці 3-х років, що 

доводить достовірно значущу різницю між ФР дітей, які вигодовувалися груддю 

та сумішшю (р ˂ 0,05). 
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Кореляційного зв’язку між термінами введення першого прикорму та 

рівнем ФР у дітей раннього віку не було визначено, що співпадає з результатами 

Wen L., Baur L., Rissel K. та співавторами (2014 р.) [137]. 

Взаємозв’язок між рівнем фізичного розвитку та екологічним 

неблагополуччям району проживання за результатами дослідження також не 

було визначено. 

Таким чином, можна дійти висновку про існування впливу виду 

вигодовування на першому році життя на рівень фізичного розвитку в періоді 

раннього дитинства, а саме наявності у дітей ризику розвитку надлишкової маси 

за умов штучного вигодовування. 

 

4.2. Нутритивний статус і мінеральний профіль пари «мати-дитина», 

які проживають в різних за екологічними характеристиками районах 

великого міста.  

Ураховуючи дані про можливість довгострокового впливу на здоров'я 

дитини виду вигодовування, екологічних факторів та дефіцитних станів матері 

протягом вагітності та лактації [https://www.karger.com/Article/FullText/496471] 

[88], було проведено визначення нутритивного та мінерального забезпечення в 

парі «мати-дитина». 

Аналіз мінерального профілю пар «мати-дитина» за результатами 

рентгенофлуоресцентної спектрометрії та γ-активаційного аналізу показав 

значне зниження рівня заліза в зразках волосся у дітей І-а гр. (22,500[21,600; 

32,000] мкг/г та І-б гр. - [22,050[21,500; 28,050] мкг/г) (р ˃ 0,05), тоді як у дітей, 

які отримували штучні суміші, рівень Fe залишався в межах норми (ІІ-а гр. - 

[31,000[27,125;32,000] мкг/г та ІІ-б гр. - [31,500[31,000;31,975] мкг/г) (р ˃ 0,05), 

що є достовірно значущою статистичною різницею між рівнями заліза у дітей І 

та ІІ груп (р ˂ 0,001). 

Зниження рівня заліза у зразках волосся дітей І-а та І-б груп з ЗДА 

співпадало із зниженням у сироватці крові показників феритину та гемоглобіну, 

тобто лабораторними проявами анемії (р ˂ 0,001) (табл.4.1.). 
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Таблиця 4.1. 

 

Показники феритину та гемоглобіну у дітей віком 5 місяців з 

залізодефіцитною анемією 

 

Група 

Показник 

І-а гр. І-б гр. II-a гр. II-б гр. 

Феритин 

(мкг/л) 

10,000 

[9,000;11,000] 

10,000 

[9,000;11,000] 

10,000 

[9,000;10,500] 

10,000 

[9,000;11,000] 

Гемоглобін 

(г/л) 

106,000 

105,000; 

109,000] 

105,000 

[103,000; 

109,500] 

113,500 

[104,250; 

119,750] 

117,500 

[114,000; 

120,750] 

 

Відомо, що ЗДА у жінок під час вагітності призводить до зниження числа 

еритроцитів у дітей в ранньому неонатальному періоді та розвитку 

залізодефіциту в подальшому [94,102], не зважаючи на той факт, що після 

народження надходження заліза в організм дитини відбувається переважно 

аліментарним шляхом за рахунок вигодовування [104]. Однак, згідно результатів 

міжнародних досліджень (Fewtrell M. (2017 р.), Siiems M. (1984 р.), Yang Z. (2009 

р.), Krebs N. (2007 р.), Штикова О. (2016 р.) відзначено, що діти, які отримують 

виключно грудне вигодовування до 6 місяців життя, мають значно вищий ризик 

розвитку залізодефіцу, ніж діти, які знаходяться на виключно ГВ лише до 4 

місяців [35, 95,103,104,105,106].  

Елементний профіль дитини залежить не тільки від мінерального профілю 

матері під час вагітності, але й від її нутритивного забезпечення під час лактації, 

що провокує розвиток дефіцитних станів у дітей при тривалому виключно 

грудному вигодовуванні [112].  

Під час проведення нашого дослідження звернув на себе увагу значно 

знижений рівень заліза в зразках волосся у матерів дітей І-а та І-б груп в період 



77 
 

лактації (І-а гр.- 21,000[19,450;22,400] мкг/г; І-б гр. -20,450[19,125;21,725] мкг/г) 

(р ˃ 0,05) (додаток Г, Ґ). 

Визначено, що діти, які отримували грудне вигодовування, незалежно від 

району проживання, мали залізодефіцитну анемію в 4 рази частіше, ніж діти, які 

отримували штучне вигодовування (І гр.- 77,2% та ІІ гр.- 21,9%, відповідно 

(р ˂  0,05), що можливо розглядати у якості наслідку достовірного дефіциту заліза 

(р ˂ 0,001) в раціоні матерів в період лактації (І-а гр. - 13,600[12,600;14,750] 

мг/добу та І-б гр. - 13,750[12,650;15,000] мг/добу (р ˃ 0,05) та достовірно 

недостатньої кількості заліза (р ˂ 0,001) на добу в раціоні дітей (І-а гр. -

0,830[0,680;1,600] мг/добу та І-б гр. - 0,828[0,734;0,950] мг/добу(р ˃ 0,05) за 

аналізом результатів програми «Dietplan-7» (додаток Д, Е). 

В результаті проведеного кореляційного аналізу помірний позитивний 

кореляційний зв'язок відмічено між феритином та гемоглобіном в сироватці 

крові дітей r = 0,491 (р ˂ 0,001), рівнями заліза в волоссі [визначення значень 

методом рентгенофлюоресцентної спектрометрії r  = 0,499 (р ˂ 0,001); методом 

γ- активаційного аналізу r = 0,339 (р = 0,002)] та добовим нутритивним 

забезпеченням r = 0,407 (р ˂ 0,001). 

 

Рис. 4.1. Кореляційні зв’язки показників розвитку залізодефіциту у дітей 

віком 5 місяців, які отримують  ГВ. 
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Відомо, що Са є одним з основних МЕ, який бере участь в інтенсивному 

розвитку кістково-м’язової системи дитини [40]. 

Згідно аналізу результатів дослідження, рівень Са в зразках волосся дітей, 

які вигодовувалися груддю, у віці 5 місяців відповідав референтним значенням 

[І- а гр. - 3205,000[3199,000; 3225,000] мкг/г та І- б гр.- 3202,00[3198,63; 3218,25] 

мкг/г] (р ˃ 0,05). 

Звертає на себе увагу К/Са співвідношення в зразках волосся матерів та 

грудному молоці. Виявлено, що при зменшенні рівню калію та збільшенні рівню 

кальцію у волоссі, не зважаючи на район мешкання родини, в грудному молоці 

визначається пропорційне збільшення К та зменшення Са (додаток Г, Ґ). Це дає 

підставу вважати, що материнський організм може компенсаторно утримувати 

кальцій у зв’язку з втратами під час вагітності та не виділяти його в потрібній 

кількості з грудним молоком, що в свою чергу призводить до його недостатнього 

надходження дітям при вигодовуванні груддю (Са: І-а гр. - 

251,200[235,400;264,800] мг/добу та І-б гр. - 261,200[253,450;269,850] мг/добу) 

(р  ˃ 0,05)  (додаток Д) [152].  

Грудне молоко є єдиним фізіологічним джерелом йоду для дитини 

першого півроку життя. Протягом даного періоду за добу виробляється від 0,5 

до 1,1 л молока. Втрата йоду в матерів з грудним молоком становить від 75 до 

200 мкг/добу; отже, добова норма постачання йоду аліментарним шляхом в 

період лактації має досягати 225-350 мкг. [177].  

За даними нашого дослідження, не зважаючи на достатній рівень 

концентрації йоду в зразках волосся дітей у віці 5 місяців (І-а гр. - 

15,400[15,100;15,500] мкг/г та І-б гр. - 15,300[15,200;15,500] мкг/г (р ˃ 0,05) 

(додаток А), вміст йоду в зразках волосся матерів в період лактації був 

достовірно знижений (р ˂  0,001) - (матері дітей І-а гр. - 10,400[9,500;10,800] мкг/г 

та матері дітей І-б гр. -10,500[9,725;11,225] мкг/г) (р ˃ 0,05). Згідно аналізу 

нутритивного забезпечення матерів за програмою «Dietplan-7» це може бути 

наслідком обмеженого вживання йодовмісних продуктів, що, в свою чергу, 
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відображається в достовірно недостатній (р ˂ 0,001) кількості йоду в грудному 

молоці (І-а гр. 0,046[0,039;0,048] мг/добу та І-б гр. -0,041[0,036;0,045] мг/добу 

(р ˃ 0,05). 

Вміст цинку в зразках волосся дітей не мав відхилень від фізіологічної 

норми та пропорційно відповідав його достатньому рівню в зразках волосся 

матерів та в грудному молоці. Тим не менш, при аналізі нутритивного 

забезпечення раціону матерів, які годують, визначено добовий дефіцит Zn 

(матері дітей І-а гр. 10,100[9,600;11,150] мг/добу та матерів дітей І-б гр. 

10,300[9,775;11,000] мг/добу (р ˃ 0,05), що доведено статистично значущою 

достовірною різницею по відношенню до рівня цинку в зразках волосся матерів 

та в грудному молоці (р ˂ 0,001)   (додаток Е). 

Одними із значущих факторів дисбалансу мінерального профілю в парі 

«мати - дитина» є стан навколишнього середовища району, де мешкає родина 

[115, 116, 117]. Незрілість ферментативних систем і системи виділення сприяють 

депонуванню в організмі дітей важких металів [110]. 

Слід зазначити присутність слідів свинцю в зразках грудного молока 

матерів дітей І-а та І-б гр. (0,000[0,000;0,018] % та 0,000[0,000;0,015] %, 

відповідно) (р ˃ 0,05), що супроводжується його наявністю на достатньо 

високому рівні в зразках волосся дітей у віці 5 місяців (І-а гр. - 2,700[0,800;3,800] 

мкг/г та І-б гр. - 2,050[1,300;3,500] мкг/г) (р ˃ 0,05)  (додаток А, Г, Ґ). 

Звертає на себе увагу наявність незначного рівня Ti в зразках волосся дітей, 

які мешкають в УБР, матерів та в грудному молоці у зв’язку з чим можна зробити 

припущення про ефект накопичення токсичних/умовно-токсичних МЕ та 

формування індивідуального мінерального профілю пари «мати-дитина» в 

умовах проживання в великому місті (додаток А, Г, Ґ).  

Зареєстровано достовірний помітний позитивний кореляційний зв’язок 

між рівнем титану в зразках волосся матерів та екологічним неблагополуччям 

району їх мешкання r = 0,646 (р ˂ 0,001). Помірний позитивний кореляційний 

зв'язок визначено між вмістом Ті в грудному молоці та його вмістом в зразках 

волосся r  = 0,315 (р = 0,007) (рис.4.2.) 
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Рис. 4.2. Кореляційні зв’язки між рівнем титану в зразках волосся дітей 

віком 5 місяців, які отримують ГВ, в зразках волосся матерів, в грудному 

молоці та районом мешкання родин. 

 

Аналіз нутритивного забезпечення матерів, які годують, за даними 

програми «Dietplan-7» показав, що їх раціон не був забезпечений потрібним 

добовим об’ємом поживних речовин за есенцільними МЕ (Na, Mg, Cr, Cl, K, Ca, 

Fe, Cu, Zn, I, P, Se) та вітамінами (Vit A, E, D, B1, B2, B6, B12, C, Niacin, Biotin), 

що пов’язане з власними переконаннями слідкувати «дієті годуючих мам» 

(додаток Е). Елементний дефіцит в щоденному раціоні матерів відображається в 

МЕ дисбалансі складової грудного молока та в формуванні низького рівня вмісту 

МЕ в середовищі накопичення, а саме в волоссі матерів та дітей (додаток А, Г,  Ґ).  

 

4.3. Нутритивний статус і мінеральний профіль дітей грудного та 

раннього віку, які мешкають в різних за екологічними характеристиками 

районах великого міста 

Мінеральний профіль (МП) дитячого організму характеризується 

пластичністю та динамічністю, що пов’язано як з його анатомо-фізіологічними 
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потребами, так із чинниками впливу протягом різних вікових періодів. Одними 

із значущих факторів впливу на формування МП дитини є його нутритивне 

забезпечення та екологічний стан району постійного місця проживання.  

Відомо, що волосся є середою накопичення МЕ та відображає його 

елементний склад протягом останніх 6 місяців життя, що дає можливість 

визначати приховані дефіцитні стани та виявляти формування елементозів на 

стадії доклінічних проявів.  

Проаналізовано результати рентгенофлуоресцентної спектрометрії та γ-

активаційного аналізу зразків волосся дітей на кожному з трьох етапів 

дослідження (додаток А, Б, В). 

На І етапі дослідження визначено значне зниження рівня цинку у дітей 5 

місяців в зразках волосся, які отримують ШВ (ІІ-а гр. 235,800 мкг/г [229,925; 

241,000]; ІІ-б гр. 231,000 мкг/г [227,350; 241,150] (р ˃ 0,05), в той час, як у дітей, 

які знаходяться на ГВ його рівень достовірно достатній (р ˂ 0,001) - (І-а гр. - 

241,000[240,000; 242,500] мкг/г та І-б гр. - 241,000[240,000; 242,150] мкг/г 

(р ˃ 0,05). 

При аналізі нутритивного забезпечення дітей цього віку визначено 

зниження добового споживання цинку (І-а гр. - 2,200[1,700; 2,600] мг/добу та І-б 

гр. - 2,200[1,825;2,850] мг/добу (р ˃ 0,05) у дітей, які знаходяться на грудному 

вигодовуванні, та незначне достовірне підвищення (р ˂ 0,001) - (ІІ-а гр. - 

3,500[3,100;3,675] мг/добу та ІІ-б гр.- 3,250[3,100;3,500] (р ˃ 0,05) у дітей, які 

отримують ШВ, що пов’язано зі стандартизацією складу суміші за МЕ та 

вітамінами (додаток Д).  

Таким чином, можна зробити висновки, що, навіть при достатньому 

добовому надходженні цинку при споживанні молочної суміші, не можливо 

виключати його прихований дефіцит, ураховуючи його низьку концентрацію в 

середі накопичення, а саме в волоссі (додаток А). 

Звертає на себе увагу значне статистично значуще збільшення рівнів цинку 

в зразках волосся у дітей І-а гр., ІІ-а гр. та ІІ-б гр. (392,000 [245,100;443,500] 
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мкг/г; 377,250 [245,375;436,250] мкг/г; 356,500 [242,075;390,500] мкг/г 

відповідно) у віці 1 року (р ˂ 0,001).  

Проте, за даними програми «Dietplan-7» виявлено зниження добового 

надходження Zn у дітей віком 1 рік, які знаходилися на ГВ, за рахунок грудного 

молока в раціоні протягом дня (40-50%) (додаток Д). 

У дітей віком 3 роки  вміст цинку в зразках волосся, не зважаючи на вид 

вигодовування був значно нижчим, що є наслідком дефіциту цього 

мікроелементу в харчовому раціоні (додаток В, Д).  

Отримані нами результати збігаються з результатами міжнародного 

дослідження (Турція, 2015 р.) та підтверджують, що протягом життя рівень 

цинку коливається з фізіологічним підвищенням після 3 місяців життя та 

поступовим зниженням після року [153]. 

Відомо, що антагоністами цинку є кальцій, мідь та свинець [93, 154].  

Визначено, що у дітей віком 5 місяців не залежно від виду вигодовування 

та району проживання дитини, рівень кальцію в зразках волосся був достатній за 

наявності його щоденного дефіциту в раціоні згідно аналізу харчування (додаток 

А, Д). 

Виявлено зменшення рівню кальцію у волоссі дітей 1 року, які знаходяться 

на ШВ (ІІ-а гр. - 2170,000 мкг/гр [2107,750; 3203,750] та ІІ-б гр. - 2168,500 мкг/гр 

[2135,000; 2509,250] (р ˃ 0,05), що можливо є наслідком відзеркалення в зразках 

волосся антагоністичного впливу цинку, а саме достовірного збільшенням його 

рівня (р ≤ 0,001) в зразках волосся дітей (ІІ-а гр. - 356,500 мкг/гр [242,075; 

390,500]; ІІ-б гр. (356,500 мкг/гр [242,075; 390,500] (р ˃ 0,05).  

При аналізі нутритивного забезпечення дітей у віці 1 року визначено, що у 

дітей, які знаходились на ГВ, добовий рівень надходження кальцію достовірно 

знижений в 2 рази (р ˂ 0,001) - (І-а гр. 537,900[453,600;595,200] мг/добу; І-б гр. 

479,200[454,500;522,225] мг/добу (р ˃ 0,05) за рахунок відсотку грудного молока 

в раціоні, а у дітей, які отримували ШВ (ІІ-а гр. 510,450[467,425;539,700] 
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мг/добу; ІІ-б гр. 537,600[481,025;591,000] мг/добу (р ˃  0,05) статистично значущо 

знижений (р ˂ 0,001) за рахунок овочевого та м’ясного прикорму в раціоні. 

На ІІІ етапі дослідження визначено зниження вмісту Ca в зразках волосся 

дітей у віці 3 років, не зважаючи на вид вигодовування та район проживання 

(додаток В). Згідно даним обчислення результатів в програмі Dietplan 7, ми 

пов’язуємо цей факт з недостатньою кількість кальцієвмісних продуктів в 

раціоні трьох річних дітей, що може бути пов’язано з формуванням у них 

недоцільної харчової поведінки – відмова від кисло-молочної продукції на 

користь фаст фуду та солодощам (додаток Д).  

Вміст міді в зразках волосся дітей у віці 5 місяців та 1 року, не зважаючи 

на вид вигодовування та район мешкання, мав незначне підвищення від 

референтного значення – 13,0 мкг/г (додаток А). Був визначений кореляційний 

зв'язок на І та ІІ етапах дослідження між підвищеним вмістом Cu у дітей, які 

знаходились на ШВ в зразках волосся та їх проживанням в УБР (р = 0,029). 

Звертає на себе увагу, що при аналізі нутритивного забезпечення дітей у 

віці 5 місяців, які знаходилися на ШВ, спостерігається достатній добовий рівень 

міді (додаток Д) на відміну від його рівню у дітей, які отримували ГВ, (р = 0,026): 

(І-а гр. 0,300[0,410;0,520] мг/добу; І-б гр. 0,470[0,422;0,520] мг/добу (р ˃ 0,05). 

Тенденція до зниження добового рівня надходження міді з продуктами 

харчування продовжувала спостерігатися у дітей І-а гр. у віці 1 року 

(0,150[0,280;0,330] мг/добу) (р ˂ 0,001). 

На ІІІ етапі дослідження рівень міді в зразках волосся значно знизився, 

особливо у дітей, які отримували штучні суміші на першому році життя та 

мешкали в УБР (ІІ-а гр. – 7,750[5,500;9,575] мкг/г (р = 0,007); ІІ-б гр.- 

8,200[5,975;10,175] мкг/г (р = 0,003) (додаток В). 

При аналізі харчового раціону визначено, що всі діти у віці 3 років, не 

зважаючи на район проживання, отримували добову норму міді згідно свого віку 

(додаток Д). 

У дітей, які знаходилися на ГВ у віці 5 місяців визначався статистично 

значно знижений рівень заліза в зразках волосся (р˂0,001): (І-а гр. 
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22,500[21,600;32,000] мкг/г та І-б гр. 22,050[21,500;28,050] мкг/г (р ˃ 0,05), який 

набув референтних значень до віку 1 рік (І-а гр. 31,300[30,100;31,900] мкг/г та 

І- б гр. 31,400[24,600;31,900] мкг/г (р ˃ 0,05). У дітей відповідного віку, які 

вигодовувалися штучними сумішами рівень заліза у зразках волосся залишався 

не зміненим (р = 0,006) (додаток А, Б). Зниження рівню заліза у зразках волосся 

у 29 (82,8%) дітей І-а гр. та 32 (72,7%) дітей І-б гр. співпадало з лабораторними 

даними у сироватці крові, які підтверджували наявність ЗДА легкого ступеню 

тяжкості (Hb 106,000 г/л [104,000;109,000] (р˂0,001) та феритин мкг/л 

10,000[9,000;11,000] (р ˂ 0,001). Корекцію низького рівня заліза проводили за 

допомогою введення наступних продуктів прикорму: м’ясне пюре (курча, 

телятина, кролик), яловича печінка, гречана каша, фруктове пюре (яблуко, 

груша, смородина, родзинки), овочеве пюре (печена картопля, томати).  

Звертає на себе увагу, що у віці 3 років вміст заліза в волоссі дітей, які 

отримували ШВ був достовірно значно нижче (р ˂ 0,001) - (ІІ-а гр. - 

22,500[19,250;26,000] мкг/г; ІІ-б гр.- 24,000[21,000;26,000] мкг/г (р ˃ 0,05) у 

порівнянні з дітьми, які отримували ГВ (І-а гр. - 27,000[21,000;29,000] мкг/г; 

І- б гр.- 28,000[24,000;30,000] мкг/г (р ˃ 0,05). При цьому аналіз результатів 

нутритивного забезпечення дітей всіх груп показав, що добову норму заліза з 

продуктами харчування отримували лише діти ІІ-б групи у зв’язку з щоденною 

наявністю м’ясних виробів в раціоні (додаток Д), у той час, як діти інших груп 

отримували переважно залізо з рослинною їжею (р ˂ 0,001).  

На кожному з трьох етапів дослідження визначено підвищення рівню 

хрому в зразках волосся дітей (додаток А, Б, В), однак, звертає на себе увагу, 

кореляційний зв'язок між вмістом Cr в волоссі дітей та їх проживання в УБР 

м. Харкова (р = 0,009), що доводить негативний вплив екологічного середовища 

на мінеральний профіль дітей грудного та раннього віку. 

Визначено взаємозв’язок між вмістом хрому в волоссі дітей у віці 1 року 

(ІІ-а гр. 1,216[0,953;1,416] % та ІІ-б гр. 1,245[1,197;1,455] % (р ˃ 0,05) та їх 

вигодовуванням штучними сумішами (р = 0,038). 
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Не зважаючи на те, що хром є ессенціальним мікроелементом, при його 

надлишку в організмі за рахунок надходження із забрудненого повітря або 

підвищенні всмоктування при суттєвому дефіциті цинку та заліза, він може 

набувати токсичних властивостей. 

Свинець виявлено в зразках волосся дітей у віці 5 місяців, що не залежало 

від виду вигодовування та району проживання (додаток А). В динаміці на ІІ та 

ІІІ етапах дослідження визначався приріст Рb в зразках волосся дітей, які 

проживають в УБР м. Харова (додаток Б, В). Однак, вірогідний вплив 

екологічного фактору, а саме проживання в УБР, на підвищений вміст свинцю в 

волоссі дітей було доведено тільки на ІІ етапі дослідження (р = 0,027). 

Тим не менш, при аналізі статистичних даних, не зважаючи на відсутність 

кореляційного зв’язку між вмістом цього елементу та видом вигодовування, 

визначено значне збільшення рівню свинцю в волоссі дітей (n=32), які 

проживають в УЧР протягом кожного етапу дослідження (рис. 4.3.).  

 

Примітка: р ≤ 0,005 

Рис.4.3. Рівень свинцю (%) у дітей, які проживають у різних районах 

м. Харкова 

Звертає на себе увагу низький вміст йоду в зразках волосся дітей у віці 5 

місяців, 1 та 3 років, не зважаючи на район проживання родин (додаток А, Б, В). 

Має місце кореляція між низьким вмістом йоду в зразках волосся та ШВ дітей (р 

= 0,037). Аналіз результатів програми «Dietplan-7» показав незначне зниження 

добової норми йоду в раціоні дітей у різні вікові періоди, не залежно від виду 

вигодовування, що отримувала дитина (додаток Д). 
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Одним з МЕ, який за результатами нашого дослідження мав кореляційний 

зв’язок з видом вигодовування є нікель. Так, визначено, що значне зниження 

рівню нікелю в зразках волосся дітей у віці 5 місяців (І-а гр. - 7,300[7,100;7,400] 

мкг/г та І-б гр. 7,350[7,200;7,400] мкг/г(р ˃ 0,05), 1 року (І-а гр. - 

7,200[7,100;7,400] мкг/г та І-б гр. 7,250[7,100;7,400] мкг/г (р ˃ 0,05) та 3 років 

(І-  а гр. - 5,500[4,700;6,200] мкг/г та І-б гр. 5,350[4,825;6,075] мкг/г (р ˃ 0,05) 

спостерігалось у дітей, які знаходилися на ГВ (р ˂ 0,001). Звертає на себе увагу, 

що у дітей віком 5 місяців, які проживали в УБР, рівень Ni у зразках волосся був 

вищий ніж у дітей, які мешкали в УЧР (р = 0,011). 

Розглядаючи негативний вплив екологічного фактору на формування 

мінерального профілю дітей 1 та 3 років, слід зазначити присутність в зразках їх 

волосся стронцію та наявність достовірного кореляційного зв’язку між цим 

елементом та проживанням родин в «брудних» районах міста (р ˂  0,001) (додаток 

Б, В). Встановлено позитивну кореляцію між наявністю стронцію в зразках 

волосся дітей у віці 1 та 3 років, які отримували ШВ (р = 0,007).  

Слід зазначити, що всі діти, які приймали участь в дослідженні у віці 3 

років не мали належного забезпечення добової норми за МЕ (Mg, Zn, Se) та 

вітамінами (A, D, B1, B2, B6, B12) (додаток Д), що згідно даних анкетування 

пояснюється нераціональним харчуванням: недостатня кількість вживання 

овочів, фруктів, цільнозернових каш та надмірне споживання солодощів, мучних 

виробів, пакетованих соків та солодких газованих напоїв. 

 

4.4. Найбільш поширені нутритивно-залежні стани у дітей грудного та 

раннього віку, які мешкають в умовах великого міста. 

При аналізі результатів ІЧ - спектроскопії (додаток Є) визначено, що у 

дітей, які вигодовувалися грудним молоком спостерігалися валентні лінії оксі-

гемоглобіну, фукози та галактози (1030, 1130, 1150, 1170), що були відсутні у 

дітей, які отримували ШВ.  

Звертає на себе увагу присутність смужок, що пов’язують коливання 

зв’язків мінеральних елементів та кисню (400-550 см-1) і відсутність ліній в 
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області молекулярних коливань еритроцитів (1570 см-1- валентні коливання ν(N-

H)+ν(C-N) аміда II) у дітей, які отримували адаптовані суміші на першому році 

життя, у той час, як у дітей, які отримували ГВ ця смужка була яскраво виражена.  

Визначено зменшення інтенсивності ліній від сильної у дітей, які 

отримували ГВ до слабкої у дітей, які знаходилися на ШВ в області 1290-1300 

см-1 (коливання в кільцевій структурі білка) та в області валентних коливань N-

H. Доведено, що білкові зв’язки найсильніші у дітей, які отримували грудне 

молоко у порівнянні з дітьми, які знаходилися на ШВ. 

Однак, за результатами нашого дослідження грудне вигодовування являє 

собою фактор ризику розвитку ЗДА у дітей першого року життя, у зв’язку з 

недостатнім постачанням добової норми Fe з грудним молоком (див.розділ 4.1.) 

[103, 104].  

Згідно аналізу раціону харчування дітей перших трьох років життя за 

допомогою програми «Dietplan-7» визначено, що призначення прикорму з 

високим вмістом заліза на ранніх стадіях розвитку залізодефіциту у дітей, не 

зважаючи на дисбаланс елементного гомеостазу в парі «мати-дитина», дозволяє 

своєчастно проводити корекцію ЗДА у дітей без медикаментозного втручання, 

що було підтверджено нормалізацією лабораторних показників (ферритин та 

гемоглобін) у дітей з випадками ЗДА та достатнім вмістом заліза в зразках 

волосся на ІІ етапі дослідження [31,300[30,100;31,900] мкг/г] (р = 0,006).  

Доведено, що добове споживання заліза дітьми грудного та раннього віку 

не відповідає віковим потребам (р ˂ 0,001) (додаток Д), що сприяє формуванню 

прихованих дефіцитних станів. Так, показники рівню Fe у дітей віком 3 роки: 

І- а гр. 27,000[21,000;29,000] мкг/г та І-б гр. 28,000[24,000;30,000] мкг/г 

(р ˃ 0,05);ІІ- а гр. 22,500[19,250;26,000] мкг/г  та  ІІ-  б  гр.  24,000[21,000;26,000] 

мкг/г (р ˃ 0,05). 

Слід окремо виділити, що ризик розвитку анемії у дітей, які знаходилися 

на ГВ можливий у випадку відсутності повноцінного нутритивного забезпечення 

матерів (зниження добової норми споживання заліза менш ніж 28-30 мг в період 

вагітності та лактації). Отримані результати дають змогу розглядати зниження 
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рівня заліза в зразках волосся дітей менш ніж 25-28 мкг/г у якості прихованого 

залізодефіциту та як предиктор розвитку ЗДА в подальшому. 

Аналіз нутритивного забезпечення дитини показав, що на етапі відсутності 

клінічних та лабораторних проявів ЗДА предиктором ризику розвитку 

залізодефіциту є зниження рівня заліза в раціоні дітей нижче 4,0 мг/добу.  

 

4.5. Найбільш поширені еко-залежні стани у дітей залежно від 

екологічних умов проживання. 

Відомо, що нікель, кобальт та хром є одними з розповсюджених тригерів 

розвитку загострень АД та причиною виникнення КД [155, 156, 157, 158].   

Результати моделювання алергічної реакції уповільненого типу у дітей з 

АД та частими проявами КД в анамнезі методом аплікацій патч-систем 

«Chemotechnique Diagnostics» довели, що не зважаючи на екологічні умови 

району проживання та тип вигодовування, найбільш частими тригерами 

виникнення незначної та помірної шкірної реакції були гаптени з paraben mix, 

methylisothiazolinone, formaldehyte, peru balsam, fragrance, colophonium, lanolin 

(табл.4.2.).  

Однак, підвищена реакція на тригерні МЕ (Ni, Co, Cr) частіше зустрічалась 

у дітей, які проживають в УБР м. Харкова. Тим не менш, незначна шкірна реакція 

на кобальт та хром зустрічалась як у дітей, які мешкають в чистих районах, так і 

у дітей, які проживають в «брудних» районах великого міста.  

Звертає на себе увагу, що кількість дітей з шкірною відповідю на аплікації 

з металевими гаптенами значно більша в УБР, ніж в УЧР (табл. 4.4.), що доводить 

роль екологічного фактору в розвитку загострень АД та може бути причиною 

виникнення КД.  

 

Таблиця 4.2 

. 
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Результати реакцій уповільненого типу на аплікаційні патч-системи 

«Chemotechnique Diagnostics» у дітей з АД та частими проявами КД в анамнезі 

у віці 3 років (n = 57) 

 

Гаптен Реакція Умовно-чистий 

район 

Умовно-брудний 

район 

Nickel (II) sulfate 

hexahydrate (Ni) 

Підвищена 7,4%   20,0%  

Помірна ----------- ----------- 

Незначна ----------- ----------- 

Cobalt (II) chloride 

hexahydrate (Co) 

Підвищена 8,5%  10,5%   

Помірна ----------- ----------- 

Незначна 7,4%  17,6%  

Potassium dichromate 

(Сr)  

Підвищена ----------- ----------- 

Помірна 8,5%  ----------- 

Незначна 2,9%  11,7%  

Paraben mix Підвищена ----------- ----------- 

Помірна ----------- ----------- 

Незначна 18,75 % 21,95% 

Methylisothiazolinone Підвищена ----------- ----------- 

Помірна 25% 21,95% 

Незначна 18,75% 21,95% 

Formaldehyte Підвищена ----------- ----------- 

Помірна 25% 21,95% 

Незначна 18,75% 21,95% 

Peru balsam Підвищена ----------- ----------- 

Помірна ----------- ----------- 

Незначна 37,5% 41,46% 

Fragrance Підвищена ----------- ----------- 

Помірна ----------- ----------- 

Незначна 56,25% 63,41% 

Colophonium Підвищена ----------- ----------- 

Помірна ----------- ----------- 

Незначна 18,75% 21,95% 

Lanolin Підвищена ----------- ----------- 

Помірна ----------- ----------- 

Незначна 18,75% 21,95% 

 

Таким чином, можна вважати, що одну з провідних ролей в виникненні 

вираженої місцевої реакції у дітей з загостреннями АД та проявами КД становить 
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надлишок тригерних МЕ (Ni, Co, Cr), які вірогідно надходять в організм дітей з 

навколишнього середовища. Результати нашої роботи співпадають з 

результатами  міжнародних досліджень [159, 160, 161]. 

Встановлено позитивний кореляційний зв'язок між рівнем хрому в зразках 

волосся r = 0,368 (р ˂ 0,001), реакцією на аплікаційне патч-тестування у дітей 

віком 3 років r = 0,373 (р ˂ 0,001), які знаходилися на штучному вигодовуванні 

та проживали в УБР міста (рис.4.4.). 

 

 

Рис. 4.4. Кореляційні зв’язки між рівнем хрому у зразках волосся дітей на 

ШВ у віці 3 років, позитивної місцевої шкірної відповіді на гаптен дихромату 

та умовно-брудним районом мешкання родин. 

 

Слід зазначити, що несприятливий стан навколишнього середовища УБР 

міста має вплив не тільки на розвиток місцевих уражень шкіри, а й на 

захворюваність ГРЗ та ГОБ. Так, у дітей, які мали підвищений рівень хрому та 

титану в зразках волосся на всіх етапах дослідження та мешкали в УБР міста 

(рис.4.5., рис.4.6.), прояви ГРЗ та ГОБ спостерігалися в 2 рази частіше, ніж у 

дітей, які проживали в УЧР міста.  
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Примітка: р ≤ 0,009 

 

Рис.4.5. Рівень хрому та титану в волоссі і захворюваність на ГРЗ дітей, 

які  проживають в різних за екологічними характеристиками районах міста. 

 

  

Примітка: р ≤ 0,005 

 

Рис.4.6. Рівень хрому та титану в волоссі і захворюваність на ГОБ дітей, 

які  проживають в різних за екологічними характеристиками районах міста. 
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Резюме до розділу 4: 

1. Визначено залежність між видом вигодовування та рівнем фізичного 

розвитку дітей. У дітей, які знаходилися на грудному вигодовуванні та 

мали надлишок ваги на першому році життя, відбувалась нормалізація 

маси тіла до трьох років. У дітей, які отримували штучне вигодовування 

ризик розвитку надмірної ваги зберігався до 3 років. 

2. На підставі визначеної достовірної залежності між вмістом важких 

металів в зразках волосся матерів, дітей та грудному молоці доведено, 

що мінеральний статус пари «мати-дитина» є єдиною системою, стан 

якої залежить від екологічних умов району проживання родини. 

Виявлено, що за наявності залізодефіциту у матерів, які годують, 

виключно грудне вигодовування протягом перших 6 місяців життя 

може бути причиною розвитку аліментарно-залежної залізодефіцитної 

анемії у дитини.  

3. Отримані результати дають змогу розглядати зниження рівня заліза в 

зразках волосся дітей менш ніж 25-28 мкг/г у якості прихованого 

залізодефіциту та як предиктор розвитку ЗДА в подальшому. 

4. Аналіз нутритивного забезпечення дитини показав, що на етапі 

відсутності клінічних та лабораторних проявів ЗДА предиктором 

ризику розвитку залізодефіциту є зниження рівня заліза в раціоні дітей 

нижче 4,0 мг/добу.  

5. Виявлено наявний дисбаланс між мінеральним профілем та 

нутрієнтним забезпеченням дітей грудного та ранньогу віку, не 

зважаючи на район проживання родин. Встановлено зниження добової 

норми споживання заліза, цинку, кальцію, йоду, міді в раціоні дітей 

першого року життя, які отримували грудне молоко, та мали знижений 

вміст Fe та відповідний до віку вміст Са, Zn, I, Cu в зразках волосся. У 

дітей на штучному вигодовуванні визначався знижений вміст цинку в 

зразках волосся з поступовим його збільшенням до 1 року на фоні 
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пропорційно зворотнього падіння добового рівня споживання з 

прикормом та штучною сумішшю.  

6. Визначено залежність між низьким добовим аліментарним 

забезпечнням Fe, Ca, Zn, Cu, I  та зниженням їх вмісту в зразках волосся 

дітей у віці 3 років, не зважаючи на район проживання сімей. 

7. На підставі визначеної кореляційної залежності, доведено, що рівень 

хрому в зразках волосся значно підвищувався у дітей, які отримували в 

вигодовуванні штучну суміш та проживали в екологічно 

незадовільному районі міста.  

8. Надлишкова концентрація МЕ тригерів (Ni, Co, Cr) в навколишньому 

середовищі відіграє одну з провідних ролей в виникненні загострень 

атопічного дерматиту та уражень шкіри при контактному дерматиті. 

9. Доведено, що наявність важких металів (Cr, Ti) у повітрі може 

збільшувати частоту захворюванності на гострі респіраторні 

захворювання та гострий обструктивний бронхіт у дітей.  

10.  При аналізі структури захворюваності дітей грудного та раннього віку, 

які мешкають в м. Харкові звернула на себе увагу частота виникнення 

випадків гострого обструктивного бронхіту, контактного дерматиту та 

загострень атопічного дерматиту у дітей з дисбалансом мінерального 

профілю, а саме наявності важких металів (Cr, Ni, Ti) в зразках волосся, 

що стало приводом для  розгляду цих захворювань  як еко-залежних. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ГОСТРОГО ОБСТРУКТИВНОГО 

БРОНХІТУ З  УРАХУВАННЯМ РІВНІВ  Tі ТА Cr У ВОЛОССІ ДІТЕЙ 

ГРУДНОГО ВІКУ, ЯКІ МЕШКАЮТЬ В ЕКОЛОГІЧНО НЕСПРИЯТЛИВИХ 

РАЙОНАХ ВЕЛИКОГО МІСТА 

 

Останніми роками в Україні за рахунок погіршення стану навколишнього 

середовища, збільшення використання в побуті засобів, які містять небезпечні 

хімічні речовини, та погіршення якості харчування відбувається істотне 

зниження кількості здорового дитячого населення. Вплив шкідливих факторів 

навколишнього середовища на стан здоров'я дітей різних вікових груп, протягом 

соматичної патології і формування станів, обумовлених їх дією, є одним з 

актуальних питань сучасної педіатрії [171]. 

Доведено, що при підвищенні допустимого рівня концентрації в 

повітряному просторі, різноманітні токсичні речовини, як (оксид вуглецю (CO), 

діоксид сірки (SO2), оксиди азоту (NO), летючі органічні сполуки (VOCs), озон 

(O3), та важкі метали можуть глибоко проникати в легені, викликаючи 

респіраторні захворювання, включаючи гострий обструктивний бронхіт, 

бронхіальну астму, хронічне обструктивне захворювання легенів та ін. [172, 

1733, 174]. Слід зазначити, що такі сполуки, як тютюновий дим в умовах 

пасивного куріння і пар, що виникає при приготуванні їжі, може чинити 

негативний вплив на організм дитини, особливо дитини першого року життя. 

Існують дані, що при вдиху, екотоксиканти сприяють порушенню 

мукоциліарного кліренсу респіраторної системи, негативно впливають на 

гуморальні і клітинні захисні механізми, викликаючи запалення в дихальних 

шляхах з порушенням бронхоальвеолярної проникності і функцій макрофагів. 

Так, титан (Ti) і хром (Cr), які широко представлені в повітряному басейні 

великих міст можна віднести до одних з етіологічних факторів розвитку ГОБ у 

дітей [175, 176]. 

В даний час все частіше в педіатричній практиці відбувається 

впровадження сучасних інформаційних технологій для отримання за відносно 
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короткий термін точного аналізу маркерів, які дозволять лікарю прогнозувати 

розвиток різних захворювань і ще на доклінічному етапі проводити адекватні 

профілактичні заходи. 

З огляду на все вищевикладене, актуальним є розробка і впровадження в 

практичну роботу сімейного лікаря та лікаря-педіатра сучасної моделі 

прогнозування розвитку гострого обструктивного бронхіту у дітей раннього 

віку, які проживають в умовах великого промислового міста. 

Під наглядом перебувало 152 дитини у віці 5 місяців, сім'ї яких постійно 

проживали в промислових районах м.Харкова поблизу великих автострад і 

функціонуючих виробництв. Діти були розподілені на наступні групи: I група -  

103 дітей, які не хворіли на ГОБ; II група - 49 дітей, які перехворіли 2 рази у віці 

від 1 до 5 місяців.  

При визначенні клініко-діагностичних факторів, у пацієнтів, 

використовували такі ознаки: дані анамнезу, клінічний огляд, результати 

лабораторних та інструментальних досліджень. 

Для синтезу математичної моделі прогнозу ГОБ у дітей раннього віку 

застосовувалася бінарна логістична регресія, яка дозволяє досить точно виявити 

ознаки, які істотно впливають на результат захворювання. Для проведення 

даного аналізу використовували комп'ютерну програму SPSS 19.0. 

За допомогою методу бінарної логістичної регресії була отримана 

наступна математична модель: 



P =[1+exp(-(5,743*X1-4,868*X2 -6,316))]-1, 

 

де X1 - Cr; 

     X2  - Ti. 

 

Значення лежить в межах від 0 до 1. Чим ближче до 1, тим вище ймовірність 

прогнозу розвитку ГОБ у дитини. Коли значення знаходиться в діапазоні від 0 до 

0,5, з цього випливає висновок, що у дитини нижче ймовірність розвитку ГОБ. 
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Коефіцієнти підібраною моделі бінарної логістичної регресії представлені в 

табл. 5.1. 

Таблиця 5.1. 

 

Коефіцієнти моделі бінарної логістичної регресії для прогнозування 

розвитку гострого обструктивного бронхіту у дітей першого року життя. 

 

Показники, 

Хi 

Коефіцієнти Стандартні 

помилки 

Критерії 

Вальда 

Значимість 

(pi) 

X1 5,743 1,073 28,658 0,001 

X2 -4,868 1,943 6,277 0,012 

Константа -6,316 1,140 30,714 0,001 

 

Перевірка значущості підібраних коефіцієнтів в моделі проводилася за 

допомогою статистичного тесту Вальда. Всі змінні значущі (p <0,05) підібрані 

правильно (табл.5.1.). 

Якість наближення регресійній моделі оцінювали за допомогою функції 

подібності (табл. 5.2.). У дослідженні, G = 106,048 при р = 0,001, що вказує на те, 

що в цілому незалежні змінні мають значний вклад в прогнозуванні залежної 

змінної. 

Таблиця 5.2. 

Характеристики моделі бінарної логістичної регресії, створеної для 

прогнозування ГОБ у дітей першого року життя, які проживають в умовах 

промислового міста. 

Результати 

заключного 

кроку 

аналізу 

-2 Log  

правдоподібність 

(G) 

R² 

Нейджелкерка 

χ² Значимість 

(p) 

106,048 0,499 60,153 0,001 
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Результати класифікації, в якій реально спостережувані показники 

приналежності до тієї чи іншої з двох досліджуваних груп зіставляються з 

передбаченими на основі синтезованої логістичної регресійної моделі 

представлені в табл. 5.3. 

Таблиця 5.3. 

 
Класифікаційні результати 

Реальні групи 

Прогнозовані групі 

Результат % вірно прогнозовані 

Позитивний Негативний 

Результат 
Позитивний  92  11  89,3 

Негативний  13 36 73,5 

Загальний відсоток 84,2 

 

 З класифікаційної табл.5.3. можна зробити висновок про те, що із 

загального числа дітей без бронхіту (103 дитини), тестом були визнані вірно 92 і 

11 помилково віднесені до групи дітей з ГОБ. Із загальної кількості з бронхітом 

(49 дітей), тестом були визнані 36 і 13 помилково віднесені до групи дітей без 

ГОБ. Загалом, правильно розпізнано 128 випадків з 152, це становить 84,2%. 

Для дослідження якості синтезованої математичної моделі проводився 

ROC-аналіз (receiver operating characteristic, аналіз операційної характеристичної 

кривої), який виявив її характеристики. Інтегральна оцінка ефективності 

виведеного прогностичного правила, заснована на співвідношенні чутливості і 

специфічності тесту, представлена на рис. 5.1. На рис. 5.1. зелена діагональна 

лінія відповідає «марної» класифікатором, тобто повною нерозрізненості двох 

груп; синя крива є ROC-кривої. 
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Рис 5.1. – ROC- аналіз 

 

 

Представлене в табл. 5.4. значення площі під ROC-кривою, яка дозволяє 

оцінити діагностичну цінність моделі, склало 0,891 [0,830; 0,953], що говорить 

про дуже гарну якість моделі. Вважається, що значення площі від 0,9 до 1 

відповідає відмінній якості моделі, від 0,8 - 0,9 - дуже гарній, 0,7 - 0,8 - гарній, 

0,6 - 0,7 – середній та 0,5 - 0,6 - незадовільній. 

Таблиця 5.4. 

 

Результати ROC-аналізу 

 

 

Характеристики ROC Кривої 95% Довірчий інтервал 

Площа 

Стандартні 

помилки Значимість (p) 

Нижня 

межа Верхня межа 

0,891 0,031 0,001 0,830 0,953 

 

Представлені в дисертаційній роботі результати дослідження говорять про 

ефективність застосування бінарної логістичної регресії для прогнозування 

гострого обструктивного бронхіту у дітей. 

Приклад використання моделі прогнозування розвитку гострого 

обструктивного бронхіту: 

Хлопчик А., вік - 5 місяців. Маса - 6,050 гр., зріст - 64 см. 
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Сім'я проживає останні 5 років в Основ'янському (Червонозаводському) р-

ні м.Харкова, який за даними екологічних служб є найбільш забрудненим 

районом (78 промислових, 8 транспортних, 15 з\д транспортних підприємств, 12 

будівельних організацій) [177]. 

 З сімейного анамнезу: дитина народилася від Ⅰ неускладненої вагітності та 

Ⅰ фізіологічних пологів в терміні 39 тижнів з масою 3,080 гр. і довжиною тіла 54 

см., оцінка за шкалою Апгар 8-9 балів, прикладена до грудей в пологовому залі. 

Дитина з народження перебувала на виключно грудному вигодовуванні. 

Вітамінно-мінеральні комплекси не отримував. Прикорм введений з 5,5 місяців 

життя - овочі (кабачок, цвітна капуста, броколі). Мати здорова, не має шкідливих 

звичок, вітамінно-мінеральні комплекси в період вагітності та годування груддю 

не отримувала. Батько - соматично здоровий, без шкідливих звичок. Батьки і 

найближчі родичі не мають алергічних і хронічних респіраторних захворювань. 

При клінічному огляді в 5 місяців життя педіатром і вузькими спеціалістами 

(невролог, хірург, ортопед, кардіолог, офтальмолог) у хлопчика А. не 

встановлені патологічні зміни з боку органів і систем. 

Аналіз мінерального профілю дитини показав надмірний вміст Cr і Ti, що 

стало причиною продовження спостереження за дитиною. 

З огляду на те, що хлопчик проживає в несприятливому районі великого 

промислового міста, був здійснений підрахунок ймовірності розвитку гострого 

обструктивного бронхіту з урахуванням надлишкового надходження в організм 

Cr і Ti із зовнішнього середовища. 

При обстеженні визначені наступні значення прогностичних критеріїв: 

Cr  (X1) - 1,497, Ti (X2) - 0,2250. 

Для даної дитини була проведена індивідуальна кількісна оцінка 

прогностичних критеріїв і розраховані в автоматичному режимі в Exсel 

ймовірність прогнозу розвитку гострого обструктивного бронхіту за 

розробленою формулою: 

 = [1 + exp (- (5,743 * 1,497 - 4,868 * 0,2250 - 6,316))] - 1, 
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Висновок: імовірність розвитку ГОБ у даного пацієнта була висока, а саме 

0,766. 

Встановлено, що у віці між 5 місяцями життя і 1 роком дитина двічі 

перехворів ГОБ, а в віці від 1 року до 3 років життя було зафіксовано 3 випадки 

ГОБ. Дитина отримував медикаментозну терапію в амбулаторних умовах згідно 

із затвердженими локальними протоколам на підставі Наказу МОЗ України № 

1422 від 29 грудня 2016 р., який дозволяє українським лікарям використовувати 

в своїй роботі міжнародні клінічні протоколи [178, 179, 180]. 

Даний клінічний приклад доводить ефективність моделі прогнозування ГОБ 

у дітей раннього віку, що актуально в практиці педіатрів та сімейних лікарів. 

 

Резюме до розділу 5. 

За допомогою бінарної логістичної регресії та ROC аналізу встановлено, 

що параметрами, значення яких слід враховувати під час прогнозування гострого 

обструктивного бронхіту у дітей грудного віку, які проживають в забруднених 

районах промислового міста, є рівень токсичних та умовно-токсичних МЕ – Ti 

та Cr. Якість даної моделі перевірено за допомогою функції подібності. У 

дослідженні, G = 106,048 при р = 0,001, що вказує на те, що в цілому незалежні 

змінні мають значний вклад в прогнозування залежної змінної. Загалом, 

правильно розпізнано 128 випадків з 152, це становить 84,2%. Рівень прогнозу 

розвитку ГОБ у дітей встановив 0,891 [0,830; 0,953], що свідчить про дуже гарну 

якість моделі. 

Результати представлені в наступних роботах: 

1. Frolova T.V., Amash A.G. The prediction of wheezing development among 

infants living in large industrial cities. Український журнал екстремальної 

медицини ім. Г.О. Можаєва. 2020. Т.20 (1). С. 123-127. 

2. «Екологічна патологія хімічного генезу. Охорона здоров’я дітей: 

монографія/ Т.В. Фролова, М.Г. Щербань, В.В. М’ясоєдов, А.Г. Амаш та 

ін. за ред. Т.В. Фролової, М.Г. Щербаня. – Харків, РВВ ХНМУ, 2019 – 

100 с. 
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РОЗДІЛ 6 

 

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗАГОСТРЕНЬ АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ 

У ДІТЕЙ ГРУДНОГО ВІКУ, ЯКІ МЕШКАЮТЬ В ЕКОЛОГІЧНО 

НЕСПРИЯТЛИВИХ РАЙОНАХ ВЕЛИКОГО МІСТА 

 

Проблема атопічного дерматиту у дітей раннього віку набуває все 

більшого значення в сучасній педіатрії. У структурі алергічних захворювань АД 

займає одне з провідних місць за своєю поширеністю. Відомо, що несприятливі 

фактори навколишнього середовища [181], в тому числі, підвищена 

концентрація умовно-токсичних і токсичних МЕ, а саме Ni та Cr [182, 183, 184], 

в повітрі, ґрунті, воді та мінеральний дисбаланс організму в цілому [185] 

відіграють важливу роль в маніфестації дерматиту, впливаючи на особливості 

його перебігу. Розробка прогностичної моделі впливу екотоксикантів на 

розвиток загострень АД у дітей, які мешкають в промисловому місті, набуває 

своєї актуальності в сучасній практиці педіатра або лікаря сімейної медицини. 

На підставі всього перерахованого вище можна зробити висновок, що 

синтез нової математичної моделі прогнозування загострень атопічного 

дерматиту у дітей за допомогою бінарної логістичної регресії є актуальною 

науковою і практичною задачею. 

Обстежено 152 дитини у віці 5 місяців, родини яких постійно проживали в 

промислових районах міста. Діти були розподілені на наступні групи: I група -  

95 дітей без проявів АД; II група - 57 дітей, які мали в анамнезі АД.  

Для синтезу математичної моделі прогнозу розвитку загострень АД у дітей 

застосовувалася бінарна логістична регресія, яка дозволяє досить точно виявити 

ознаки, які істотно впливають на результат захворювання. Для проведення 

даного аналізу використовували комп'ютерну програму SPSS 19.0. 

За допомогою методу бінарної логістичної регресії була отримана 

наступна математична модель: 



P =[1+exp(-(71,676*X1+ 4,478*X2 +72,662*X3-9,124))]-1, 
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де X1 – Mg; 

X2  - Cr; 

X3  - Ni, 

Значення 


P  лежить в межах від 0 до 1. Чим ближче до 1, тим вище 

ймовірність прогнозу загострень атопічного дерматиту у дитини. Коли значення 

знаходиться в діапазоні від 0 до 0,5 - ймовірність розвитку загострень АД 

знижується. 

Коефіцієнти підібраною моделі бінарної логістичної регресії представлені в 

табл.6.1. 

Таблиця 6.1. 

 

Коефіцієнти моделі бінарної логістичної регресії, створеної для 

прогнозування загострень атопічного дерматиту у дітей грудного віку 

 

Показник, 

Хi 

Коефіцієнт Стандартна 

похибка 

Критерії 

Вальда 

Значимість 

(pi) 

X1 71,676 24,259 8,730 0,003 

X2 4,478 2,140 4,380 0,036 

X3 72,662 22,853 10,109 0,001 

Константа -9,124 1,779 26,306 0,001 

 

Перевірка значимості підібраних коефіцієнтів в моделі проводилася за 

допомогою статистики Вальда. Всі змінні значущі (р<0,05) та підібрані 

правильно (табл. 6.1.). 

Загальна оцінка згоди між впливом виявлених чинників прогнозування 

загострень АД у дітей і реально зафіксованим настанням несприятливого 

результату проводилася з використанням тесту згоди Хосмера-Лемешова, 

результати представлені в табл. 6.2. Отримане значення HL = 2,684, при рівні 

значущості р <0,05 (р = 0,982), свідчать про високу якість підібраної моделі. 
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Таблиця 6.2. 

 

 Критерій Хосмера-Лемешова 

HL Ступінь 

свободи 

Значимість (p) 

2,684 8 0,982 

 

Якість наближення регресійній моделі оцінювали за допомогою функції 

подібності (табл.6.3). У дослідженні, G = 56,014 при р = 0,001, що вказує на те, 

що в цілому незалежні змінні мають значний вклад в прогнозуванні залежної 

змінної. 

Показник Нейджелкерка є мірою визначеності і показує частку впливу всіх 

факторних ознак на дисперсію залежною змінною, який варіюється від 0 до 1, 

чим ближче коефіцієнти до одиниці, тим краще. Відповідно до значення 

розрахованого показника R² Нейджелкерка, частина дисперсії, пояснене за 

допомогою отриманої логістичної функції, становить 90,6%. 

Таблиця 6.3. 

 

Характеристики моделі бінарної логістичної регресії, створеної для 

прогнозування загострень атопічного дерматиту у дітей 

 

Результати 

заключного 

кроку 

аналізу 

-2 Log 

правдоподібність 

(G) 

R² 

Нейджелкерка 

χ² Зна-чи-мость 

(p) 

56,014 0,826 69,078 0,001 

 

В табл.6.4. представлені результати класифікації, в якій спостережувані 

показники приналежності до тієї чи іншої з двох досліджуваних груп 

зіставляються з передбаченими на основі синтезованої логістичної регресійної 

моделі. 
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Таблиця 6.4. 

 

Класифікаційні результати 

 

Реальні групи 

Прогнозовані групи 

Результат % вірно  

спрогнозований Позитивний Негативний 

Резуль

-тат 

позитивний 92 3  96,8 

негативний  53 92,9 

Загальний відсоток 95,4 

 

Класифікаційна табл.6.5. дозволяє судити про кількість правильних і 

неправильних прогнозів. З таблиці можна зробити висновок про те, що із 

загального числа дітей без АД (95 дітей), тестом були визнані вірно 92 і 3 

помилково віднесені до групи дітей з атопічний дерматит. Із загальної кількості 

з АД (57 дітей), тестом були визнані  53 і 4 помилково віднесені до групи дітей 

без АД. Загалом, правильно розпізнано 145 випадків з 152, це становить 95,4%. 

Для дослідження якості синтезованої математичної моделі проводився 

ROC-аналіз (receiver operating characteristic, аналіз операційної характеристичної 

кривої), який виявив її характеристики. Інтегральна оцінка ефективності 

виведеного прогностичного правила, заснована на співвідношенні чутливості і 

специфічності тесту, представлена на рис. 6.1. На рис. 6.1. зелена діагональна 

лінія відповідає «марної» класифікатором, тобто повною нерозрізненості двох 

груп; синя крива є ROC-кривої. 

 

Рис. 6.1. – ROC- аналіз 



109 
 

 

Представлене в табл. 6.5. значення площі під ROC-кривою, що дозволяє 

оцінити діагностичну цінність моделі, склало 0,961 [0,921; 1,00] та свідчить про 

відмінну якість моделі. Вважається, що значення площі від 0,9 до 1 відповідає 

відмінній якості моделі, від 0,8-0,9 - дуже гарному, 0,7-0,8 - гарному, 0,6-0,7 - 

середньому 0,5 -0,6 - незадовільному. 

Таблиця 6.5. 

 

Результати ROC-аналізу 

 

Характеристики ROC Кривої 95% довірчий інтервал 

Площа 

Стандартна 

похибка Значимість (p) 

Нижня 

межа 

Верхня  

межа 

0,961 0,020 0,001 0,921 1,000 

 

Представлені в роботі результати дослідження говорять про ефективність 

застосування бінарної логістичної регресії для прогнозування загострень 

атопічного дерматиту у дітей. 

Приклад використання моделі прогнозування розвитку загострень 

атопічного дерматиту. 

Приклад № 1. 

Дівчинка Т., вік - 5 місяців. Вага - 6,350 гр., зріст - 63 см. 

Сім'я проживала останні 3 років в Основ'янському (Червонозаводському) р-

ні м.Харкова, який за даними екологічних служб є найбільш забрудненим 

районном [7]. 

 З сімейного анамнезу: дитина народилася від ІⅠ неускладненої вагітності 

та ⅠІ фізіологічних пологів в терміні 38 тижнів з масою 2,880 гр. і довжиною тіла 

53 см., оцінка за шкалою Апгар 8-9 балів, прикладена до грудей в пологовому 

залі. Дитина з народження перебувала на виключно грудному вигодовуванні до 

2 місяців життя, після отримували в вигодовуванні адаптовану штучну суміш. 

Вітамінно-мінеральні комплекси не отримувала. Прикорм введений з 5 місяців 

життя – фруктові та овочеві пюре. Мати здорова, не має шкідливих звичок, 
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вітамінно-мінеральні комплекси в період вагітності та під час лактації не 

отримувала. Батько - соматично здоровий, без шкідливих звичок. Батьки дитина 

та її родичі в анамнезі не мають хронічних захворювань. 

При клінічному огляді у дівчинки Т. у віці 5 місяців життя не були 

встановлені патологічні зміни з боку органів і систем, окрім проявів АД. 

Аналіз мінерального профілю дитини показав надмірний вміст Mg, Cr і Ni в 

зразках волосся, що стало причиною продовження спостереження за дитиною. 

З огляду на те, що дівчинка проживала в несприятливому районі м. Харкова, 

був здійснений підрахунок ймовірності розвитку загострень АД з урахуванням 

надлишкового надходження в організм Mg, Cr і Ni із зовнішнього середовища. 

При обстежені визначені наступні значення прогностичних ознак: Mg-(X1) – 

0,039, Cr- (X2) – 0,927, Ni- (X3) – 0. 

Дитині була проведена індивідуальна кількісна оцінку прогностичних 

ознак та розрахована в автоматичному режимі в Exсel ймовірність прогнозу 

виникнення загострень АД за розробленою формулою: 



P =[1+exp(-(71,676*0,047+ 4,478*1,283 +72,662*0,051-9,124))]-1, 

Ймовірність розвитку загострень АД у даної дитини 


P  = 0,976 – висока, 

що дає можливість проведення профілактичних заходів на етапі доклінічних 

проявів.  

Таким чином,  застосування математичної моделі  бінарної логістичної 

регресії для обробки даних дозволяє провести коректне прогнозування розвитку 

загострень  атопічного дерматиту у дітей грудного віку та на підставі цього 

диференційно підійти до призначення лікування, що підвищує ефективність та 

безпеку загальної терапії. 

 

Резюме до розділу 6. 

За допомогою бінарної логістичної регресії та ROC аналізу встановлено, що 

параметрами, значення яких слід враховувати під час прогнозування загострень 

атопічного дерматиту у дітей грудного віку, є рівень МЕ – Mg, Ti та Cr. Якість 

даної моделі перевірено за допомогою функції подібності. У дослідженні, G = 
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56,014 при р = 0,001 вказує на те, що в цілому незалежні змінні мають значний 

вклад в прогнозуванні залежної змінної. 

Правильно розпізнано 145 випадків з 152, що становить 95,4%. Рівень 

прогнозу розвитку загострень АД у дітей грудного віку встановив 0,961 [0,921; 

1,00], що свідчить про відмінну якість моделі. 

Результати представлені в наступних роботах: 

1. Державний патент України на корисну модель №141540 «Спосіб 

прогнозування атопічного дерматиту у дітей» від 10.04.2020.  

2. Амаш АГ. Роль забруднення важкими металами в виникненні 

загострень атопічного та контактного дерматитів у дітей раннього віку// 

Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської конференції 

молодих вчених та студентів (Харків, 18-20 січня 2021р.) Харків, 2021 

– С. 401-402. 

3. Амаш А.Г. The role of chromium in the development of allergies in children 

of Kharkiv // 19 міжнародний медичний конгрес студентів і молодих 

вчених, присвячений памяті ректора, члена-кореспондента НАМН 

України, прфесора Л.Я.Ковальчука: матеріали конгресу (Тернопіль, 27-

29 квітня 2015 р.) – Тернопіль, 2015. – С. 169. 
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ВИСНОВКИ 

1. У дисертаційній роботі набуло вирішення актуальне питання сучасної 

педіатрії, а саме оптимізація нагляду за дітьми грудного та раннього віку залежно 

від виду вигодовування, екологічних умов району проживання на підставі 

визначення нутритивного статусу, мінерального гомеостазу та рівня фізичного 

розвитку.  

2. У дітей, які знаходилися на грудному вигодовуванні і мали надлишок ваги на 

першому році життя, визначено нормалізацію маси тіла до 3 років, тоді як у дітей, 

які отримували штучну суміш, зберігався ризик розвитку надмірної ваги до трьох 

річного віку. 

3. Мінеральний статус пари «мати-дитина» є єдиною системою, стан якої 

залежить від нутритивного забезпечення матері в період лактації та екологічних 

особливостей району мешкання сімей. Нутрієнтний дефіцит матерів, не залежно 

від району проживання родини,  за Fe, Ca, Zn, Cu та I мав вплив на мінеральний 

дисбаланс у дітей, які знаходилися на виключно грудному вигодовуванні 

протягом перших 5 місяців життя. Підвищенний вміст важких металів (Sr, Pb, Ti, 

Cr) визначався в грудному молоці та в зразках волоссі матерів і дітей, які 

мешкали в умовно-брудних районах міста. 

4. Мінеральний профіль дітей грудного та раннього віку, не залежно від району 

проживання родин, характеризується тенденцією до зменшення рівнів заліза, 

кальцію, цинку та йоду в зразках волосся відповідно до нутрієнтного дефіциту 

протягом перших трьох років життя. У дітей, які проживають в умовно-брудних 

районах міста визначено підвищення вмісту хрому, стронцію, свинця та титану 

в зразках волосся не залежно від вид вигодовування та віку. 

5. У дітей грудного віку, не залежно від екологічної характеристики району 

проживання, найпоширенішим нутритивно-залежним станом є залізодефіцитна 

анемія; до прогностичних предикторів якої відносяться зменшення вмісту заліза 

в зразках волосся менш ніж 25-28 мкг/г та зниження його рівня в раціоні 

харчування нижче 4,0 мг/добу.  
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6. Враховуючи екологічні умови проживання родин, на підставі МЕ дисбалансу, 

а саме вмісту важких металів (Cr, Ni, Ti) в зразках волосся, найбільш 

поширеними еко-залежними станами у дітей грудного та раннього віку 

встановлено гострий обструктивний бронхіт та загострення атопічного 

дерматиту. 

7. Розроблені прогностичні моделі ризику розвитку гострого обструктивного 

бронхіту та загострень атопічного дерматиту у дітей грудного віку, дозволяють 

лікарям своєчасно профілактувати негативний вплив екотоксикантів на дитяче 

здоров’я. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. З метою своєчасної корекції наслідків «метаболічного програмування», а 

саме розвитку надлишкової ваги в ранньому періоді дитинства 

рекомендується проводити моніторинг фізичного розвитку до трирічного 

віку у дітей, які отримували штучне вигодовування на першому році 

життя. 

2. З метою профілактики аліментарно-залежних станів, а саме залізо-

дефіцитної анемії у дітей, які отримують виключно грудне вигодовування 

рекомендується проведення аналізу нутритивного забезпечення їх матерів. 

При зниженні добової норми споживання заліза в період вагітності та 

лактації менш ніж 28-30 мг/доб. рекомендується проводити додаткове 

обстеження дитини з метою визначення явного або прихованого дефіциту 

заліза.  

3. За відсутності клінічних та лабораторних проявів залізодефіцитної анемії 

у дитини, зниження в раціоні рівня заліза нижче 4,0 мг/добу 

рекомендується розглядати у якості предиктора розвитку залізодефіциту 

та вводити збагачений залізом прикорм раніше терміну, що рекомендовано 

ВООЗ.  

4. Зниження рівня заліза в зразках волосся дітей менш ніж 25-28 мкг/г 

рекомендується розглядати в якості прихованого залізодефіциту та 

предиктору розвитку залізодефіцитної анемії в подальшому. 

5. З метою прогнозування впливу екотоксикантів, а саме нікелю, титану та 

хрому, на розвиток гострого обструктивного бронхіту та загострення 

атопічного дерматиту рекомендовано використання розроблених та 

апробованих прогностичних моделей. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

Показники мінерального профілю на І етапі дослідження (р˂0,05) 

Показник Метод дослідження І -а гр. (МЕ Q1-Q3) І -б гр. (МЕ Q1-Q3) 

Na Прискорювач мкг\г 42,800[34,000;56,700] 45,500[29,750;62,250] 

Elvax Light % 0,053[0,015;0,085] 0,029[0,015;0,067] 

Mg Elvax Light % 0,039[0,025;0,047] 0,035[0,017;0,051] 

Cr Elvax Light % 0,914[0,761;1,025] 0,859[0,602;1,201] 

S Elvax Light % 0,394[0,143;0,50] 0,345[0,145;0,422] 

Cl Elvax Light % 0,095[0,029;0,165] 0,042[0,000;0,096] 

K Elvax Light % 44,333[32,512;56,231] 35,657[30,937;52,885] 

Ca Прискорювач мкг\г 3205,000[3199,000; 

3225,000] 

3202,00[3198,63; 

3218,25] 

Elvax Light % 50,032[40,733;61,370] 55,563[44,018;62,458] 

Fe Прискорювач мкг\г 22,500[21,600;32,000] 22,050[21,500;28,050] 

Elvax Light % 0,518[0,451;0,579] 0,517[0,457;0,593] 

Ni Прискорювач мкг\г 7,300[7,100;7,400] 7,350[7,200;7,400] 

Elvax Light % 0,000[0,000;0,017] 0,000[0,000;0,017] 

Cu Прискорювач мкг\г 13,400[13,100;13,600] 13,200[13,000;13,475] 

Elvax Light % 0,015[0,000;0,037] 0,015[0,000;0,030] 

Zn Прискорювач мкг\г 241,000[240,000; 

242,500] 

241,000[240,000; 

242,150] 

Elvax Light % 0,722[0,237;1,691] 0,668[0,421;4,304] 

Sr Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Pb Прискорювач мкг\г 2,700[0,800;3,800] 2,050[1,300;3,500] 

Elvax Light % 0,000[0,000;0,015] 0,000[0,000;0,009] 

P Elvax Light % 0,016[0,000;0,047] 0,000[0,000;0,018] 

Br Прискорювач мкг\г 6,200[6,000;6,500] 6,300[6,000;6,500] 

Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Si Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,025] 

Ti Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,276] 

Ci Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Mo Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Mn Прискорювач мкг\г 1,000[0,600;1,300] 1,200[1,000;1,300] 

I Прискорювач мкг\г 15,400[15,100;15,500] 15,300[15,200;15,500] 
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Zr Прискорювач мкг\г 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Al Прискорювач мкг\г 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

 

Показник Метод дослідження ІI -а гр. (МЕ Q1-Q3) ІI -б гр. (МЕ Q1-Q3) 

Na Прискорювач мкг\г 43,000[37,250;69,750] 55,000[38,250;71,000] 

Elvax Light % 0,042[0,000;0,059] 0,046[0,021;0,075] 

Mg Elvax Light % 0,034[0,019;0,042] 0,048[0,035;0,070] 

Cr Elvax Light % 0,764[0,503;1,018] 1,137[0,885;1,200] 

S Elvax Light % 0,460[0,041;1,198] 0,136[0,036;0,396] 

Cl Elvax Light % 1,112[0,040;0,153] 0,111[0,004;0,166] 

K Elvax Light % 49,516[33,009;57,131] 35,255[27,952;50,373] 

Ca Прискорювач мкг\г 3205,500[3199,000; 

3230,000] 

3205,50[3199,000; 

3230,000] 

Elvax Light % 46,712[40,393;60,046] 54,949[45,261;58,389] 

Fe Прискорювач мкг\г 31,000[27,125;32,000] 31,500[31,000;31,975] 

Elvax Light % 0,597[0,355;0,793] 0,777[0,703;0,924] 

Ni Прискорювач мкг\г 7,400[7,300;7,575] 7,450[7,300;8,500] 

Elvax Light % 0,000[0,000;0,017] 0,043[0,000;0,125] 

Cu Прискорювач мкг\г 13,400[13,200;13,875] 13,400[13,100;13,675] 

Elvax Light % 0,010[0,000;0,046] 0,000[0,000;0,042] 

Zn Прискорювач мкг\г 235,800[229,925;241,000] 231,000[227,350;241,150] 

Elvax Light % 0,108[0,051;0,879] 0,077[0,039;0,919] 

Sr Elvax Light % 0,000[0,000;0,004] 0,000[0,000;0,000] 

Pb Прискорювач мкг\г 2,350[0,650;4,375] 3,200[0,800;4,475] 

Elvax Light % 0,000[0,000;0,018] 0,000[0,000;0,013] 

P Elvax Light % 0,000[0,000;0,052] 0,000[0,000;0,019] 

Br Прискорювач мкг\г 6,400[6,200;6,575] 6,400[6,100;6,400] 

Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Si Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,022[0,000;0,035] 

Ti Elvax Light % 0,000[0,000;0,003] 0,000[0,000;0,023] 

Ci Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Mo Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Mn Прискорювач мкг\г 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

I Прискорювач мкг\г 15,100[8,900;15,475] 15,400[15,100;15,500] 

Zr Прискорювач мкг\г 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Al Прискорювач мкг\г 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 
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ДОДАТОК Б 

Показники мінерального профілю на ІІ етапі дослідження (р˂0,05) 

Показник Метод дослідження І -а гр. (МЕ Q1-Q3) І -б гр. (МЕ Q1-Q3) 

Na Прискорювач мкг\г 54,300[37,200;74,000] 55,000[34,850;73,120] 

Elvax Light 0,035[0,033;0,036] 0,035[0,034;0,037] 

Mg Elvax Light % 0,038[0,025;0,042] 0,033[0,000;0,036] 

Cr Elvax Light % 0,914[0,761;1,025] 1,136[0,966;1,589] 

S Elvax Light % 0,394[0,143;0,501] 0,150[0,000;1,902] 

Cl Elvax Light % 0,095[0,029;0,165] 0,417[0,254;0,475] 

K Elvax Light % 44,333[32,512;56,231] 41,609[39,951;42,215] 

Ca Прискорювач мкг\г 3205,000[3199,000; 

3225,000] 

2307,500[2155,250; 

3220,750] 

Elvax Light % 54,228[16,987;56,399] 15,991[15,022;24,988] 

Fe Прискорювач мкг\г 31,300[30,100;31,900] 31,400[24,600;31,900] 

Elvax Light % 0,850[0,707;0,861] 0,858[0,844;1,156] 

Ni Прискорювач мкг\г 7,200[7,100;7,400] 7,250[7,100;7,400] 

Elvax Light % 0,012[0,000;0,015] 0,000[0,000;0,000] 

Cu Прискорювач мкг\г 13,200[13,000;13,400] 13,300[13,025;13,500] 

Elvax Light % 0,000[0,000;0,036] 0,000[0,000;0,000] 

Zn Прискорювач мкг\г 392,000[245,100;443,500] 242,650[240,625;355,275] 

Elvax Light % 5,968[5,514;39,648] 39,650[16,415;40,166] 

Sr Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,031[0,000;0,142] 

Pb Прискорювач мкг\г 2,900 [1,800;3,600] 2,700[1,750;3,675] 

Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,384] 

P Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,037] 

Br Прискорювач мкг\г 6,200[6,100;6,400] 6,200[6,100;6,300] 

Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Si Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Ti Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Ci Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Mo Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Mn Прискорювач мкг\г 1,100[1,000;1,300] 1,000[1,000;1,300] 

I Прискорювач мкг\г 15,400[15,100;15,500] 15,300[15,100;15,500] 

Zr Прискорювач мкг\г 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Al Прискорювач мкг\г 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 
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Показник Метод дослідження ІІ -а гр. (МЕ Q1-Q3) ІІ -б гр. (МЕ Q1-Q3) 

Na Прискорювач мкг\г 54,000[42,900;71,475] 53,350[33,850;71,375] 

Elvax Light % 0,035[0,032;0,041] 0,034[0,0007;0,036] 

Mg Elvax Light % 0,040[0,033;0,042] 0,040[0,035;0,042] 

Cr Elvax Light % 1,216[0,953;1,416] 1,245[1,197;1,455] 

S Elvax Light % 0,335[0,000;0,338] 0,337[0,331;0,339] 

Cl Elvax Light % 0,301[0,045;0,344] 0,045[0,043;0,341] 

K Elvax Light % 42,074[36,273;46,003] 39,149[35,842;46,174] 

Ca Прискорювач мкг\г 2170,000[2107,750; 

3203,750] 

2168,500[2135,00; 

2509,250] 

Elvax Light % 54,499[15,243;56,383] 51,013[15,636;56,278] 

Fe Прискорювач мкг\г 31,500[30,925;32,000] 31,750[31,150;32,000] 

Elvax Light % 0,814[0,706;1,206] 0,725[0,704;0,856] 

Ni Прискорювач мкг\г 7,200[7,100;7,400] 7,200[7,100;7,475] 

Elvax Light % 0,006[0,000;0,015] 0,015[0,011;0,160] 

Cu Прискорювач мкг\г 13,200[13,000;13,500] 13,300[13,200;13,500] 

Elvax Light % 0,000[0,000;0,034] 0,033[0,000;0,035] 

Zn Прискорювач мкг\г 356,500[242,075;390,500] 377,250[245,375;436,250] 

Elvax Light % 5,688[4,025;35,824] 32,853[0,790;35,606] 

Sr Elvax Light % 0,000[0,000;0,757] 0,763[0,000;0,861] 

Pb Прискорювач мкг\г 3,450[2,625;4,200] 3,100[1,825;4,200] 

Pb Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

P Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Br Прискорювач мкг\г 6,200[6,100;6,300] 6,200[6,100;6,400] 

Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Si Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Ti Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,333] 

Ci Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Mo Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Mn Прискорювач мкг\г 1,050[1,000;1,275] 1,000[1,000;1,200] 

I Прискорювач мкг\г 15,450[15,200;15,600] 15,300[15,100;15,500] 

Zr Прискорювач мкг\г 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Al Прискорювач мкг\г 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 
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ДОДАТОК В 

Показники мінерального профілю на ІІІ етапі дослідження (р˂0,05) 

Показник Метод дослідження І -а гр. (МЕ Q1-Q3) І -б гр. (МЕ Q1-Q3) 

Na Прискорювач мкг\г 60,000[37,000;78,000] 64,500[42,000;87,750] 

Mg Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Cr Elvax Light % 1,145[0,000;1,345] 1,357[0,000;1,593] 

S Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Cl Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

K Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Ca Прискорювач мкг\г 2880,000[2600,000; 

3020,000] 

2900,000[2712,500; 

3066,500] 

Fe Прискорювач мкг\г 27,000[21,000;29,000] 28,000[24,000;30,000] 

Ni Прискорювач мкг\гр 5,500[4,700;6,200] 5,350[4,825;6,075] 

Cu Прискорювач мкг\г 8,100[5,800;10,000] 10,000[9,075;10,200] 

Zn Прискорювач мкг\г 198,000[187,000;220,000] 197,000[185,250;209,000] 

Sr Elvax Light % 0,000[0,000;0,087] 0,067[0,004;0,162] 

Pb Прискорювач мкг\г 2,700[1,400;3,900] 3,800[1,825;6,475] 

P Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Br Прискорювач мкг\г 8,900[3,700;10,600] 4,900[3,000;10,075] 

Si Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Ti Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Ci Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Mo Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Mn Прискорювач мкг\г 1,000[1,000;2,000] 1,000[0,825;2,825] 

I Прискорювач мкг\г 10,100[8,800;10,500] 10,650[9,925;11,500] 

Zr Прискорювач мкг\г 4,300[3,250;5,100] 4,700[3,212;5,100] 

Al Прискорювач мкг\г 0,600[0,300;0,900] 0,750[0,325;1,500] 

 

Показник Метод дослідження ІІ -а гр. (МЕ Q1-Q3) ІІ -б гр. (МЕ Q1-Q3) 

Na Прискорювач мкг\г 48,500[37,250;71,750] 57,000[39,500;77,500] 

Mg Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Cr Elvax Light % 1,257[0,000;1,383] 1,432[1,281;1,542] 

S Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Cl Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

K Elvax Light % 0,000[0,000;0,000]  
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Ca Прискорювач мкг\г 2772,000[2673,000; 

2947,250] 

2867,000[2779,250; 

3007,250] 

Fe Прискорювач мкг\г 22,500[19,250;26,000] 24,000[21,000;26,000] 

Ni Прискорювач мкг\г 6,350[6,100;7,050] 6,500[5,950;8,575] 

Cu Прискорювач мкг\г 7,750[5,500;9,575] 8,200[5,975;10,175] 

Zn Прискорювач мкг\г 194,500[182,500;214,750] 197,500[185,000;213,750] 

Sr Elvax Light % 0,000[0,000;0,797] 0,824[0,000;0,905] 

Pb Прискорювач мкг\г 2,850[1,250;4,575] 3,150[1,250;5,450] 

P Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Br Прискорювач мкг\г 4,850[3,725;10,325] 8,300[3,700;10,175] 

Si Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Ti Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,388] 

Ci Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Mo Elvax Light % 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Mn Прискорювач мкг\г 1,300[1,000;2,950] 1,200[1,000;3,475] 

I Прискорювач мкг\г 8,400[6,875;10,400] 8,350[6,550;11,125] 

Zr Прискорювач мкг\г 2,500[0,350;3,575] 3,300[1,625;5,500] 

Al Прискорювач мкг\г 0,600[0,200;1,700] 1,250[0,325;1,965] 
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ДОДАТОК Г 

Показники мінерального профілю лактуючих жінок, які мешкають в умовно-чистому районі, 

та концентрація МЕ в їх грудному молоці через 5 місяців після пологів, (МЕ Q1-Q3) (р˂0,05) 

 Волосся 

Прискорювач (мкг\г) 

Волосся 

Elvax Light (%)  

Грудне молоко 

Elvax Light (%) 

Na 121,000[54,500;136,000] 0,204[0,192;2,875] 3,007[2,846;3,241] 

Mg  0,004[0,001;0,005] 0,006[0,000;0,009] 

Cr  0,055[0,000;0,061] 0,279[0,164;0,392] 

S  2,581[2,064;2,831] 0,000[0,000;0,000] 

Cl  0,000[0,000;0,200] 0,000[0,000;0,000] 

K  8,761[7,985;10,884] 81,626[81,046;84,983] 

Ca 3214,000[3206,500; 

3229,500] 

85,127[84,291;88,006] 14,210[11,958;15,018] 

Fe 21,000[19,450;22,400] 0,100[0,330;0,142] 0,086[0,045;0,089] 

Ni 7,400[7,200;7,500] 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Cu 13,100[13,00;13,200] 0,000[0,000;0,003] 0,203[0,000;0,208] 

Zn 241,000[240,000;242,050] 0,639[0,476;0,651] 0,013[0,000;0,019] 

Sr  0,076[0,061;0,081] 0,000[0,000;0,000] 

Pb 2,000[1,350;3,500] 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,018] 

Ti  0,051[0,000;0,057] 0,000[0,000;0,000] 

Mo  0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Br 6,100[6,000;6,250]   

I 10,400[9,500;10,800]   
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ДОДАТОК Ґ 

Показники мінерального профілю лактуючих жінок, які мешкають в умовно-брудних 

районах, та концентрація МЕ в їх грудному молоці через 5місяців після пологів, (МЕ Q1-Q3) 

(р˂0,05) 

 Волосся 

Прискорювач (мкг\г) 

Волосся 

Elvax Light (%) 

Грудне молоко 

Elvax Light (%) 

Na 130,250[114,725;141,475] 2,799[2,750;3,003] 2,913[2,761;3,248] 

Mg  0,002[0,000;0,005] 0,006[0,000;0,011] 

Cr  0,072[0,000;0,113] 0,244[0,144;0,394] 

S  2,070[0,000;3,883] 0,000[0,000;0,000] 

Cl  0,401[0,000;0,406] 0,000[0,000;0,000] 

K  7,954[7,000;8,207] 81,656[80,174;83,974] 

Ca 3210,500[3201,000; 

3228,500] 

85,000[83,922;86,000] 14,096[12,134;15,059] 

Fe 20,450[19,125;21,725] 0,0545[0,025;0,087] 0,072[0,039;0,087] 

Ni 7,350[7,100;7,500] 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Cu 13,000[12,900;13,200] 0,000[0,000;0,004] 0,000[0,000;0,205] 

Zn 241,000[240,000;241,500] 0,460[0,432;0,549] 0,016[0,000;0,018] 

Sr  0,057[0,052;0,064] 0,000[0,000;0,000] 

Pb 1,700[0,825;2,850] 0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,016] 

Ti  0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Mo  0,000[0,000;0,000] 0,000[0,000;0,000] 

Br 6,100[6,000;6,275]   

I 10,500[9,725;11,225]   
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ДОДАТОК Д 

Результати нутритивного забезпечення дітей (мг/добу) (р˂0,05) 

Показник Етапи 

дослідження 

І -а гр. (МЕ Q1-Q3) І -б гр. (МЕ Q1-Q3) 

Na І 278,00 [275,00;281,00] 279,000[276,000;282,750] 

ІІ 350,000[348,000;352,000] 350,000[348,000;352,000] 

ІІІ 685,000[682,000;691,000] 689,500[682,000;696,500] 

Mg I 39,700[38,000;41,500] 40,700[39,500;48,150] 

II 74,600[70,100;76,400] 75,300[69,225;78,025] 

III 99,100[97,500;105,600] 99,450[96,700;105,625] 

Cr I 0,012[0,010;0,012] 0,011[0,010;0,012] 

II 0,021[0,013;0,023] 0,020[0,011;0,023] 

III 0,020[0,015;0,022] 0,020[0,016;0,022] 

Cl I 383,000[371,000;397,000] 381,000[362,500;404,750] 

II 751,000[736,000;769,000] 751,500[738,50;772,750] 

III 1072,000 

[1025,000;1098,000] 

1053,000 

[1027,000;1073,750] 

K I 405,000[397,000;472,000] 405,500[389,500;466,500] 

II 398,000[389,000;605,000] 400,500[394,000;407,000] 

III 598,000[591,000;605,000] 596,000[589,000;602,750] 

Ca I 251,200[235,400;264,800] 261,200[253,450;269,850] 

II 537,900[453,600;595,200] 479,200[454,500;522,225] 

III 794,700[771,500;811,300] 791,500[781,250;812,450] 

Fe I 0,830[0,680;1,600] 0,828[0,734;0,950] 

II 2,640[2,460;2,870] 2,785[2,650;3,465] 

III 8,500[8,200;9,100] 8,950[8,500;9,275] 

Cu I 0,300[0,410;0,520] 0,470[0,422;0,520] 

II 0,150[0,280;0,330] 0,300[0,282;0,320] 

III 0,590[0,560;0,610] 0,600[0,580;0,620] 

Zn I 2,200[1,700; 2,600] 2,200[1,825;2,850] 

II 3,300[2,900;3,700] 3,500[3,025;3,875] 

III 6,900[6,400;7,400] 7,200[6,700;7,675] 

P I 401,000[400,000;403,000] 401,000[400,000;402,000] 

II 500,000[499,000;502,000] 501,000[500,000;503,000] 

III 800,000[799,000;801,000] 800,000[799,000;802,750] 
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Mn I 1,410[1,310;1,480] 1,415[1,352;1,477] 

II 2,800[2,400;3,000] 2,800[2,600;3,000] 

III 3,500[3,100;3,700] 3,500[3,100;3,700] 

I I 0,046[0,039;0,048] 0,041[0,036;0,045] 

II 0,057[0,052;0,060] 0,055[0,049;0,060] 

III 0,084[0,076;0,093] 0,082[0,076;0,089] 

Se I 0,012[0,010;0,013] 0,012[0,010;0,013] 

II 0,012[0,011;0,013] 0,012[0,010;0,013] 

III 0,012[0,010;0,013] 0,011[0,010;0,012] 

Vit A I 0,440[0,420;0,450] 0,440[0,430;0,450] 

II 0,440[0,430;0,450] 0,440[0,412;0,460] 

III 0,440[0,420;0,450] 0,440[0,430;0,450] 

Vit E I 4,000[3,900;4,200] 4,000[4,000;4,200] 

II 4,100[4,000;4,100]  4 ,000[3,900;4,100] 

III 6,800[5,600;7,000] 6,800[5,500;7,000] 

Vit D I 0,007[0,004;0,010] 0,006[0,005;0,010] 

II 0,006[0,004;0,010] 0,006[0,004;0,007] 

III 0,005[0,003;0,007] 0,005[0,004;0,007] 

Vit B1 I 0,800[0,790;0,810] 0,790[0,780;0,800] 

II 0,900[0,890;0,910] 0,800[0,780;0,807] 

III 0,970[0,830;1,000] 0,825[0,790;0,885] 

Vit B2 I 0,900[0,890;0,930] 0,900[0,890;0,920] 

II 0,900[0,890;0,910] 0,900[0,890;0,910] 

III 0,970[0,830;1,000] 0,970[0,830;1,000] 

Vit B6 I 0,870[0,850;0,900] 0,870[0,860;0,900] 

II 0,900[0,880;0,930] 0,895[0,880;0,927] 

III 0,940[0,890;1,100] 0,925[0,882;1,000] 

Vit B12 I 0,0006[0,0005;0,0007] 0,0006[0,0005;0,0007] 

II 0,0006[0,0005;0,0007] 0,0006[0,0005;0,0006] 

III 0,0006[0,0005;0,0007] 0,0006[0,0005;0,0007] 

Vit C I 41,000[41,000;43,000] 41,000[40,000;42,000] 

II 45,000[43,000;45,000] 43,000[43,000;45,000] 

III 50,000[49,000;51,000] 50,000[50,000;51,000] 

Biotin I 0,010[0,010;0,015] 0,010[0,009;0,010] 
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II 0,009[0,008;0,010] 0,009[0,008;0,010] 

III 0,014[0,013;0,015] 0,014[0,013;0,015] 

Niacin I 7,000[6,000;7,000] 7,000[6,000;7,000] 

II 7,000[7,000;8,000] 8,000[7,000;8,000] 

III 9,000[8,000;11,000] 9,000[8,000;10,000] 

 

Показник Етапи 

дослідження 

ІI -а гр. (МЕ Q1-Q3) ІI -б гр. (МЕ Q1-Q3) 

Na І 279,000[275,250;281,000] 279,500[274,250;283,000] 

ІІ 347,000[346,000;350,750] 347,000[345,000;349,750] 

ІІІ 689,000[685,000;694,000] 690,000[683,250;697,750] 

Mg I 41,350[39,375;49,450] 39,900[38,350;45,850] 

II 74,900[72,000;77,400] 75,600[68,500;78,825] 

III 99,950[97,925;106,600] 98,500[96,700;105,300] 

Cr I 0,012[0,010;0,012] 0,011[0,010;0,012] 

II 0,020[0,012;0,023] 0,021[0,020;0,022] 

III 0,020[0,015;0,022] 0,021[0,020;0,022] 

Cl I 391,000[359,750;413,000] 379,000[371,000;391,000] 

II 745,500[736,000;757,500] 756,000[741,000;775,000] 

III 1044,000 

[1014,000;1083,500] 

1062,500 

[1036,250;1092,500] 

K I 404,000[375,500;470,000] 405,000[396,000;463,000] 

II 402,500[397,250;406,750] 379,500[389,500;405,750] 

III 600,500[593,000;604,000] 596,000[589,500;605,000] 

Ca I 255,600[245,600;266,850] 257,600[244,250;270,300] 

II 510,450[467,425;539,700] 537,600[481,025;591,000] 

III 795,550[781,725;812,050] 793,300[781,425;813,350] 

Fe I 3,050[2,525;3,400] 3,100[2,625;3,675] 

II 3,530[3,422;3,617] 3,470[3,202;3,590] 

III 8,800[8,425;9,300] 9,050[8,400;9,300] 

Cu I 0,515[0,455;0,530] 0,500[0,452;0,530] 

II 0,310[0,290;0,320] 0,310[0,290;0,320] 

III 0,605[0,590;0,620] 0,600[0,590;0,627] 

Zn I 3,500[3,100;3,675] 3,250[3,100;3,500] 

II 4,000[3,700;4,200] 3,800[3,500;4,100] 
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III 7,150[6,550;7,500] 7,150[6,700;7,500] 

P I 402,000[400,000;403,000] 401,000[400,000;402,000] 

II 501,000[500,000;502,750] 500,000[499,000;502,000] 

III 800,000[799,000;802,000] 800,000[799,000;801,750] 

Mn I 1,440[1,387;1,477] 1,425[1,360;1,480] 

II 2,950[2,600;3,100] 2,950[2,625;3,100] 

III 3,650[3,425;4,075] 3,600[3,125;4,100] 

I I 0,044[0,041;0,047] 0,042[0,038;0,045] 

II 0,058[0,053;0,061] 0,060[0,054;0,062] 

III 0,086[0,082;0,093] 0,084[0,079;0,092] 

Se I 0,012[0,010;0,013] 0,012[0,010;0,013] 

II 0,011[0,010;0,013] 0,012[0,011;0,013] 

III 0,012[0,010;0,013] 0,012[0,010;0,013] 

Vit A I 0,435[0,420;0,450] 0,440[0,430;0,450] 

II 0,440[0,430;0,457] 0,440[0,420;0,450] 

III 0,4300[0,4200;0,440] 0,450[0,430;0,450] 

Vit E I 4,100[3,925;4,200] 4,000[4,000;4,200] 

II 4,000[4,000;4,100]  4,000[4,000;4,200] 

III 6,800[5,625;7,000] 6,900[5,800;7,075] 

Vit D I 0,007[0,005;0,010] 0,008[0,005;0,010] 

II 0,006[0,004;0,007] 0,005[0,003;0,007] 

III 0,005[0,003;0,007] 0,005[0,003;0,007] 

Vit B1 I 0,790[0,780;0,800] 0,800[0,790;0,800] 

II 0,790[0,780;0,800] 0,800[0,782;0,800] 

III 0,855[0,802;0,900] 0,845[0,790;0,897] 

Vit B2 I 0,900[0,890;0,900] 0,900[0,892;0,927] 

II 0,900[0,890;0,900] 0,900[0,892;0,927] 

III 0,960[0,830;1,000] 0,980[0,812;1,000] 

Vit B6 I 0,870[0,860;0,897] 0,875[0,850;0,900] 

II 0,900[0,890;0,927] 0,905[0,880;0,930] 

III 0,945[0,900;1,000] 0,915[0,882;0,950] 

Vit B12 I 0,0006[0,0005;0,0007] 0,0006[0,0005;0,0007] 

II 0,0006[0,0005;0,0007] 0,0006[0,0005;0,0007] 

III 0,0006[0,0005;0,0007] 0,0007[0,0006;0,0007] 
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Vit C I 42,000[41,000;43,000] 41,000[41,000;42,000] 

II 44,500[43,000;45,000] 44,000[43,000;45,000] 

III 50,000[49,000;51,000] 50,000[49,250;50,750] 

Biotin I 0,010[0,009;0,010] 0,010[0,009;0,010] 

II 0,009[0,008;0,010] 0,010[0,008;0,010] 

III 0,015[0,014;0,015] 0,014[0,013;0,015] 

Niacin I 6,500[6,000;7,000] 7,000[6,000;7,000] 

II 8,000[7,000;8,000] 8,000[7,000;8,000] 

III 9,000[7,000;10,000] 9,000[8,000;10,000] 
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ДОДАТОК Е 

Результати нутритивного забезпечення лактуючих матерів через 5 місяців після 

пологів (мг/добу) (р˂0,05) 

Показник Результат 

I-a гр. (МЕ Q1-Q3) I-б гр. (МЕ Q1-Q3) 

Na 1304,000[1300,000;1370,000] 1392,000[1331,000;1410,000] 

Mg 367,000[359,500;379,500] 366,500[356,000;375,000] 

Cr 0,041[0,035;0,044] 0,039[0,035;0,041] 

Cl 2281,000[2273,500;2293,000] 2297,000[2281,500;2301,000] 

K 2375,000[2328,000;2450,000] 2405,000[2355,250;2463,250] 

Ca 1027,000[984,000;1063,000] 1035,000[982,250;1108,750] 

Fe 13,600[12,600;14,750] 13,750[12,650;15,000] 

Cu 0,700[0,600;0,800] 0,700[0,600;0,800] 

Zn 10,100[9,600;11,150] 10,300[9,775;11,000] 

I 0,120[0,110;0,12] 0,110[0,100;0,120] 

P 1038,000[983,500;1105,000] 1040,000[982,000;1120,000] 

Se 0,030[0,020;0,040] 0,030[0,020;0,040] 

Vit A 0,691[0,587;0,725] 0,670[0,569;0,734] 

Vit E 12,000[11,500;13,100] 12,500[11,525;13,600] 

Vit D 0,008[0,007;0,008] 0,008[0,007;0,009] 

Vit B1 0,800[0,700;0,900] 0,815[0,722;0,900] 

Vit B2 1,000[0,870;1,200] 1,000[0,900;1,300] 

Vit B6 1,100[0,900;1,300] 1,100[0,900;1,300] 

Vit B12 0,002[0,001;0,002] 0,002[0,001;0,002] 

Vit C 59,000[55,000;62,000] 57,000[52,000;62,000] 

Biotin 0,030[0,020;0,040] 0,030[0,020;0,040] 

Niacin 14,000[13,000;15,300] 13,250[12,150;14,575] 
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ДОДАТОК Є 

Результати фазового складу сироватки крові було проаналізовано та занесено в 

стандартну форму (р˂0,05) 

 

І - гр. 

(дівчата) 

І- гр. 

(хлопчики) 

ІІ - гр. 

(дівчата) 

ІІ- гр. 

(хлопчики) 

Відношення ліній 

425 425 430 430 Коливання зав’язків М-О 

(де М- МЕ)   450 450 

   480,450 Позаплоскістні 

деформаційні 

коливання С-О   550 540 

645 645 720-640 720-640 Лібраційні моди Н2О 

820 820   Позаплоскістні 

деформаційні коливання 

N-H 

1030 1030   Залишки фукози, пов’язані 

з N-ацетилгалактозаміном 

глікозидним зв’язком 

1130 1130   Валентні коливання С-О,  

(О2) в оксигемоглобіні 

(HbO2) 

1150 1150   Фукоза, зв’язана з 

галактозою глікозидним 

зв’язкам 

1170 1170   

1300 1300 1290 1290 Коливання в кільцевій 

структурі білка 

1570 1570 1620 1620 Валентні коливання (N-

H)+(C-N) аміда II 

1710 1710 1700 1700 Деформаційні коливання 

Н-О-Н 

  1860 1880 Складова коливальна мода 

деформаційних та 

лібраціонних коливань 

молекул Н2О 

1950 1950   

2400, 2500 2400, 2500 2400, 2500 2400, 2500 Фонові лінії 

2870 2870 2820 2820 Валентні симметричні 

коливання s(СН3) 

3150 3150   Амід А, валентні 

коливання N-H в структурі 

білків 
  3220  

   3300 

3450 3450   Лінія валентных коливань 

Н-О-Н   3500 3600 

3680 3680   

4050 4050 4050 3960 

 

 


