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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Залізодефіцитні стани (ЗДС) за даними Всесвітньої 

організації охорони здоров’я (ВООЗ) є доволі поширеними. До груп ризику 

належать діти (особливо дівчата-підлітки) та жінки репродуктивного віку. 

Причинами сидеропенії може бути підвищена потреба у мікроелементі через 

інтенсивний ріст, виражені менструальні виділення (особливо у пубертатний 

період), недостатнє поступлення заліза з їжею, надмірна його втрата через 

глистні та паразитарні інвазії, порушення всмоктування за умов запальних, 

ерозивно-виразкових захворювань шлунково-кишкового тракту, травми, 

кровотечі, хірургічні втручання (Марушко Ю.В. та ін., 2011-2013; Сміян О.І. та 

ін., 2012; Захарова И.Н. и др., 2016; Banadyha N.V., 2016). В останні роки 

спостерігається тенденція до зростання ЗДС через поширене вегетаріанство та 

перебування на дієтах для схуднення. Дефіцит заліза зумовлює сповільнення 

фізичного, психомоторного, статевого розвитку, знижує пам’ять та інтелект, 

формує синдром хронічної втоми, впливає на імунний статус та роботу ендо-

кринних залоз, зокрема, функціональну здатність щитоподібної залози (Ходо-

ровський В.М., 2007; Мокія-Сербіна С.О. та ін., 2013, 2014; Metwalley K.A. et 

al., 2013; Khatiwada S. et al., 2015, 2016). Залізо приймає участь у перетворенні 

амінокислоти L-фенілаланіну в L-тирозин, входить до активного центру 

тиреопероксидази, каталізує реакції окиснення й органіфікації йоду в процесі 

синтезу тиреоїдних гормонів. За умов залізодефіциту порушується 

периферична дейодизація тироксину (Т4). Вплив заліза на тиреоїдний гомеостаз 

представляє особливий інтерес, адже Україна належить до держав із 

неподоланим йододефіцитом. В Україні зареєстровано майже 1,5 млн. хворих 

на зоб чи іншу тиреоїдну патологію, у тому числі 500 тис. дітей, дефіцит заліза 

має майже третина населення, з них від третини до половини – дитячого віку. 

Встановлено, що зоб зустрічається у 3,8 раза частіше у дітей з ознаками залізо-

дефіциту (Маменко М.Є. та ін., 2009, 2017; Бєлих Н.А., 2013, 2017; Akhter S. et 

al., 2012). Проте залишаються доволі обмеженими дані щодо взаємного впливу 

донозологічних форм мікроелементозів. У той же час, приховані залізо- та 

йододефіцит діагностуються рідше, особливо у дітей.  

Актуальність дослідження зумовлена пошуком нових маркерів ранньої 

діагностики та профілактики впливу доклінічних стадій залізодефіциту на ти-

реоїдний статус, функціональні резерви, фізичний та психофізіологічний розви-

ток дітей за умов належного забезпечення йодом та легкого йододефіциту (ЛЙ).  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-

ційна робота є фрагментом планових науково-дослідних робіт ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» кафедри фізіології на тему: 

«Метаболічні основи впливу есенціальних мікроелементів на забезпечення 

структурного і функціонального гомеостазу щитоподібної залози» (номер 

державної реєстрації 0111U000871, 2010-2015 рр., 2016-2017 рр.), кафедри 

анатомії людини на тему: «Морфофункціональні та цитогенетичні особливості 

органів і тканин при йододефіцитних станах, гіпотиреозі» (номер державної 
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реєстрації 0114U005624, 2015-2017 рр., фінансування із фондів державного 

бюджету). 

Мета дослідження: визначення вікових та гендерних особливостей обміну 

заліза, тиреоїдного статусу, морфоденситометричних і цитогенетичних марке-

рів залізо- та йододефіциту, функціонального стану серцево-судинної системи, 

фізичного та психічного розвитку школярів із латентним залізодефіцитом за 

умов належного забезпечення йодом та легкого йододефіциту. 

Завдання дослідження: 

1. Дослідити вікові та гендерні особливості обміну заліза у дітей шкільного 

віку, зміни тканинного і транспортного фонду мікроелемента на донозоло-

гічних стадіях залізо- та йододефіциту. 

2. З’ясувати особливості тиреоїдного статусу у школярів із латентним залі-

зодефіцитом за умов достатнього забезпечення йодом та легкого йододефіциту.  

3. Встановити морфоденситометричні і цитогенетичні маркери залізо- та 

йододефіциту. 

4. Проаналізувати показники функціонального стану та фізіологічних 

резервів серцево-судинної системи за умов латентного залізодефіциту, 

комбінованого залізо- та йододефіциту. 

5. Оцінити фізичний розвиток та стан когнітивних функцій у дітей різних 

вікових груп в умовах мікроелементозу (дефіциту заліза та йоду). 

6. Визначити взаємозв’язки між показниками депо заліза, функціональною 

здатністю гіпофізарно-тиреоїдної системи, особливостями автономної регуляції 

й фізіологічної реактивності серцево-судинної системи, рівнем фізичного 

розвитку та станом когнітивних функцій школярів. 

Об’єкт дослідження: функціональні  резерви дітей шкільного віку за умов 

латентного залізодефіциту на тлі належного та обмеженого забезпечення 

йодом. 

Предмет дослідження: обмін заліза, тиреоїдний статус, морфоденситомет-

ричні та цитогенетичні маркери, автономна регуляція фізіологічних функцій, 

функціональні резерви серцево-судинної системи, фізичний розвиток, 

когнітивні здібності. 

Методи дослідження: фізіологічні – дослідження функціонального стану 

та фізіологічних резервів серцево-судинної системи (реєстрація варіабельності 

серцевого ритму – ВСР, проведення проби Мартіне-Кушелевського), фізичного 

розвитку, когнітивних функцій (визначення рівня інтелекту, особливостей 

уваги, дослідження темпу сенсомоторних реакцій); інструментальні (ультра-

сонографія щитоподібної залози); біохімічні (визначення показників обміну 

заліза, вмісту йоду в сечі); імуноферментні (дослідження тиреоїдного спектру); 

морфоденситометричні та цитогенетичні (каріотипування лімфоцитів 

периферійної крові, дослідження функціонального геному епітеліоцитів 

слизової оболонки ротової порожнини – СОРП); загальноклінічні та лабора-

торні (загальний аналіз крові та сечі); математико-статистичні. 

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше досліджено вплив 

латентного залізодефіциту (ЛЗ) на особливості тиреоїдного гомеостазу у дітей 
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шкільного віку за умов належного забезпечення йодом та ЛЙ. Уточнено наукові 

дані про зміни показників обміну заліза при ЛЙ, поєднанні ЛЗ та ЛЙ. Групою 

ризику розвитку залізодефіциту є дівчата віком 12-18 років. Підтверджено 

ймовірність формування мінімальної тиреоїдної недостатності (МТН) та її 

прогностично значимі критерії за умов ЛЗ, що потенціюються на тлі ЛЙ (уміст 

тиреотропного гормону - ТТГ у сироватці крові в межах 2,5-4,2 мМО/л, зрос-

тання індексу ТТГ/fT4 від 0,19 до 0,21 ум.од., збільшення розмірів щитоподібної 

залози з урахуванням площі поверхні тіла та статі). З’ясовано, що на стадії ЛЗ у 

дітей молодшого шкільного віку спостерігається помірне підвищення рівня 

ТТГ, що супроводжується компенсаторним дифузним збільшенням щитопо-

дібної залози у дітей старшого шкільного віку. Уперше встановлено морфо-

денситометричні та цитогенетичні ознаки ЛЗ з урахуванням статевого 

диморфізму у школярів із різним рівнем забезпечення йодом. Виявлено, що 

характерними маркерами впливу ЛЗ на спадковий апарат є наявність парних 

фрагментів (14 % від усіх хромосомних аберацій), ЛЙ – зростання частоти 

одиночних фрагментів у школярів незалежно від віку та статі, поодиноких 

дицентричних хромосом – у дітей молодшого шкільного віку.  

Уперше проаналізовано показники автономної регуляції та функціональні 

резерви серцево-судинної системи у дітей із ЛЗ, обтяженим ЛЙ. Установлено, 

що у школярів із ЛЗ переважає тонус симпатичного відділу автономної 

нервової системи (АНС), за умов комбінованого залізо- та йододефіциту  – 

активується парасимпатичний компонент автономної регуляції вісцеральних 

функцій. Уперше з’ясовано, що комбінований мікроелементоз (ЛЗ та ЛЙ) 

зумовлює розвиток нераціональної реакції на навантаження з подовженим 

періодом відновлення (до 5,5 хв). Доповнено наукові дані про особливості 

фізичного розвитку дітей із ЛЗ, у тому числі обтяженим ЛЙ. Виявлено, що за 

умов комбінованого залізо- та йододефіциту зростає частка дітей з 

дисгармонійним розвитком (переважає надлишок маси тіла), який прогресує із 

віком. Доведено вплив ЛЗ на когнітивні функції (сповільнення інтелектуальної 

сформованості, швидкості опрацювання інформації, ефективності роботи). 

Підтверджено, що ЛЗ є преморбідним станом, який підвищує напруженість 

регуляторних механізмів та обмежує функціональні резерви серцево-судинної 

системи, відображається на фізичному розвитку та когнітивних здібностях 

дітей шкільного віку. Ризик розвитку таких порушень зростає у мешканців 

йододефіцитних регіонів. Установлено характер кореляційних взаємозв’язків 

між показниками обміну заліза та тиреоїдного статусу, автономної регуляції 

серцево-судинної системи, когнітивної сформованості дітей.  

Практичне значення отриманих результатів. Зміни показників обміну 

заліза, тиреоїдного гомеостазу, автономної регуляції фізіологічних функцій та 

функціональних резервів серцево-судинної системи, фізичного та психо-

фізіологічного розвитку у дітей із ЛЗ за умов належного забезпечення йодом та 

ЛЙ можуть служити маркерами для виділення групи ризику розвитку МТН. 

Отримані дані інформативні щодо фізіологічної норми, донозологічних стадій 

залізо-, йододефіциту та їх інтегрованого впливу на організм з урахуванням 
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віку та статі. Результати дослідження можуть послужити основою для 

розширення превентивних заходів розвитку залізодефіциту та гіпотиреоїдної 

дисфункції у дітей, мешканців різних регіонів незалежно від природнього 

наповнення йодом. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес кафедр 

фізіології, патофізіології, ендокринології, дитячої хірургії та пропедевтики 

педіатрії, загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та 

спортивної медицини ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» МОЗ України, кафедр нормальної фізіології та біологічної хімії  

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

МОЗ України, кафедри нормальної фізіології Вінницького національного 

медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України, кафедр фізіології 

імені Я.Д. Кіршенблата Вищого державного навчального закладу України 

«Буковинський державний медичний університет» МОЗ України,  

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, кафедри 

фізіології з основами біоетики та біобезпеки ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет імені  І.Я. Горбачевського МОЗ України».  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є науково-дослідною працею 

здобувача. Постановка мети і завдань, інтерпретація отриманих даних та 

формулювання висновків здійснено за участю наукового керівника. Автором 

особисто обґрунтована актуальність проблеми, проведено патентно-інформа-

ційний пошук, виконано весь обсяг досліджень, статистично опрацьовано,  

проаналізовано та узагальнено результати, підготовлено до друку наукові 

публікації, оформлено дисертаційну роботу. Дослідження проведено на базі 

кафедр фізіології (зав. кафедри – д.мед.н., проф. Н.М. Воронич-Семченко), 

загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації і спортивної 

медицини (зав. кафедри – д.мед.н., проф. В.Г. Міщук), дитячої хірургії і пропе-

девтики педіатрії (зав. кафедри – д.мед.н., проф. О.Д. Фофанов) ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» МОЗ України (ІФНМУ). 

Біохімічні та імуноферментні дослідження виконано за участю автора у 

міжкафедральній науковій лабораторії на базі кафедри внутрішньої медицини 

№ 1, клінічної імунології та алергології імені Є.М. Нейка ІФНМУ (зав. кафедри 

– д.мед.н., проф. Р.І. Яцишин), біологічної хімії Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (зав. кафедри – 

д.мед.н., проф. О.Я. Скляров), клініко-діагностичній лабораторії «Пріма МЕД» 

медичного центру ПП «Пріма МЕД» (директор – Р.С. Стефанишин).  Каріоти-

пування лімфоцитів периферійної крові, дослідження функціонального стану 

геному епітеліоцитів СОРП виконано за участю автора у генетичній лабораторії 

на базі кафедри медичної біології і медичної генетики ІФНМУ (зав. кафедри - 

д.мед.н., проф. Л.Є. Ковальчук), морфометричні виміри здійснено при 

консультативній допомозі к.мед.н., доц. М.М. Багрія (кафедра патоморфології 

та судової медицини ІФНМУ). Автором забезпечено практичне впровадження 

результатів дослідження. У роботі не були використані ідеї та розробки, які 
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належать співавторам опублікованих робіт. Матеріали даної роботи не були 

використані в інших дисертаціях. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали, викладені в дисертації, 

були представлені на 84-ій, 85-ій та 86-ій науково-практичних конференціях 

студентів і молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині» 

(Івано-Франківськ, 2015, 2016, 2017), науково-практичних конференціях з 

міжнародною участю «Бабенківські читання», присвячених пам’яті академіка    

Г.О. Бабенка (Івано-Франківськ, 2015, 2017), науково-практичній конференції 

молодих вчених з міжнародною участю «Медицина ХХІ століття» (Харків, 

2015), науково-практичній конференції «Вплив довкілля Прикарпаття на 

перебіг фізіологічних процесів» (Івано-Франківськ, 2017), ІІ Інтернет-конфе-

ренції з міжнародною участю «Системна організація психофізіологічних та 

вегетативних функцій (медико-біологічні аспекти)» (Луцьк, 2017), науково-

практичній конференції «Довкілля і здоров’я» (Тернопіль, 2017), VIII Lviv – 

Lublin Conference of Experemental and Clinical Biochemistry (Lublin, 2017).  

Публікації. За результатами роботи опубліковано 18 наукових праць, із 

них вісім статей, у тому числі шість – у фахових наукових виданнях України (із 

яких п’ять включені до міжнародних наукометричних баз), дві – у міжнародних 

виданнях, 10 тез у матеріалах наукових форумів (вітчизняних і міжнародних 

конференцій).    

Структура  та  обсяг  дисертації.  Дисертаційна робота викладена на  

242 сторінках машинописного тексту (основний текст роботи становить  

134 сторінки) та складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалу та 

методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення 

результатів дослідження, висновків, списку використаної літератури, який 

налічує 341 літературне джерело, з яких 170 – кирилицею, 171 – латиницею, а 

також 7 додатків. Робота ілюстрована 34 таблицями та 20 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріал та методи дослідження. На базі навчально-практичного центру 

(кабінет здорової дитини) ІФНМУ проведено комплексне обстеження дітей 

шкільного віку мешканців Тисменицького району Івано-Франківської області, у 

результаті якого для проведення наукового дослідження відібрано 133 практич-

но здорові дитини (68 хлопців та 65 дівчат) віком від 6-ти до 18-ти років. Усі 

обстежені були поділені на чотири групи: 1-ша (контрольна) – діти із належним 

обміном йоду та заліза в організмі (17 хлопців та 16 дівчат); 2-га (група для 

порівняння) – діти із ЛЙ (17 хлопців та 17 дівчат); 3-тя – діти із ЛЗ (16 хлопців 

та 16 дівчат); 4-та – діти із ЛЙ та ЛЗ (18 хлопців та 16 дівчат). Дослідження 

проведені в репрезентативних групах. Аналіз показників у кожній групі 

здійснювали з урахуванням віку (6-11 і 12-18 років) та статі.  

Згідно з рішенням Комісії з питань етики ІФНМУ (протокол № 99/18 від 

07.02.2018 р.) визначено, що проведені дослідження в повній мірі відповідають 

етичним та морально-правовим вимогам відповідно до наказу МОЗ України 

№281 від 01.11.2000 р. У кожному випадку було отримано інформовану 
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письмову згоду на обстеження дітей від батьків кожної дитини, а також від 

самих дітей віком старших 14-ти років, які були дозволені Комісією з біоетики 

ІФНМУ (протокол № 86/15 від 10.12.2015 р.). 

Клінічні дані отримані шляхом з’ясування скарг, анамнезу життя та даних 

об’єктивного обстеження. Групу здоров’я встановлювали на основі вивчення 

даних первинної медичної документації (форма 112/о). Для з’ясування 

інформації щодо споживання продуктів багатих на залізо та йод проводили 

анкетування дітей. Лабораторні дослідження включали загальний аналіз крові 

(визначення вмісту гемоглобіну – Hb, кількості форменних елементів) та сечі. 

Для оцінки транспортного фонду заліза у дітей визначали рівень 

сироваткового заліза (СЗ) колориметричним методом (тест-набір «Cormay», 

Польща) на фотоелектричному колориметрі КФК-2МП (Україна); загальну 

залізозв’язувальну здатність сироватки крові (ЗЗЗС) –  фотометричним методом 

(тест-набір «Cormay», Польща) на  автоматичному фотометричному аналізаторі 

«RAYTA-9200» (Корея) і розраховували коефіцієнт насичення трансферину 

залізом (КНТЗ) (Сміян О.І. та ін., 2012). Стан депо заліза характеризували за 

рівнем сироваткового феритину (СФ), який досліджували хемілюмінісцентним 

методом на автоматичному імунохемілюмінісцентному аналізаторі «Immulite 

2000» («Simens DRC», США) з використанням тест наборів «DRG» (Німеч-

чина). Стан ЛЗ діагностували на основі виснаження транспортного та тканин-

ного фонду заліза за умов фізіологічної норми вмісту Hb у крові (Маруш- 

ко Ю.В., Нагорна Н.В., 2013; Наказ МОЗ України № 709 від 02.11.2015). 

Функціональну здатність щитоподібної залози оцінювали за гормональним 

статусом, концентрацією йоду в сечі та даними ультрасонографії. У сироватці 

крові визначали вміст тиреоїдних гормонів: вільних трийодтироніну (fТ3) та 

тироксину (fТ4), ТТГ імуноферментним методом (тест-набори «DRG», 

Німеччина) на імуноферментному аналізаторі «STAT FAX 303 plus» (США). 

Вміст йоду в сечі досліджували з використанням персульфату амонію на 

спектрофотометрі «ULAB 102 UV» (Китай) при λ = 420 нм. Для характеристики 

тиреоїдного гомеостазу обчислювали індекси fТ3/fТ4, ТТГ/fТ4, інтегральний 

тиреоїдний індекс (ІТІ) (Павликівська Б.М., 2016; Voronych S.M. et al., 2012). 

Ультразвукове дослідження (УЗД) щитоподібної залози виконували за 

допомогою ультразвукового скануючого прилада «ULTIMA PRD-30» (Toshiba 

Nemia X6, Японія) лінійним датчиком 7,5 МГц діаметром 40 мм. Об’єм 

щитоподібної залози розраховували за формулою J. Brunn (Кравченко В.І., 

2016). Результати об’єму залози порівнювали з нормативними даними з 

урахуванням площі поверхні тіла, статі та віку, які затверджені для 

використання в Україні (рекомендації ВООЗ/МРКЙД/ЮНІСЕФ, 2001, 2007 рр.; 

Наказ МОЗ України № 254 від 27.04.2006 р.).  

Проводили морфоденситометричне дослідження інтерфазних соматичних 

клітин та метафазний аналіз каріотипу лімфоцитів периферійної крові. Вивчали 

цитоморфометричні показники інтерфазних ядер епітеліоцитів СОРП 

букального зішкрібу: периметри і площі клітин та ядер, ядерно-цитоплаз-

матичне співвідношення, стан хроматину як функціональної системи – показни-
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ка експресії спадкового апарату. З метою виключення будь-якої патології 

проводили ретельний клініко-ендоскопічний огляд ротової порожнини 

обстежених. Від кожної дитини аналізували по 2-3 цитологічних препарати, 

забарвлених ацетоорсеїном, у кожному з яких вивчали по 100-200 клітин при 

збільшенні у 600 і 900 разів. Хроматин ядер і його зміни вивчали за допомогою 

напівавтоматичного аналізатора зображень на базі програмного забезпечення 

Image Tool for Windows (v 3.0). Для встановлення імуноцитогенетичного 

статусу дітей застосовували метод метафазного аналізу каріотипу. 

Каріотипування лімфоцитів периферійної крові здійснювали за стандартним 

методом культури клітин (Зерова-Любимова Т.Е. та ін., 2003). Висушені за 

кімнатної температури препарати забарвлювали барвником Гімзи. Асоціацію 

акроцентричних хромосом (ААХ) оцінювали за критеріями: відсутністю 

накладання хромосом; орієнтацією коротких плечей акроцентриків одне до 

одного при відстані між ними не більше розміру довгого плеча хромосоми з 

групи G; за асоціацію приймали іноді більшу відстань, якщо акроцентрики були 

зв’язані видимими нитками або лежали на одній хромосомній осі. Класи-

фікацію та аналіз препаратів хромосом проводили на оптико-електронному 

комплексі «Метаскан-2» (Україна) відповідно до затверджених МОЗ України 

стандартів (Зерова-Любимова Т.Е. та ін., 2003). Вивчали спектр аберацій 

хроматидного (одиночні фрагменти, хроматидні обміни) та хромосомного 

(ацентрики, дицентрики, центричні кільця, аномальні моноцентрики) типів.  

Функціональний стан серцево-судинної системи оцінювали за показни-

ками ВСР. Обстеження проводили на апараті «Поли-Спектр.NET» («Нейро-

софт», Україна). Дані кардіоінтервалографії (КІГ) аналізували в автоматичному 

режимі  відповідно до Міжнародних стандартів вимірювання, фізіологічної 

інтерпретації та клінічного використання, розроблених робочою групою 

Європейського Кардіологічного товариства та Північно-американського 

товариства кардіостимуляції та електрофізіології (Баевский Р.М., Иванов Г.Г., 

2001). Досліджували показники часового аналізу: середньоквадратичну 

відмінність між тривалістю сусідніх інтервалів N-N (rMSSD, мс), відсоток 

послідовних N-N інтервалів, різниця між якими перевищує 50 мс (pNN50, %); 

спектрального аналізу: низькочастотний (0,04-0,015 Гц LF, мс2 та %) та 

високочастотний (0,15-0,4 Гц HF, мс2 та %) діапазони спектра, обчислювали 

коефіцієнт симпато-вагального балансу (LF/HF); вегетативного гомеостазу за 

Р.М. Баєвським: моду інтервалів (Mo, с), амплітуду моди (АМо, %), варіаційний 

розмах (ВР, мс), індекс напруження регуляторних систем (ІН, обчислювали за 

формулою: ІН = AMo / 2 х BP x Mo). За даними ІН визначали вихідний вегета-

тивний тонус (ВВТ). Реактивність АНС (РАНС) оцінювали за співвідношенням 

ІН1/ІН2 (Коваленко С.О., Кудій Л.І, 2016). Функціональні резерви організму 

характеризували за типом реакцій серцево-судинної системи на стандартне 

фізичне навантаження (за результа-тами проби Мартіне-Кушелевського) 

(Михайлюк Є.Л., Малахова С.М., 2014).  

Оцінку фізичного розвитку проводили згідно з аналізом антропо-

метричних параметрів за статево-віковими шкалами регресії. Індивідуальні 
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антропометричні величини дитини порівнювали з віковими таблицями 

стандартів непараметричного (центильного) типу, а також обчислювали індекс 

маси тіла – ІМТ (Наказ МОЗ України № 802 від 13.09.2013 р.). Для оцінки 

сформованості когнітивної сфери визначали  коефіцієнт інтелекту (IQ) шляхом 

тестування за допомогою методики CFIT (Culture Free Intellect Test) Р. Кеттела 

(Вітенко І.С. та ін., 2002); проводили коректурну пробу (визначали коефіцієнти 

точності виконуваної роботи та стійкості уваги, швидкість опрацювання 

інформації); досліджували показники темпу сенсорних реакцій та особливостей 

уваги (ефективність роботи, ступінь включення в роботу, психічну стійкість за 

модифікованими таблицями Шульте) (Меньших О.Е., Петренко Ю.Ю., 2015). 

Статистичне опрацювання результатів проводили на основі пакету 

статистичних програм Microsoft Office Excel 2016 та STATISTICA 10. За 

результатами перевірки отриманих кількісних даних на тип розподілу методом 

Шапіро-Уїлка встановлено, що всі вони відповідали нормальному закону Гауса. 

Тому для представлення центральної тенденції обрано інтервал М±m, а досто-

вірність різниці даних у вибірках перевіряли за допомогою параметричного  

t-критерію Стьюдента. Для встановлення сили і напряму взаємозв’язку між 

показниками застосовували кореляційно-регресійний аналіз з допомогою 

розрахунку та оцінки параметричного коефіцієнта кореляції Пірсона (r). 

Результати дослідження та їх обговорення. Співвідношення показни-

ків обміну заліза, йоду, тиреоїдного статусу та маркерів їх донозологічних 

змін у дітей шкільного віку. Показники обміну заліза у дітей 1-ї та 2-ї груп 

знаходились у межах фізіологічної норми (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Показники обміну заліза у школярів із належним обміном заліза та йоду 

(контрольна група), легким йододефіцитом (ЛЙ), латентним залізодефіцитом (ЛЗ) та  

за умови їх поєднання віком 12-18 років 

Примітка. Достовірна різниця (p<0,05) щодо даних: * - у контрольній групі; 

  - у однолітків із ЛЙ; # -  у дітей молодшого шкільного віку; ° -  у юнаків. 
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У дівчат старшого шкільного віку контрольної групи виявили зменшення 

СЗ – на 22 %, СФ – на 19 %, КНТЗ – на 26 % (р<0,05) щодо даних у дітей віком 

6-11 років. У дівчат із ЛЙ цього ж віку спостерігали зменшення вмісту Hb у 

крові на 17 % (р<0,05) щодо даних у юнаків. У дітей із ЛЙ установлено 

зменшення вмісту СЗ на 21 % у юнаків та на 18 % у дівчат віком 12-18 років  

(р1-2<0,05) щодо значень у однолітків контрольної групи. За умов 

комбінованого мікроелементозу зміни показників обміну заліза були найбільш 

суттєві. Зокрема, у школярів віком 6-11 років незалежно від статі виявили 

зменшення СЗ – на 52-54 % (р1-4<0,01), СФ – на 60-69 % (р1-4<0,01), КНТЗ – на 

66-72 % (р1-4<0,05) на тлі збільшення ЗЗЗС на 41-60 % (р1-4<0,05) щодо 

контролю. Така ж динаміка спостерігалась у дітей старшого шкільного віку. 

Привертає увагу тенденція до зниження вмісту Hb у крові, СФ на тлі зростання 

ЗЗЗС у дітей із ЛЙ щодо значень у контрольній групі, проте ці зміни не були 

достовірними.  

У всіх обстежених дітей рівні fT3 та fT4 у сироватці крові знаходились у 

межах референтних даних. Виявлено помірне збільшення ТТГ у сироватці крові 

школярів (у межах від 2,5 до 4,2 мМО/л) за відсутності клінічної симптоматики. 

За даними індивідуального аналізу показників такі значення ТТГ відображали 

розвиток МТН у 44 % від усіх обстежених дітей (рис. 2 а, в).   
 

 

Рисунок 2 – Тиреоїдний статус дітей із належним обміном заліза та йоду (контрольна група, 

К), легким йододефіцитом (ЛЙ), латентним залізодефіцитом (ЛЗ) та за умови їх поєднання 

(ЛЙ+ЛЗ) віком 6-11 (а, б) та 12-18 (в, г) років 

 (за гормональним профілем – а, в; за даними УЗД щитоподібної залози – б, г)  
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Отримані результати доповнюють дані зміни індексів ТТГ/fT4 та ІТІ  

(рис. 3). Зокрема, за умов ЛЙ та ЛЗ МТН діагностовано у дітей віком 6-11 років 

за даними ТТГ/fT4 (від 0,19 до 0,21 ум.од.) – у 30 % хлопчиків та 38 % дівчаток, 

ІТІ – у 50 % дівчаток та 30 % хлопчиків; у дітей віком 12-18 років за 

значеннями ТТГ/fT4  – у 13 % дітей незалежно від статі, ІТІ – у 38 % дівчат та 

13 % юнаків. Установлено середньої сили зворотний кореляційний взаємо-

зв’язок між рівнем ТТГ у сироватці крові та вмістом: Hb у крові  

(r=-0,58, р<0,01), СЗ (r=-0,56, р<0,01) і СФ (r=-0,61, р<0,01).  

 

 

Рисунок 3 – Показники тиреоїдного статусу у школярів із належним обміном заліза та йоду 

(контрольна група), легким йододефіцитом (ЛЙ), латентним залізодефіцитом (ЛЗ) та за 

умови їх поєднання (ЛЙ+ЛЗ) віком 6-11 років 

Примітка. Достовірна різниця (p<0,05) щодо даних: * - у контрольній групі; 

  - у однолітків із ЛЙ; # -  у однолітків із ЛЗ. 

 

У результаті аналізу показників УЗД діагностовано збільшення 

загального об’єму щитоподібної залози у 19 % обстежених дітей (див. рис. 2 б, 

г). Установлено, що з віком частка дітей із пограничними змінами тиреоїдного 

гомеостазу на тлі ЛЗ зростала, особливо за умов комбінованого залізо- та 

йододефіциту. Тому можна стверджувати, що ЛЗ потенціює розвиток МТН у 

школярів, а діти із ЛЗ формують групу ризику щодо розвитку субклінічного 

гіпотиреозу. Ймовірність формування захворювання вища в ендемічних 

регіонах (Паньків В.І., 2012).  

У результаті морфоденситометричного та цитогенетичного дослідження 

виявлено більш суттєве зменшення площі ядер СОРП, ядерно-цитоплаз-

матичного співвідношення та оптичної пропускної здатності ядер, збільшення 

інтегративної щільності ядер у хлопчиків із ЛЗ, ЛЙ та їх поєднанням віком  
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6-11 років щодо даних у дівчаток-однолітків. 12-18-річні хлопці виявляли 

більшу чутливість до залізо- та йододефіциту (достовірно збільшується площа 

клітин і загальна оптична щільність ядер при зменшенні площі каріоплазми, 

особливо за умов ЛЙ та комбінованого залізо-, йододефіциту). У дівчат 

відмічали тенденцію до ущільнення хроматину тільки за умов ЛЙ. Частота 

хромосомних аберацій (ХА) зростала у всіх дітей із мікроелементним 

дисбалансом щодо контролю, суттєвіше у дівчат із ЛЙ та комбінованим 

мікроелементозом незалежно від віку. Асоціативна активність акроцентриків у 

дітей із залізо- та йододефіцитом переважала кількість ААХ з чотирьох 

хромосом груп 2D+2G порівняно з такою у дітей із монодефіцитами 

мікроелементів, зокрема, у хлопців у три рази (р<0,01) щодо даних у школярів 

із ЛЙ, у дівчат – майже у два рази (р<0,05) та у хлопців на 65 % (р<0,05) щодо 

даних у однолітків із ЛЗ; виявили асоціації з чотирьох (3D+1G) та один випадок 

із п’яти (3D+2G) хромосом. Характериними маркерами впливу дефіциту заліза 

на спадковий апарат є наявність парних фрагментів (14 % від усіх ХА), ЛЙ – 

зростання частоти одиночних фрагментів у всіх дітей та поодиноких 

дицентричних хромосом у всіх молодших школярів незалежно від статі.  

Зміни функціонального стану серцево-судинної системи школярів із 

належним та обмеженим забезпеченням йодом і залізом. У дітей контрольної 

групи віком 6-11 років незалежно від статі переважав тонус симпатичного 

відділу АНС, на що вказували збільшення АМо (на 51-61 %, р<0,05), LF (на 

87 % – у дівчаток, у 2,2 раза – у хлопчиків, р<0,01), LF/HF – майже у три рази 

(р<0,01) на тлі зменшення HF (%) на 44-46 % (р<0,05) при проведенні 

ортостатичної проби. За умов ЛЙ у дітей молодшого шкільного віку 

знижувалась активність симпатичного компоненту та зростала частка 

парасимпатичного. На таку закономірність вказували достовірне (p1–2<0,05) 

збільшення HF (особливо у дівчаток – у 2,2 раза) на тлі зменшення АМо (тільки 

у хлопчиків – на 22 %), LF (на 32-58 %), LF/HF (на 27-61 %) та ІН (на 34 %) 

щодо контрольних даних. У дітей із ЛЗ відмічали суттєву активацію 

симпатичного відділу АНС після зміни постави (зростання LF - у 2,4-2,9 раза, 

LF/HF – у 3,1-4,8 раза на тлі зниження  rMSSD на 29-40 %, HF – на 39-48 %, Мо 

– на 18-20 % щодо фонових значень, p1–3<0,01). За умов комбінованого ЛЗ та 

ЛЙ динаміка зміни показників була найбільше лабільною у молодших школярів 

(зростання LF/HF у 6,5 раза при ортопробі, р<0,001). У той же час щодо 

контролю частка симпатичного впливу на серцево-судинну систему у дітей цієї 

групи зменшувалась. Співнапрямлені зміни КІГ зберігались із віком. Загалом у 

контрольній групі дітей переважала нормотонічна реактивність автономної 

регуляції незалежно від статі. У школярів із ЛЙ переважала ваготонія. У 

школярів із ЛЗ зростала частка дітей із симпатикотонічним та гіперсимпати-

котонічним ВВТ, а у 63 % – виявлено гіперсимпатикотонічну РАНС. За умов 

комбінованого залізо- та йододефіциту у обстежених зареєстровано гіпер- та 

асимпатикотонічну РАНС, особливо у дітей старшого шкільного віку (рис. 4). 

Можна стверджувати, що комбінований дефіцит заліза та йоду зумовлює 

звуження фізіологічних резервів організму школярів. Відомо, що впродовж 
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навчального року діапазон функціональних можливостей школярів 

зменшується, особливо за умов йодної депривації  (Вадзюк С.М. та ін., 2013; 

Єрохіна О.І. та ін., 2014). Тому порушення обміну заліза може потенціювати 

функціональні розлади серцево-судинної системи дітей, особливо вкінці 

навчального року. 

 а 

 б 
Рисунок 4 – Вихідний вегетативний тонус і реактивність автономної нервової системи дітей 

із легким йододефіцитом та латентним залізодефіцитом (ЛЙ+ЛЗ)   

віком 6-11 (а) та 12-18 (б) років 

 

Установлено, що тип реакції на стандартне фізичне навантаження у всіх 

дітей віком 6-11 років контрольної групи та у однолітків із ЛЗ – нормотонічний, 

період відновлення не перевищував трьох хвилин. У дітей молодшого 

шкільного віку з комбінованим мікроелементним дисбалансом виявили нера-

ціональну реакцію у 30 % хлопчиків та 25 % дівчат. У дітей старшого шкіль-

ного віку привертає увагу незадовільна реакція на фізичне навантаження у 25 % 

юнаків та 38 % дівчат за умов комбінованого залізо- та йододефіциту з 

періодом відновлення серцево-судинної системи до 4,5 хв, з них у 13 % дівчат 

спостерігали  гіпертонічний тип реакції. Така динаміка є несприятливою для 

здоров’я дітей (Михайлюк Є.Л., Малахова С.М., 2014).  

Особливості  фізичного та психофізіологічного розвитку школярів із 

належним обміном заліза, за умов латентного залізодефіциту та різним 

рівнем забезпечення йодом. 87 % дітей контрольної групи віком 6-11 років 

характеризувались гармонійним фізичним розвитком, у 13 % встановлено 

дефіцит маси тіла незалежно від статі. У школярів із ЛЗ, ЛЙ та їх поєднанням 

виявили збільшення частки дітей із дисгармонійним розвитком, що залежала 
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від генезу мікроелементозу (рис. 5). У старших школярів  гармонійність мали 

73 % юнаків та 69 % дівчат. У цій віковій групі спостерігали тенденцію до 

зростання ІМТ, особливо за умов ЛЙ та ЛЗ. 

 
Рисунок 5  – Гармонійність фізичного розвитку дітей із належним обміном заліза та йоду 

(контрольна група), легким йододефіцитом (ЛЙ), латентним залізодефіцитом (ЛЗ) та за 

умови їх поєднання (ЛЙ+ЛЗ) віком 6-11 років. 

Примітки. НМТ – надлишок маси тіла, ГР – гармонійний розвиток, ДМТ – дефіцит маси тіла 

 

На інтелектуальний розвиток впливає, головним чином, йодний дефіцит, 

особливо у дітей молодшого шкільного віку (рис. 6). З віком частка школярів зі 

зниженим IQ зменшувалась до 6 % обстежених із ЛЗ (тільки у дівчат) та до  

56 % дітей із комбінованим ЛЙ та ЛЗ. Середні значення IQ у школярів 4-ї групи 

були меншими на 13-19 % (р<0,05) щодо контрольних даних. 
 

 

Рисунок 6 – Розподіл коефіцієнта інтелекту (IQ) у дітей із належним обміном заліза та йоду 

(контрольна група), легким йододефіцитом (ЛЙ), латентним залізодефіцитом (ЛЗ) та за 

умови їх поєднання (ЛЙ+ЛЗ) віком 6-11 років 
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За даними коректурної проби стійкість та інтенсивність уваги найвища у 

контролі, а найнижча – за умов комбінованого залізо- та йододефіциту. У 

обстежених контрольної групи переважала крива виснаження по 

гіпостенічному типу, у дітей із ЛЗ віком 6-11 років була нестійкою у 50 %, 

гіперстенічною – у 25 % та гіпостенічною – у 25 %, а у старших школярів – у  

24 % – нестійкою і по 38 % – гіпо- та гіперстенічною. У дітей із ЛЗ та ЛЙ віком 

6-11 років крива виснаження у хлопчиків та дівчат була відповідно нестійкою у 

50 і 25 %, гіперстенічною – у 25 і 37 % та гіпостенічною – у 25 і 37 %; у 

старшокласників незалежно від статі у 50 % гіперстенічною, по 25 % – гіпо-

стенічною чи нестійкою. Отже, у дітей із ЛЗ встановлено порушення фізичного 

розвитку, зміни когнітивних функцій, що більше виражені на тлі ЛЙ. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення науково-практичного завдання – встановлення вікових та гендерних 

особливостей обміну заліза, тиреоїдного статусу, морфоденситометричних і 

цитогенетичних маркерів йодо- та залізодефіциту, автономної регуляції та 

функціональних резервів серцево-судинної системи, фізичного розвитку та 

когнітивних функцій у школярів із латентним залізодефіцитом за умов 

належного забезпечення йодом та легкого йододефіциту. 

1. Показники обміну заліза залежать від віку та статі. Ризик розвитку 

залізодефіциту найвищий у дівчат пубертатного віку (у контрольній групі 

дівчат віком 12-18 років зменшується тканинний і транспортний фонд заліза на 

19-26 %, р<0,05). У дітей із латентним залізодефіцитом установлено зниження 

вмісту сироваткового заліза (на 36-44 %) та феритину (на 39-51 %), коефіцієнта 

насичення трансферину залізом (на 45-57 %) на тлі зростання загальної 

залізозв’язувальної здатності сироватки крові (на 27-33 %) щодо контролю 

(р<0,05). На гомеостаз заліза негативно впливає легкий йододефіцит. Виявлено 

зменшення рівня сироваткового заліза на 21 % у юнаків та на 18 %  у дівчат із 

легким йододефіцитом віком 12-18 років щодо контролю (р<0,05). У дівчат цієї 

ж групи та віку встановлено достовірне зменшення вмісту Hb у крові на 17 % 

щодо даних у юнаків-однолітків. 

2. Середні дані тиреоїдних гормонів у школярів із латентним залізо-

дефіцитом достовірно не відрізняються від показників контролю. На основі 

індивідуального аналізу показників у 13 % хлопчиків цієї групи віком  

6-11 років виявлено помірно підвищений рівень ТТГ (від 2,5 до 4,2 мМО/л). У 

дітей старшого шкільного віку мінімальну тиреоїдну недостатність установлено 

у 13 % юнаків та дівчат (за даними розмірів щитоподібної залози) та у 13 % 

дівчат (за вмістом ТТГ у сироватці крові). За умов комбінованого йодо- та 

залізодефіциту діагностовано збільшення загального об’єму щитоподібної 

залози у 42 % дітей, помірно підвищений рівень ТТГ – у 88 % обстежених, 

зростання індексу ТТГ/fT4 (від 0,19 до 0,21 ум. од.) – у 18 % школярів, що на  

9-14 % більше, ніж у однолітків із легким йододефіцитом. У молодшому 

шкільному віці переважає порушення балансу гормонів тиреоїдного спектру, з 
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віком прогресує компенсаторне дифузне збільшення щитоподібної залози. 

Установлено зворотні середньої сили кореляційні взаємозв’язки між рівнем 

ТТГ та вмістом Hb у крові, сироватковими залізом і феритином (r від 0,56 до 

0,61, р<0,01). 

3. Виявлено зменшення площі ядер епітеліоцитів слизової оболонки ротової 

порожнини, ядерно-цитоплазматичного співвідношення, оптичної пропускної 

здатності ядер і збільшення інтегративної щільності ядер у хлопчиків із 

дефіцитом йоду та заліза віком 6-11 років щодо даних у дівчаток-однолітків. 

12-18-ти річні юнаки виявляють більшу чутливість до дефіциту мікроелементів. 

Асоціативна активність акроцентричних хромосом у дітей із йодо- та 

залізодефіцитом переважає кількість асоціацій акроцентричних хромосом з 

чотирьох хромосом груп 2D+2G: у хлопців у 2,5 раза, р<0,01 щодо даних у 

школярів із легким йододефіцитом, у дівчат – на 99 % та у хлопців на 65 %, 

р<0,05 щодо даних у однолітків із латентним залізодефіцитом; у дітей із 

комбінованим йодо- та залізодефіцитом наявні асоціації акроцентричних 

хромосом з чотирьох (3D+1G) та п’яти (3D+2G) хромосом. Частота 

хромосомних аберацій найбільша у дівчат із легким йододефіцитом та 

комбінованим йодо- і залізодефіцитом незалежно від віку. Характерними 

маркерами впливу дефіциту заліза на спадковий апарат є наявність парних 

фрагментів (14 % від усіх хромосомних аберацій), легкого йододефіциту – 

зростання частоти одиночних фрагментів у всіх дітей та поодиноких 

дицентричних хромосом у всіх молодших школярів незалежно від статі.  

4. Установлено, що у дітей із належним обміном заліза і йоду та у школярів із 

латентним залізодефіцитом переважає симпатичний вплив автономної регуляції 

(збільшення низькочастотного діапазону спектральної кривої кардіоінтервало-

грами на 29 % – у 2,5 раза, p<0,05; коефіцієнта симпато-вагального балансу – у 

2,7-4,8 раза, р<0,01; індексу напруження на 68 % – у 4,5 раза, p<0,05 щодо 

вихідних даних). За умов легкого йододефіциту, комбінованого йодо- та 

залізодефіциту активується  парасимпатичний компонент (зростання високо-

частотного діапазону спектральної кривої на 39 % – у 2,1 раза та зниження 

коефіцієнта симпато-вагального балансу на 31-65 % щодо контролю, p<0,05). У 

контрольній групі переважає нормотонічна реактивність автономної регуляції 

незалежно від статі. У дітей із латентним залізодефіцитом зростає частка 

школярів із гіперсимпатикотонічним вихідним вегетативним тонусом, у тому 

числі 25 % дівчат мають гіперсимпатикотонічну реактивність АНС. За умов 

комбінованого йодо- та залізодефіциту у 13 % юнаків та 25 % дівчат виявили 

гіперсимпатикотонічний вихідний вегетативний тонус із асимпатикотонічною 

реактивністю АНС. Установлено тісний зворотний кореляційний взаємозв’язок 

між вмістом Hb у крові та індексом напруження (r=–0,72, p<0,001), 

коефіцієнтом симпато-вагального балансу (r=–0,87, p<0,001). 

5. У обстежених школярів контрольної групи, за умов легкого йододефіциту 

чи латентного залізодефіциту переважає нормотонічний тип реакції серцево-

судинної системи на фізичне навантаження, період відновлення не перевищує 

трьох хвилин. Інтегрований вплив йодо- та залізодефіциту зумовлює розвиток 
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нераціональної реакції у 30 % хлопчиків та 25 % дівчаток молодшого 

шкільного віку з періодом відновлення до 5,5 хв та у 25 % юнаків і 38 % дівчат 

старшого шкільного віку з періодом відновлення до 4,5 хв. Така динаміка 

характеризує зниження толерантності цих дітей до фізичних навантажень.  

6. Школярі із латентним залізодефіцитом мають нижчі показники фізичного 

розвитку незалежно від віку, кожний четвертий характеризується дисгармоній-

ністю. За умов латентного залізодефіциту на тлі легкого йододефіциту 

збільшується частка дітей із дисгармонійним фізичним розвитком (до 50 %). 

Виявлено зростання індексу маси тіла у 38 % дівчат цієї групи віком 6-11 років. 

7. Латентний залізодефіцит зумовлює порушення когнітивних функцій 

(зниження швидкості опрацювання інформації на 32 %, p<0,05, коефіцієнта 

інтелекту нижче 90 ум. од. – у 19 % школярів). Розлади когнітивної сфери у 

дітей із латентним залізодефіцитом суттєво потенціюються за умов легкого 

йододефіциту. У таких школярів установлено зменшення коефіцієнта інтелекту 

у 74 % обстежених, зниження ефективності роботи та ступеня включення в неї 

відповідно на 48 і 32 % (p<0,05), зростання частки дітей із нестійкою кривою 

виснаження (50 % хлопчиків та 25 % дівчаток). 
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АНОТАЦІЯ 
Шаламай У. П. Співвідношення показників обміну заліза, тиреоїдного 

статусу, функціонального стану серцево-судинної системи, фізичного та 
психічного розвитку школярів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 
рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія (222 Медицина) – Львівський 
національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, 2018. 

У дітей із латентним залізодефіцитом (ЛЗ) формується мінімальна тиреоїдна 
недостатність, що проявляється помірним збільшенням тиреотропного гормону у 
сироватці крові молодших школярів та супроводжується дифузним збільшенням 
щитоподібної залози з віком, особливо в умовах легкого йододефіциту (ЛЙ). ЛЙ 
негативно впливає на гомеостаз заліза (зменшує тканинний та транспортний 
фонд). У дітей із ЛЗ активується симпатичний вплив, за умов ЛЙ, комбіно-
ваного залізо- та йододефіциту переважає активація парасимпатичного компо-
нента автономної регуляції вісцеральних функцій. ЛЗ знижує функціональні 
резерви серцево-судинної системи, зумовлює дисгармонійність фізичного 
розвитку (переважає надлишок маси тіла), сповільнює когнітивні функції, що 
потенціюються на тлі ЛЙ. 

Ключові слова: латентний залізодефіцит, легкий йододефіцит, функціо-
нальні резерви серцево-судинної системи, фізичний розвиток, когнітивні 
функції, діти шкільного віку.
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АННОТАЦИЯ 

Шаламай У. П. Соотношение показателей обмена железа, тиреоидного 

статуса, функционального состояния сердечно-сосудистой системы, 

физического и психического развития школьников.  –  Квалификационная 

научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.03 – нормальна физиология (222 Медицина) – Львовский 

национальный медицинский университет имени Данилы Галицкого, Львов, 2018. 

У детей из латентным железодефицитом (ЛЖ) формируется минимальная 

тиреоидная недостаточность, которая проявляется умеренным увеличением 

тиреотропного гормона в сыроватке крови младших школьников и сопро-

вождается диффузным увеличением щитовидной железы с возрастом, особенно 

в условиях легкого йододефицита (ЛЙ). ЛЙ отрицательно влияет на гомеостаз 

железа (уменьшает тканевой и транспортный фонд). У детей из ЛЖ активируется 

симпатическое влияние, в условиях ЛЙ, комбинированного железо- и йододе-

фицита преобладает активация парасимпатического компонента автономной 

регуляции висцеральных функций. ЛЖ снижает функциональные резервы 

сердечно-сосудистой системы, обусловливает дисгармоничность физического 

развития (преобладает избыток массы тела), замедляет когнитивные функции, 

что потенциируются в условиях ЛЙ. 

Ключевые слова: латентный железодефицит, легкий йододефицит, 

функциональные резервы сердечно-сосудистой системы, физическое развитие, 

когнитивные функции, дети школьного возраста. 

 

ANNOTATION 

Shalamay U.P. The ratio of indicators of iron metabolism, thyroid status, 

functional condition of the cardiovascular system, physical and mental 

development of schoolchildren. – Manuscript copyright. 

The Dissertation for the Scientific Degree of Candidate of Medical Sciences 

(PhD), Speciality 14.03.03 – Normal Physiology (222 – Medicine) – Lviv National 

Medical University named after Danylo Halytsky, Ministry of Health of Ukraine, 

Lviv, 2018. 

The dissertation is devoted to the study of age and gender peculiarities of iron 

metabolism, thyroid status, morphodensitometric and cytogenetic markers of iron- 

and iodine deficiency, functional condition of the cardiovascular system, physical and 

psycho-physiological development of pupils with latent iron deficiency (LID) in the 

conditions of adequate iodine and moderate iodine deficiency (MID). There were 

examined 133 practically healthy children (68 boys and 65 girls) aged 6-18 years. 

There were formed two groups of schoolchildren with LID: with proper supply of 

iodine and under the conditions of MID. Similar studies were performed in children 

with proper iron and iodine metabolism (control group), and also under conditions of 

the sufficient iron supply against the background of MID (comparison group). All 

examined persons were standardized according to the age (6-11 and 12-18 years old) 
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and the gender. It was determined that in girls of the senior school age of the control 

group the indexes of iron exchange decrease. It was proved that MID negatively 

affects the transport fund of iron. The average data of thyroid hormones (thyroid 

gland) in children with LID were not significantly different from the control 

indicators. A moderate increase of the thyroid stimulating hormone (TSH) in blood 

serum (from 2.5 to 4.2 mU/l) was detected in 13% of boys of junior school age. With 

age, minimal thyroid deficiency was diagnosed in 13% of girls (according to the 

content of TSH in blood serum) and in 13% of boys and girls (based on an increase of 

the thyroid gland size, including body surface area, age and gender). LID increases 

the risk of thyroid deficiency development under the conditions of MID. It was 

determined that the characteristic markers of the iron deficiency influence on the 

hereditary apparatus are the presence of paired fragments, MID – the growth of the 

frequency of single fragments in all children and single dicentric chromosomes in all 

junior pupils, regardless of gender. It was found that in children with proper exchange 

of iron and iodine, regardless of age and gender, and in children with LID, according 

to the analysis of cardiointervalography, the tone of sympathetic department of the 

autonomic nervous system predominated. Under the conditions of MID, combined 

iron and iodine deficiency, the activation of the parasympathetic component of 

autonomous regulation of visceral functions was observed. The integrated impact of 

iodine and iron deficiency led to the development of irrational response to the 

standard physical activity in 30 % of boys and 25 % of girls of junior school age with 

a recovery period of up to 5.5 minutes and in 25 % of boys and 38 % of girls of the 

senior school age with a recovery period of up to 4.5 min. Schoolchildren with LID 

of different age groups had lower rates of physical development, every one in four – 

was with disharmonious physical development. Under the conditions of LID against 

the background of MID, the proportion of children with disharmonious development 

increases (up to 50 %), including those who are overweight (up to 38 %, more often 

in girls). LID causes a violation of cognitive functions’ formation. Disorders of the 

cognitive sphere in children with LID are essentially potent in conditions of MID, 

especially in primary school children. The formation of cognitive functions to a 

greater extent depended on the deficiency of iodine than of iron at the donozological 

stage. Correlation relationships between iron metabolism and thyroid hormones data, 

CIR indices and cognitive functions were determined. Changes in the parameters of 

iron metabolism, thyroid homeostasis, autonomous regulation of the cardiovascular 

system and its functional reserves, physical and psycho-physiological development in 

children with LID due to the adequate iodine supply and MID, morphodensitometric 

and cytogenetic signs of iodine and iron deficiency may serve as markers for the 

selection of a risk group of the development of thyroid dysfunction.  

Key words: latent iron deficiency, moderate iodine deficiency, functional 

reserves of the cardiovascular system, physical development, cognitive functions, 

children of school age. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
 

ААХ   – асоціація акроцентричних хромосом 

АМо – амплітуда моди 

АНС – автономна нервова система 

ВВТ – вихідний вегетативний тонус 

ВРС – варіабельність серцевого ритму 

ЗЗЗС – загальна залізозв’язувальна здатність сироватки крові 

ІМТ – індекс маси тіла 

ІН – індекс напруження 

ІТІ – інтегральний тиреоїдний індекс 

КІГ – кардіоінтервалографія 

КНТЗ – коефіцієнт насичення трансферину залізом 

ЛЗ 

ЛЙ 

– 

– 
латентний залізодефіцит 

легкий йододефіцит 

Мо – мода, тривалість інтервалу N-N 

МТН – мінімальна тиреоїдна недостатність 

РАНС – реактивність автономної нервової системи 

СЗ – сироваткове залізо 

СОРП –  слизова оболонка ротової порожнини 

СФ – сироватковий феритин 

ТТГ – тиреотропний гормон 

УЗД – ультразвукове дослідження 

ХА – хромосомні аберації 

fТ3 – вільний трийодтиронін 

fТ4 – вільний тироксин 

Hb – гемоглобін 

HF – високочастотний компонент спектра (діапазон 0,15- 0,4 Гц) 

HF % – виражена у відсотках частка високочастотних хвиль 

IQ – коефіцієнт інтелекту 

LF – низькочастотний компонент спектра (діапазон 0,04-0,15 Гц) 

LF % – виражена у відсотках частка низькочастотних хвиль 

LF/HF – співвідношення низько- та високочастотних компонентів (коефіцієнт  

  симпато-вагального балансу) 

pNN50 – частота пар послідовних інтервалів N-N, різниця між якими перевищує  

  50 мс 

rMSSD – середньоквадратична відмінність між тривалістю сусідніх інтервалів N-N 

SDNN – стандартне відхилення тривалості нормальних інтервалів N-N  

 


