
ахворювання щитоподібної
залози у структурі ендок�
ринної патології посідають
друге місце після цукрового
діабету. Підвищення уваги
фахівців до сучасних проб�
лем тиреоїдної патології
викликано її зростаючим по�
ширенням серед населення
багатьох країн, у тому числі
й України, а також медико�
соціальним значенням зах�
ворювання [1�4].

Роль йодної недостатності
в етіології більшості уражень
щитоподібної залози за�
гальновідома [5�8]. Однак
незважаючи на профілак�
тичні та лікувальні заходи
стосовно йододефіциту в
окремих регіонах кількість
хворих на ендемічний зоб
зменшується повільно. На�
водяться дані, коли у місце�
востях з недостатнім вміс�
том йоду захворюваність на
ендемічний зоб не набуває
поширеного характеру, і
навпаки — у регіонах з дос�
татньою йодною забезпече�
ністю довкілля спостеріга�

ється виражена ендемія зо�
бу [9�11]. Ці дані свідчать,
що дефіцит йоду хоча і є ос�
новним фактором в етіології
зобу, проте не є єдиною йо�
го причиною. Очевидно, іс�
нують і додаткові чинники,
які не завжди враховуються,
але сприяють поширенню
зобної ендемії та інших
форм патології щитоподіб�
ної залози. Це наводить на
думку про залежність епіде�
міології тиреоїдної патології
від інших, насамперед ме�
дико�соціальних, екологіч�
них та гігієнічних факторів
зовнішнього середовища,
які здатні посилювати йод�
ний дефіцит і таким чином
сприяти виникненню та роз�
витку патології тиреоїдної
системи, особливо у місце�
востях з йодною недостат�
ністю [12�14]. Сучасними
дослідженнями виявлено
суттєвий вплив незадовіль�
ної соціальної та екологічної
ситуації на виникнення та
поширення деяких нозоло�
гічних форм захворювань
щитоподібної залози у бага�
тьох регіонах.

Все це зумовлює великий
інтерес до вивчення впливу
регіональних медико�соці�
альних та еколого�гігієніч�
них факторів (у тому числі і
факторів ризику) на особли�
вості поширення захворю�
вань щитоподібної залози і
набуває пріоритетного зна�
чення у національних прог�
рамах деяких країн з профі�
лактики і подолання тирео�
їдної патології.

Водночас показники по�
ширення патології щитопо�
дібної залози, які впливають
на широкий спектр біохіміч�
них та фізіологічних проце�
сів, можуть бути ефектив�
ним індикатором стану як
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людської популяції, так і ста�
ну довкілля.

Особливо актуальна ця
проблема для Закарпатської
області України, яка нале�
жить до регіонів з дефіцитом
йоду у довкіллі. Протягом ос�
танніх років значно змінили�
ся соціальні умови та еколо�
гічна ситуація в області, що
спричинило поширення зах�
ворювань щитоподібної за�
лози та вплив на неї різних
медико�соціальних та еколо�
го�гігієнічних факторів у
трьох біогеохімічних зонах
області.

Таке комплексне та порів�
няльне дослідження регіо�
нальних особливостей епіде�
міології створює можливості
для комплексного аналізу
стану здоров'я населення
краю у його різних за йодною
забезпеченістю зонах залеж�
но від медико�соціальних
умов життя та екологічного
стану довкілля. Подібні до�
слідження сприяють розроб�
ці адекватних медико�соці�
альних заходів, спрямованих
на зменшення впливу нес�
приятливих біотичних та абіо�
тичних факторів ризику на
організм, зокрема на функці�
ональний стан щитоподібної
залози.

Метою цієї роботи було
вивчення особливостей ме�
дико�соціальних умов життя
та екологічної ситуації дов�
кілля та їхнього впливу на
епідеміологію захворювань
щитоподібної залози у трьох
біогеохімічних зонах Закар�
паття — низинній, передгір�
ській та гірській — і форму�
вання профілактичних захо�
дів, спрямованих на раннє
виявлення факторів ризику
та їх корекцію для протидії
поширенню тиреоїдної па�
тології.

Матеріали та методи
досліджень. Первинна ін�
формація про стан довкілля
та умови життя населення на�
копичувалася шляхом анке�
тування та усного опитуван�
ня, також аналізувалися дані
районних санітарно�епідемі�
ологічних станцій. Вивчено
статистичні звіти ендокрино�
логічної служби області щодо
поширення захворювань щи�

топодібної залози за 1999�
2006 роки. Для клінічної ха�
рактеристики тиреоїдної па�
тології використали інстру�
ментальні (УЗД щитоподібної
залози) та лабораторні мето�
ди (визначення медіани йо�
дурії, імунно�ферментне виз�
начення ТТГ, Т3, Т4). Отрима�
ні матеріали оброблено з ви�
користанням статистичного
методу за допомогою
комп'ютерної програми Mic�
rosoft Excel. 

Результати досліджень
та їх обговорення. У час,
коли Україна переходить на
нові економічні механізми
управління, перед профілак�
тичною медициною постало
нове завдання, яке полягає в
оцінці та прогнозуванні ста�
ну здоров'я в умовах дії фак�
торів довкілля на донозоло�
гічному рівні з науковою роз�
робкою методологічних і ме�
тодичних підходів до діаг�
ностики індивідуального та
популяційного здоров'я.
Будь�яка концепція реалізу�
ється у критеріях або показ�
никах, що піддаються якісній
оцінці або кількісним вимі�
рам. Дія різних факторів ри�
зику за тривалістю і часом
має відмінності — не завжди
вони діють в одному напрям�
ку, тобто можуть або  підси�
лювати, або послаблювати
один одного. Тому вивчення
впливу гігієнічних факторів
на здоров'я населення по�
винно здійснюватися про�
тягом тривалого часу з ура�
хуванням медико�соціаль�
них, соціально�економічних,
гігієнічних умов життя. Недо�
оцінка способу і умов життя
сім'ї, що визначають здо�
ров'я конкретної людини, не
дозволяє повною мірою роз�
робити програму заходів

первинної і вторинної профі�
лактики.

Дослідження впливу різних
медико�соціальних та гігіє�
нічних факторів на стан здо�
ров'я жителів окремих регіо�
нів є актуальною проблемою
профілактичної медицини.
На організм людини у проце�
сі життєдіяльності діє ком�
плекс різноманітних факто�
рів довкілля, які за певних
умов можуть або забезпечи�
ти повноцінне функціонуван�
ня органів і систем, або
призвести до виникнення та
розвитку донозологічних
станів і патології. У Закар�
патті провадилися лише ме�
дико�соціальні дослідження
стану довкілля, здебільшого
у гігієнічному аспекті. Вплив
медико�соціальних факторів
на епідеміологію різних зах�
ворювань, зокрема захво�
рювань щитоподібної зало�
зи, комплексно не вивчався.
У зв'язку з цим надзвичайно
актуальним є проведення
комплексної оцінки медико�
соціального стану довкілля
та умов життя населення
краю, що дасть можливість
розробити та впровадити
відповідні медико�профілак�
тичні заходи з метою профі�
лактики ендемічних захво�
рювань, зокрема — щитопо�
дібної залози.

Нами проведено комплек�
сне, поглиблене дослідження
впливу медико�соціальних
умов життя, екологічних фак�
торів довкілля на епідеміоло�
гію захворювань щитоподіб�
ної залози у низинній, перед�
гірській та гірській зонах За�
карпаття.

Встановлено нерівномірне
поширення дифузного, енде�
мічного, нетоксичного вузло�
вого зобу та гіпотиреозу у
різних біогеохімічних зонах
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області, що не завжди зале�
жить від вмісту йоду у довкіл�
лі. Порівняно високі показни�
ки епідеміології тиреоїдної
патології у низинній, більш
забезпеченій йодом зоні,
значною мірою зумовлене
незадовільною еколого�гігіє�
нічною ситуацією довкілля, а
також медико�соціальними
умовами життя. Доведено,
що зобна ендемія змішаного
генезу є результатом склад�
ної взаємодії різних соціаль�
них факторів та комплексу
екологічного дисбалансу у
регіоні. Проведені дослід�
ження медико�соціальних та
еколого�гігієнічних особли�
востей епідеміології захво�
рювань щитоподібної залози
у трьох біогеохімічних зонах
Закарпаття дозволяють сво�
єчасно виявити донозологічні
стани та сприяють поперед�
женню та проведенню профі�
лактичних заходів щодо
зменшення впливу шкідливих
абіотичних та біотичних фак�
торів зовнішнього середови�
ща на тиреоїдну патологію та
її поширення. Оцінка медико�
соціальних умов життя насе�
лення та екологічного стану
довкілля надає можливість
встановити характер їх впли�
ву на особливості епідеміо�
логії захворювань щитопо�
дібної залози у районах об�
ласті з різним йодним забез�
печенням.

Висновки
1. Отримані результати доз�

воляють скласти медико�ге�
ографічну карту епідеміології
тиреоїдної патології у різних
ландшафтних зонах області з
урахуванням встановлених
екологічних особливостей
довкілля та соціальних умов
життя населення.

2. Результати вивчення епі�
деміологічних особливостей
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захворювань щитоподібної
залози і впливу на неї соці�
альних та екологічних факто�
рів довкілля дозволять опти�
мізувати проведення в об�
ласті медико�профілактичних
заходів.

3. Покращання здоров'я на�
селення Закарпатської об�
ласті можливе не лише за ра�
хунок поліпшення екологічної
ситуації, а й за умови покра�
щання життя населення та
надання йому належної ме�
дичної допомоги. 
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MORBIDITY OF THE THYROID GLAND AMONG
THE POPULATION OF TRANSCARPATHIAN 
REGION TAKING INTO ACCOUNT 
THE REGIONAL ENDEMY
Pirohova V.H., Fera A.V.
This article deals with the effect of medico*social
and ecologo*hygienic conditions on the thyroid

gland diseases epidemiology in Transcarpathian
inhabitants. The analysis of medico*social and
ecologo*hygienic peculiarities enabled no to de*
fine the priority of effects of such factors as do*
mestic and labour conditions, environment, mic*
roelements deficiency in water and food*stuffs,
bad habits, not sufficient level of hygienic culture
and inadequate setting on a healthy way of life on
thyroid diseases epidemiology.

D4-07 a-.qxd  24.11.2007  16:07  Page 18


