
сучасних умовах важливою
проблемою є погіршення здо�
ров'я дітей, у тому числі і сто�
матологічного. Поширеність
карієсу зубів вже у 3�річних ді�
тей становить 42,7%, КПВ=1,61
зуба, і з віком зростає [1]. Ре�
зультати досліджень [2�4] свід�
чать про тісну залежність стану
здоров'я дітей, їхнього фізич�
ного розвитку від регіональних
екологічних умов, особливо ді�
тей раннього і дошкільного віку.
Фізичний розвиток є досить
чутливим показником, який
легко змінюється під впливом
різних несприятливих чинників,
особливо умов навколишнього
середовища. Крім екології се�
редовища, на стан здоров'я ді�
тей суттєво впливають соціаль�
ні негаразди, низька якість хар�
чування, стресові ситуації то�
що. Кожен з цих чинників окре�
мо має суттєвий вплив на орга�
нізм дітей, а за їх комбінованої
дії негативний вплив посилю�
ється [5].

Територія Західної України
належить до регіону з дефіци�
том йоду та фтору, а також ха�
рактеризується значним заб�
рудненням навколишнього се�
редовища токсичними та хіміч�
ними речовинами різного по�

ходження [16]. У зв'язку з цим
без поглибленого вивчення
здоров'я дитячої популяції у
цьому регіоні неможливі прог�
ноз та напрацювання адекват�
них і ефективних реабілітацій�
них заходів.

Мета дослідження: оцінити
комбінований вплив екологічно
несприятливих умов та дефі�
циту фтору і йоду на стомато�
логічне здоров'я та фізичний
розвиток дітей з можливістю
подальшого прогнозування
впливу екологічної ситуації на
рівень захворюваності.

Матеріал та методи до3
слідження. Для оцінки стома�
тологічного рівня здоров'я
(СРЗ) та фізичного розвитку
(ФР) обстежено 812 дітей 12�
річного віку, які мешкають у
шести населених пунктах
Львівської області. У дітей де�
тально вивчали стан твердих
тканин зубів, пародонта, вид
зубощелепних аномалій та
можливі чинники ризику. Гігіє�
нічний стан порожнини рота
оцінювали за індексом гігієни
OHI�S (GreenVermillion, 1964).
Визначали поширеність каріє�
су зубів у дітей відповідно до
рекомендацій ВООЗ (1989).
Оцінювали такі показники: по�
ширеність карієсу у відсотках,
інтенсивність карієсу за показ�
ником КПВ в умовних одини�
цях; стан тканин пародонту —
за критеріями кровоточивості,
індексу РМА у модифікації
PARMA (1960), проби Шилле�
ра�Пісарєва; СРЗ — відповідно
до рекомендацій П.Л. Леуса і
співавторів (1991) [7].

Для оцінки фізичного розвит�
ку дітей проаналізовано антро�
пометричні показники (масу та
довжину тіла) за загальноприй�
нятою методикою [8]. Аналіз
отриманих результатів прове�
дено за допомогою непараме�
тричних методів з використан�
ням центильних таблиць [9].

Оцінку екологічної ситуації
населених пунктів, в яких об�
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стежували дітей, проведено за
результатами санітарно�епіде�
міологічної служби [10].

Для комплексної оцінки заб�
руднення довкілля застосува�
ли інтегральний показник виз�
начення небезпеки загально�
го антропогенного наванта�
ження, який захищено дер�
жавним патентом [11].

Індекс сумарного забруд�
нення довкілля розраховували
для кожного населеного пунк�
ту. Згідно з індексом сумарно�
го забруднення довкілля насе�
лені пункти, в яких обстежува�
ли дітей, за станом екологічної
небезпеки було поділено на
дві групи: дуже забруднені (ін�
декс забруднення >1) та ма�
лозабруднені (індекс забруд�
нення <1).

Більш забрудненими вияви�
лися населені пункти Жидачів
(І.забр.=2,73), Яворів (2,00),
Сокаль (1,55), менш забрудне�
ними — Стрий (1,01), Жовква
(0,7), Дрогобич (0,78).

Результати СРЗ та фізичного
розвитку дітей порівнювали зал�
ежно від показників рівня заб�
руднення території. Тому діти з
населених пунктів з високим
рівнем забруднення (Сокаль,
Яворів, Жидачів) склали основ�
ну групу, а з менш забруднених
територій (Стрий, Жовква, Дро�
гобич) — групу порівняння.
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Цифрові результати, отри�
мані у ході виконання наукової
роботи, опрацьовувалися з
використанням програми Mic�
rosoft Exсel, що входить до
пакету Microsoft Оffice, та
програмного забезпечення
АtteStat. Оскільки у ході вико�
нання дослідження отрима�
ний первинний матеріал було
представлено точними ци�
фровими даними, який відпо�
відав вимогам правильного
розподілу, то для вивчення
взаємозалежності між цифро�
вими даними використову�
вався метод лінійної кореляції
Пірсона, на основі якого здій�
снювався обрахунок регресій�
ного рівняння. Водночас для
оцінки вірогідності між аналі�
зованими статичними величи�
нами у різних групах населе�
них пунктів використовувався
критерій Ст'юдента. 

Результати дослідження.
За результатами проведеного
дослідження виявлено, що СРЗ
та показники ФР певною мірою
пов'язані з екологічною ситуа�
цією місця проживання дітей.
Встановлено, що СРЗ дітей є
нижчим у більш забруднених
населених пунктах (Сокаль,
Яворів, Жидачів) і коливається
у межах 60,1�64,5%, порівняно
з дітьми з менш забруднених
територій (Стрий, Жовква,

Дрогобич), у межах від 65,2%
до 70,1%. 

Детальний аналіз отриманих
даних переконливо доводить
негативний вплив забруднено�
го навколишнього середовища
на стоматологічний рівень здо�
ров'я дітей та проявляється у
вигляді достовірного (р<0,01)
зворотного сильного (r = �0,94)
кореляційного зв'язку 

Виявлено, що середні показ�
ники ФР (табл. 1) дещо за�
лежали від місця проживання
та статі. Так, середні показники
ваги дівчаток (39,51 ± 1,58 кг) з
забруднених територій та хлоп�
чиків (41,03 ± 1,44 кг) є нижчи�
ми щодо дітей з групи порів�
няння (дівчаток відповідно
46,53 ± 1,48 кг, р<0,01; хлопчи�
ків — 47,36 ± 1,94 кг, р<0,01).
Значно менший зріст виявлено
серед дівчаток та хлопчиків із
забруднених населених пунк�
тів. У середньому зріст дівчаток
основної групи становить
149,12 ± 1,87 см, а з групи по�
рівняння — 157,2 ± 1,84 см,
р<0,05; хлопчиків — відповідно
149,03 ± 2,21 см і 154,74 ±
1,63 см, р<0,05. Особливо
низькими показники зросту та
ваги виявилися і серед дівча�
ток, і серед хлопчиків у м. Яво�
рові порівняно з однолітками з
інших населених пунктів. При
порівнянні середніх показників

Населений
пункт

Вага Зріст

Дівчатка Хлопчики Дівчатка Хлопчики

Нижче
серед�

ньої

Серед�
ня

Вище
серед�

ньої

Нижче
серед�

ньої

Серед�
ня

Вище
серед�

ньої

Нижче
серед�
нього

Серед�
ній

Вище
серед�
нього

Нижче
серед�
нього

Серед�
ній

Вище
серед�
нього

Сокаль 23,5 41,2 35,3 11,1 48,9 50 5,9 16,5 17,6 38,9 16,7 44,4

Яворів 66,7 33,3 0 26,3 63,2 10,5 38,1 61,9 0 42,1 31,6 26,3

Жидачів 17,6 58,8 23,6 9,5 47,6 42,9 35,3 29,4 35,3 47,6 14,3 38,1

Стрий 5,2 47,4 47,4 11,1 50,0 38,9 0 21,0 79,0 22,2 38,9 38,9

Жовква 5,5 38,9 55,6 0 18,7 81,3 6,2 37,5 56,3 0 22,2 77,8

Дрогобич 0 43,7 56,3 7,7 30,8 61,5 14,3 21,4 64,3 6,2 31,3 62,5     

Населений пункт Індекс забруд�
нення

Вага, кг Зріст, см

Дівчатка Хлопчики Дівчатка Хлопчики

Сокаль 1,55 42,0±2,34 41,89±1,27 151,1±2,18 151,44±2,62

Яворів 2,00 34,71±1,08 37,83±1,24 145,38±1,24 146,47±1,89

Жидачів 2,73 41,82±1,28 43,38±1,62 150,88±2,20 149,19±2,13

Стрий 1,01 46,37±1,76 44,0±1,86 156,63±0,95 152,94±2,27

Жовква 0,70 47,28±1,54 50,56±1,51 159,25±2,38 157,11±1,28

Дрогобич 0,78 45,94±1,19 47,54±2,50 157,14±2,19 154,19±1,35

Таблиця 2
Зросто3масові показники у дітей, що мешкають в екологічно несприятливих регіонах

Таблиця 1
Показники зросту та маси тіла в обстежених дітей, що мешкають 

у різних екологічних умовах
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залежно від статі виявлено, що
у більшості населених пунктів
дівчатка є вищими порівняно з
хлопчиками (особливо з менш
забруднених територій). Цей
факт відповідає закономірно�
сті, що у пубертатному періоді
збільшуються темпи розвитку
дівчаток. Таким чином, зі зро�
станням забруднення довкілля
достовірно (р<0,05) зменшу�
ється середній зріст і хлопчиків
(r = �0,83), і дівчаток (r = �0,79).
При цьому в обстежених насе�
лених пунктах виявлено коре�
ляційну залежність середньої
сили щодо зменшення се�
редньої ваги хлопчиків (r = �
0,66) та дівчаток (r = �0,69) у ви�
падку зростання індексу сумар�
ного забруднення довкілля.

Аналізуючи зросто�масові по�
казники центильним методом
(табл. 2), виявили, що у значної
кількості дівчаток основної гру�
пи ФР за масою тіла реєстру�
ється нижче середнього, особ�
ливо у дівчаток з м. Яворова
(66,7%) щодо дітей групи по�
рівняння (м. Жовква — 5,5%).
Частіше нижче середнього ре�
єструвалася маса тіла серед
хлопчиків також у м. Яворові
(26,3%) щодо інших однолітків
(м. Дрогобич — 7,7%).

За показниками зросту у
38,1% дівчаток та 42,1% хлоп�
чиків м. Яворова, у 35,3%
дівчаток та 47,6% хлопчиків
м. Жидачів виявлено рівень ФР
нижче середнього, що свідчить
про значну затримку зросту ді�
тей, що мешкають у більш заб�
руднених населених пунктах,
щодо дітей групи порівняння
(Стрий, Жовква, Дрогобич). 

Встановлено, що серед дів�
чаток і хлопчиків з менш заб�
руднених населених пунктів
(Стрий, Жовква, Дрогобич) ча�
стіше зустрічаються показники
за масою та зростом вище се�
реднього фізичного розвитку.

Оцінка зв'язку між рівнем
стоматологічного здоров'я та
фізичним розвитком дітей за

шкалою регресії показала, що
між ними існує прямий серед�
ній або сильний кореляційний
зв'язок. При покращанні показ�
ників СРЗ спостерігається
збільшення кількості хлопчиків
(r = +0,87; р<0,01) та дівчаток
(r = +0,80; р<0,05) середнього
зросту. Аналогічна закономір�
ність спостерігається і відно�
сно маси тіла хлопчиків
(r = +0,80; р<0,05) і дівчаток
(r = 0,69; р>0,05).

Висновки
1. Отримані результати свід�

чать про те, що забруднення
довкілля, дефіцит фтору і йоду
суттєво впливають на СРЗ та
ФР дітей. СРЗ дітей, які мешка�
ють на цій території, є нижчим
щодо їхніх однолітків з групи
порівняння.

2. У більш екологічно забруд�
нених населених пунктах часті�
ше зустрічаються дівчатка і
хлопчики зі зростом нижче се�
реднього (низькорослі), а у
групі порівняння — з середнім
та вище середнього. Масу тіла
нижче середньої також частіше
виявлено у дівчаток з більш
забруднених населених пунктів
(Сокаль, Яворів, Жидачів).

3. Між СРЗ дітей та ФР існує
прямий сильний кореляційний
зв'язок, кращі показники СРЗ
відповідають більш гармоній�
ному фізичному розвиткові.

4. Комплексний аналіз СРЗ та
ФР дітей має бути обов'язко�
вим у системі моніторингу ста�
ну здоров'я дитячої популяції,
оскільки ці критерії є чутливи�
ми індикаторами благополуччя
суспільства і навколишнього
середовища.
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THE COMPLEX ESTIMATION OF 
STOMATOLOGICAL HEALTH AND PHYSICAL 
DEVELOPMENT OF CHILDREN, WHICH LIVE IN
THE REGION WITH COMBINED INFLUENCE OF
POLLUTED ENVIRONMENT, FLUORIDE AND
IODIUM DEFICITE 

Bezvushko E.V.
It was determined the stomatological health le'
vel and physical development of children, taking
into consideration the territorial peculiarities of

environment. It was established that DHL and
PD of children, living on the ecological unfavou'
rate region, and in condition of the fluoride and
iodium deficite is lower than in their coevals
from the control group. Shortish children occur'
red more often in the polluted regions. It is right
correlative connection between DHL and PD. 

Key words: stomatological health level, 
physical development, сhildren, environment.
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