
тво рен ня умов ви со кої яко сті
жит тя су ча сної лю ди ни — це
при мат кож но го ци ві лі зо ва но го
сус піль ства сьо го ден ня за для
за хи сту, збе ре жен ня і зміц нен ня
здо ров'я. У свою чер гу, до стат -
ній рі вень по пу ля цій но го здо -
ров'я вва жа єть ся людсь кою
спіль но тою за рі шен ням Ге не -
раль ної Асам блеї ООН (UIV YA
34\58, 1979) єди ним кри те рі єм
до ціль но сті та ефек тив но сті ус іх
без ви нят ку сфер діяль но сті лю -
ди ни. З цих по зи цій за без пе чен -
ня кож но го гро ма дя ни на Ук ра ї -
ни пов ним фі зич ним, пси хіч ним і
со ціаль ним бла го по луч чям, а
для ди ти ни — ще й умо ва ми гар -
мо ній но го рос ту та ро звит ку є
най ва жли ві шим зав дан ням дер -
жав но го рів ня.

Ра зом з тим, ни ні в Ук ра ї ні
склав ся кри зо вий стан здо ров'я
на се лен ня, сфор мо ва ний па дін -
ням на ро джу ва но сті, зро стан -
ням зах во рю ва но сті, ін ва лід но -
сті, смерт но сті і за га лом —
від'єм но го при рос ту на се лен ня.
От же, рі вень здо ров'я на се лен ня
на шої кра ї ни за ли ша єть ся не за -
до віль ним.

До ве де но, що здо ров'я лю ди -
ни де тер мі ну єть ся і мін ли ві стю
фак то рів се ре до ви ща іс ну ван ня.
Екс пер ти ВО ОЗ [70] вва жа ють,
що 23% ус іх зах во рю вань і 25%
ус іх ви пад ків ра ку зумо вле ні
фак то ра ми нав ко лиш ньо го се -
ре до ви ща. 40% цих ви пад ків —
ді ти до 5 ро ків, за галь на кіль кість
яких ста но вить 10% на се лен ня
пла не ти. Що річ но від впли ву
нес прият ли во го се ре до ви ща іс -
ну ван ня у сві ті вми ра ють по над
5 млн. ді тей [42]. У ре аль них
умо вах вста но влен ня пи то мо го
вне ску то го чи ін шо го фак то ра у
ро зви ток хво ро би внас лі док
склад но го ме ха ніз му взає мо дії є
ду же важ ким зав дан ням.

У зв'яз ку з цим про бле ма не-
сприят ли во го впли ву фак то рів
нав ко лиш ньо го се ре до ви ща на
стан здо ров'я на се лен ня з кож -
ним ро ком на бу ває все біль шої
ак ту аль но сті і ак тив но роз ро б-

ляєть ся про від ни ми фа хів ця ми
на шої дер жа ви та ін ших кра їн
сві ту [5, 15, 24, 36, 38, 39, 42, 51,
53]. Ук ра ї на за ве ли чи ною ін дек -
су еко ло гіч ної без пе ки по сі дає
108 міс це се ред кра їн сві ту та
по стра дянсь ко го про сто ру і пер -
ше міс це за ве ли чи ною вне ску у
за галь не заб руд нен ня ат мо сфе -
ри [17].

Зва жаю чи на осо бли ву зна чу -
щість ае ро ген но го шляху над хо -
джен ня шкід ли вих ре чо вин в ор -
га нізм, ми у цьо му огля ді го лов ну
ува гу при ді ли ли са ме ат мо сфер -
но му заб руд нен ню та йо го впли -
ву на по каз ни ки здо ров'я ді тей
як кри тич ної гру пи на се лен ня.

Ае ро ген ний шлях впли ву ток -
сич них ре чо вин тра ди цій но на -
ле жить до най не без печ ні ших
че рез ана то мо-фі зіо ло гіч ні вла -
сти во сті ди халь ної си сте ми.
Окрім цьо го, слід врахо ву ва ти
об ме же ну мо жли вість лю ди ни
кон тро лю ва ти на ін ди ві ду аль но -
му рів ні чи сто ту по ві тря [41],
най біль шу ві ро гі дну кіль кість
по тер пі лих через заб руд нен ня
по ві тря, ніж во ди, ґрун ту і хар чів
[19]. Слід заз на чи ти, що 30%
на се лен ня Євро пи про дов жує
жи ти в умо вах заб руд не но го по -
ві тря ви ще нор ма ти вів йо го яко -
сті ВО ОЗ [56].

За да ни ми При сяж ню ка В.Є.
та ін. [38], у на шій кра ї ні прак -
тич но від сут ні мі ста, де якість
ат мо сфер но го по ві тря від по ві -
дає са ні тар ним ви мо гам. А у мі -
стах Ук ра ї ни меш кає близь ко
68% на се лен ня, 15,5% яких про -
жи ва ють в умо вах нез нач но го
заб руд нен ня ат мо сфер но го по -
ві тря, 52,8% — по мір но го, 24,3%
— ви со ко го, 7,6% — ду же ви со -
ко го. Прак тич но та ка са ме си -
туа ція сфор му ва лась у про ми -
сло вих ур ба ні зо ва них мі стах Ро -
сійсь кої Фе де ра ції — Во ро не жі,
Орен бур зі, Вла ди кав ка зі, Мос -
кві, у по ві трі яких по стій но пі дви -
щу єть ся ГДК кла сич них по лю -
тан тів — сір ча но го ан гі дри ду, ок -
си дів азо ту, оки су ву глецю, пи лу,
фе но лу, фор маль де гі ду, що ко -
ре лює з най біль шим су мар ним
об'ємом цих ре чо вин у по ві тря -
но му ба сей ні [11, 14, 31].

БІЛЕЦЬКА Е.М., 
ПЛАЧКОВ С.Ф., 

АНТОНОВА О.В., ОНУЛ Н.М.,
ГОЛОВКОВА Т.А., ЧУБ Л.Є.,

ЗЕМЛЯКОВА Т.Д.

Державна медична академія,
м. Дніпропетровськ,

Санітарно-епідеміологічна
станція Новомосковського
району Дніпропетровської

області

614.17:616-071.3-053.31

Ñ
ТЕХНОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ 

НА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

НОВОРОЖДЕННЫХ
Белецкая Э.Н.,
Плачков С.Ф.,

Антонова Е.В., Онул Н.М.,
Головкова Т.А., Чуб Л.Е.,

Землякова Т.Д.
Изучены литературные данные

о влиянии техногенного
загрязнения атмосферного

воздуха на
антропометрические

показатели новорожденных.
Выявлено, что аэрогенный

путь поступления токсических
веществ является наиболее

опасным для здоровья детей.
Наиболее чувствительны к

внешнему влиянию эмбрионы,
новорожденные и дети 

в периоде раннего детства.
Определены недостаточно

изученные вопросы этой
проблемы.

TECHNOGENIC POLLUTION OF ATMOCHERIC AIR AS FACTOR OF INFLUENCE 
ON THE ANTROPOMETRIC INDEXES OF NEW-BORN (review of literature)

Biletska E.M., Plachkov S.F., Antonova O,V., Onul N.M., Golovkova T.A., 
Chub L,E., Zemlyakova T.D.

ТЕХНОГЕННЕ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 
ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА АНТРОПОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ

НОВОНАРОДЖЕНИХ 

№ 3 2010   EN VI RON MENT & HE ALTH   60

© Білецька Е.М., Плачков С.Ф., Антонова О.В., Онул Н.М.,
Головкова Т.А., Чуб Л.Є., Землякова Т.Д.       СТАТТЯ, 2010.

D3-10 b-:D3-10 b-.qxd  01.09.2010  21:59  Page 60



Та ким чи ном, ни ні ат мо сфер не
по ві тря під да єть ся ін тен сив но му
тех но ген но му заб руд нен ню,
про цес яко го на бу ває гло баль -
но го ха рак те ру прак тич но в ус іх
кра ї нах Євро пи. До го лов них
заб руд нень, що ви кли ка ють
особли ву за не по ко єність як кри -
те рії яко сті ат мо сфер но го по ві -
тря, ре ко мен до ва них ВО ОЗ для
Євро пи, на ле жать ок сид ву -
глецю, озон, діо ксид азо ту, діо -
ксид сір ки, зва же ні част ки, сви -
нець, кад мій з від по від ним осе -
ред нен ням від 10 хв. (діо ксид
сір ки) до од но го ро ку (діо ксид
азо ту, діо ксид сір ки, сви нець і
кад мій) [33]. Від заб руд нен ня ат -
мо сфе ри страж дає знач но біль -
ше лю дей, ніж від заб руд нен ня
во ди або ґрун ту. Як що прий ня ти
за галь не чи сло по терпілих від
заб руд нен ня дов кіл ля за 100%,
то, на при клад в Япо нії у 1980-х
ро ках від впли ву ат мо сфер них
по лю тан тів зах во рі ло 95,6%, а
від заб руд нен ня во ди у во дой -
ми щах — 4,4%, з них за ги ну ло
2,9% і 0,5% від по від но [19].

В ус іх кра ї нах осо бли во за хід -
но го ре гіо ну Євро пи за остан нє
де ся ти річ чя от ри ма ні пев ні ус пі -
хи що до пі дви щен ня яко сті ат мо -
сфер но го по ві тря. Од нак у цих
кра ї нах тіль ки з заб руд нен ням
по ві тря пов'язу ють до 5% що річ -
них смер тей від ра ку тра хеї,
брон хів і ле ге нів, 2% кар діо рес -
пі ра тор них смер тей і 1% смер -
тей че рез рес пі ра тор ні ін фек ці
[69]. То му пи тан ня оцін ки яко сті
по ві тря і нас лід ків дії шкід ли вих
до мі шок на здо ров'я на се лен ня
бу ли і за ли ша ють ся над зви чай но
ак ту аль ни ми.

Слід під кре сли ти, що в Ук ра ї ні
сфор му ва ла ся склад на, не-
сприят ли ва, а у де я ких ре гіо нах
на віть го стра еко ло гіч на си туа -
ція. Ана ліз нау ко вих пу блі ка цій
остан ніх ро ків що до ма сив но го
заб руд нен ня ат мо сфер но го по -
ві тря є то му до ка зом. У не-
сприят ли вих умо вах меш ка ють
жи те лі про ми сло во роз ви нених
те ри то рій, до яких на ле жить най -
більш ін ду стрі ально по туж ний
До нець ко-Прид ні пров ський ре -
гіон, гі гі є ніч ним дос лі джен ням в
яко му прис вя че на низ ка фун да -
мен таль них дос лі джень ба гатьох
нау ков ців [6, 13, 15, 40, 43].

Ре аль на нес прият ли ва еко ло -
го-гі гі є ніч на си туа ція, при та ман -
на ін ду стрі аль ним мі стам, зумо -
влює ши ро ке об го во рен ня пи -
тан ня про вплив заб руд нен ня
нав ко лиш ньо го се ре до ви ща на
стан здо ров'я на се лен ня. Оцін ка
зна чу що сті заб руд нен ня се ре до -
ви ща за сту пе нем біо ло гіч но го
ефек ту ор га ніз му та за рів нем
здо ров'я на се лен ня більш об'єк -
тив на, ніж спів ста влен ня кон цен -

тра цій окре мих заб руд ню ва чів з
гі гі є ніч ни ми нор ма ти ва ми, ос -
кіль ки по каз ни ки здо ров'я
врахо ву ють ін те граль ний вплив
ус іх, у т.ч. неі ден ти фі ко ва них
заб руд ню ва чів, їх ній ком плекс -
ний та ком бі но ва ний вплив на
ор га нізм лю ди ни [39].

Най не без печ ні ший вид впли ву
ан тро по ген но го заб руд нен ня —
ае ро ген ний, який на бу ває осо б-
ли во го ста ту су за дії на здо ров'я
ди тя чо го кон тин ген ту на се лен ня
як тра ди цій ної гру пи ри зи ку.
Спра ва не тіль ки у по двій но нес -
прият ли во му по єд нан ні, скіль ки
у най не без печ ні шо му ви ді над -
хо джен ня заб руд нюю чих ре чо -
вин ае ро ген ним шля хом до ви -
со ко чут ли во го ор га ніз му ди ти ни.

Ра зом з цим, фа хів ці ВО ОЗ
при оцін ці та по рів нян ні по каз -
ни ків впли ву дов кіл ля на здо -
ров'я ді тей по ясню ють пі дви ще -
ну чут ли вість ди тя чо го ор га ніз -
му швид кі стю йо го рос ту та ро -
звит ку, спе ци фі кою по ве дін ки —
ді ти жи вуть і гра ють ся "ближ че
до зе млі", ніж до ро слі; у них очі -
ку ва на три ва лість жит тя біль ша,
ніж у до рос лих, ді ти прак тич но
не мо жуть са мо стій но кон тро -
лю ва ти своє ото чую че се ре до -
ви ще [22].

Осо бли ву зна чу щість має
вплив фак то рів ото чую чо го се -
ре до ви ща на стан і ро зви ток
пло ду, но во на ро дже но го і ди ти -
ни у по даль шо му, ос кіль ки у пе -
ріод ран ньо го он то ге не зу во ни
во ло ді ють ви со кою ви бір ко ві -
стю, а тем пи ро звит ку різ них
ор га нів та функ ціо наль них си -
стем ха рак те ри зу ють ся най -
біль шою швид кі стю [26]. На
дум ку ака де мі ка А.М. Сер дю ка,
сер йоз ни ми ва же ля ми у ме то -
до ло гіч них ас пек тах гі гі є ни ди -
тин ства є та кож на сту пне: по-
пер ше, ді ти більш ураз ли ві до
впли ву чин ни ків дов кіл ля, ніж
до ро слі; по-дру ге, мін ли вість
ото чую чо го се ре до ви ща унем -
ожли влює для ді тей своє ча сний
кон троль для своє ча сно го за хи -
сту; по-тре тє, на жаль, ве ли чи -
ни нор ма ти вів прак тич но ус іх
фак то рів дов кіл ля ба зу ють ся на
стан дар тах для до рос лих [16].

Са ме ви ще на ве де ні об ста ви -
ни по ясню ють ле во ву част ку
нау ко вих дос лі джень та пі дви -
ще ну ува гу нау ков ців до про бле -
ми ста ну здо ров'я ди тя чо го на -
се лен ня, осо бли во еко на пру же -
них те ри то рій, ос кіль ки остан ні -
ми де ся ти річ чя ми від зна ча ють -
ся чіт кі тен ден ції до збіль шен ня
ча сто ти і тяж ко сті зах во рю ва но -
сті у ди тя чо му ві ці [2, 5, 25, 32,
37, 39].

Слід від зна чи ти, що ба га то по -
ру шень здо ров'я ди ти ни фор му -
ють ся вже у пе ри на таль ний пе -
ріод та пов'яза ні пе ре важ но з пе -
ре бі гом ва гіт но сті, впли вом ма -
те ринсь ко го ор га ніз му на плід та
заб руд нен ням нав ко лиш ньо го
се ре до ви ща [9].

Вста но вле но, що пла цен ти жі -
нок, які меш ка ють в умо вах ат -
мо сфер но го заб руд нен ня, ма -
ють різ но ма ніт ні оз на ки приг ні -
чен ня ком пен са тор но-при сто-
суваль них ме ха ніз мів, які дос лід -
ни ки трак ту ють остан нім ча сом
як еко ло гіч но ін ду ко ва ну не до -
стат ність [27]. 

Пев ні ксе но біо ти ки ма ють
здат ність про хо ди ти че рез пла -
цен тар ний бар'єр [48]. Ві до мо
по над 600 хі міч них ре чо вин,
здат них над хо ди ти від ма те рі до
пло ду че рез пла цен ту і у той чи
ін ший спо сіб не га тив но впли ва ти
на йо го ро зви ток [7, 35, 43].

Згі дно з тео рі єю Wil son J.Y.
(1977), іс ну ють два шля хи впли ву
зов ніш ніх фак то рів на мат ку та
плід ва гіт ної жін ки: пря мий, ко ли
має міс це дія без по се редньо на
ем бріон (ра ді а ція, мікрох ви лі,
ульт раз вук), та не пря мий — че -
рез ма те ринсь кий ор га нізм: хі -
міч ні аген ти над хо дять у плід і
впли ва ють зал еж но від кон цен -
тра ції, аб сорб ції, рів ня де ток си -
ка ції то що [73]. Пла цен та як фе -
то пла цен тар ний бар'єр мо же
змен шу ва ти кіль кість ре чо вин,
що над хо дять до ем бріо ну. Але
біль ша ча сти на ре чо вин з мо ле -
ку ляр ною ма сою мен ше 600 і
низь ким за ря дом про хо дить
крізь пла цен ту на віть шля хом
про стої ди фу зії, ін ші — шля хом
ак тив но го транс пор ту, пі но ци то -
зу. Най лег ше про хо дять че рез
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пла цен ту ліо філь ні ре чо ви ни.
Се ред дос ко наль но дос лі дже них
транс пла цен тар них ре чо вин та
осо бли во шкід ли вих для ре про -
дук ції, від по від но до ре зо лю ції
ВО ОЗ 1997 р., ви ді ля ють 12 спо -
лук ("бруд на дю жи на"), переваж-
но пе сти ци ди, а та кож діо кси ни,
фу ра ни та по ліхло ро ва ні бі фе ні -
ли [54]. Біль шість з них має гор -
мо но по діб ну дію — так зва ні ен -
до крин ні де струк то ри. Осо бли ве
міс це по сі да ють важ кі ме та ли,
які здат ні до транс пла цен тар ної
мі гра ції у плід, на ко пи чен ня у
тка ни нах пло ду, ем бріо то ксич -
но сті, те ра то ген но сті [20]. Та ким
чи ном, остан нім ча сом про бле -
ма ре про дук тив ної ток сич но сті
ан тро по ген ного заб руд нення се -
ре до ви ща осо бли во за го стри ла -
ся [35].

Під су мо вую чи да ні, слід заз на -
чи ти, що фор му ван ня здо ров'я
ди ти ни у пе ри на таль ний пе ріод є
склад ним муль ти фак тор ним
про це сом, який де тер мі ну єть ся
ста ном ор га ніз му ва гіт ної, пе ре -
бі гом ва гіт но сті, впли вом ма те -
ринсь ко го ор га ніз му на плід, а
та кож тех но ген ним заб руд нен -
ням дов кіл ля [52].

Ана ліз су ча сної нау ко вої лі те -
ра ту ри свід чить, що про бле ма
знач но го по гір шен ня ди тя чо го
кон тин ген ту осо бли во за го стре -
на і виз на ча єть ся сту пе нем знач -
но го ан тро по ген но го впли ву
фак то рів дов кіл ля, осо бли во у
про ми сло вих мі стах. То му ми
вва жа ли за до ціль не про ве сти
ана ліз су ча сно го ста ну пу блі ка -
цій, прис вя че них про від но му
кри те рію здо ров'я ди ти ни — її
фі зич но му ро звит ко ві, який виз -
на ча єть ся су куп ні стю мор фо ло -
гіч них і функ ціо наль них вла сти -
во стей ор га ніз му, що зумо влює
про цес її рос ту і ро звит ку. Здо -
ров'я немо вля ти — це ін ди ка тор
яко сті пе ри на таль но го ро звит ку,
ге не тич них скла до вих по пе ред -
ніх по ко лінь, ін фор ма цій но го
бан ку всьо го еко ло гіч но го ото -
чен ня ма те рі під час ва гіт но сті,
тоб то всі єї ре тро спек ти ви умов
фор му ван ня здо ров'я но во на -
родже но го.

Ра зом з тим, остан нім ча сом
з'яви ли ся да ні, які ґрун тов но
до во дять де тер мі на цію ба -
гатьох со ма тич них хво роб лю -
ди ни у до ро сло му пе ріо ді жит тя
їх нім фі зич ним ста ту сом при на -
ро джен ні.

Так, ре зуль та ти епі де мі о ло гіч -
но го дос лі джен ня, ви ко на но го
D. Bar ker в Ан глії [48], свід чать,
що на ро джен ня з ма лою ма сою
(<2500 г) збіль шу ва ло вдві чі ле -
таль ність че рез ане міч ну хво ро -
бу сер ця, ви пад ки гі пер то нії та
ін су лін не зал еж но го цук ро во го
діа бе ту у до ро сло му пе ріо ді жит -
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тя. У ро бо ті D. Phil lips та ін ших
[65] про сте же но зв'язок низь кої
ма си при на ро джен ні з рів нем
ар те ріаль но го ти ску і кор ти зо лу,
що ав то ри по ясню ють пі дви ще -
ною ак тив ні стю гі по та ла мо-гі по -
фі зар но-над нир ко вої си сте ми у
ді тей як адап тив ну ре ак цію пло -
ду у нес прият ли вих вну тріш ньо у -
троб них умо вах іс ну ван ня.

D. Le on та ін ші [59] до ве ли, що
де фі цит кож них 1000 г ма си ті ла
при на ро джен ні збіль шує на 70%
ри зик ро звит ку іше міч ної хво ро -
би сер ця у чо ло ві ків. Уза галь -
нен ня чи слен них дос лі джень
зв'яз ку рос ту і ро звит ку пло ду та
но во на ро дже но го зі ста ном здо -
ров'я до ро слої лю ди ни свід чить
про іс ну ван ня кри тич них пе ріо -
дів ро звит ку пло ду і но во на ро д-
же но го, які ма ють дов гос тро ко ві
нас лід ки ме та бо ліч них по ру -
шень і ста ну здо ров'я до ро слої
лю ди ни. Чи слен ні по ру шен ня
вну тріш ньо у троб но го ро звит ку
під впли вом нес прият ли вих фак -
то рів нав ко лиш ньо го се ре до ви -
ща при та ман ні не тіль ки ва гіт -
ним пра ців ниц ям шкід ли вих ви -
роб ництв, а й меш кан кам еко ло -
гіч но нес прият ли вих ра йо нів,
міст, ре гіо нів. Так, вия вле но, що
ма са ті ла но во на ро дже них від
ма те рів, що про жи ва ють у про -
ми сло вих зо нах мі ста Мос кви, у
се редньо му на 10% мен ша, ніж в
ос іб, які меш ка ють у чи стих
райо нах [4].

Ана ліз лі те ра тур них да них по -
ка зав, що має міс це знач на кіль -
кість праць що до впли ву заб руд -
нення ат мо сфер но го по ві тря,
во ди на ма су ті ла при на ро джен -
ні [3, 12, 55, 57, 63, 64, 68]. До-
слі джен ня ми [8] вста но вле но ко -
ре ля цій ну зал еж ність низь кої
ма си ди ти ни при на ро джен ні з
вмі стом у по ві трі сір ко вод ню,
фор маль де гі ду, ок си ду ву глецю.

Вста но вле но, що змен шен ня
ва ги но во на ро дже но го від бу -
ваєть ся під впли вом важ ких ме -
та лів (свин цю, рту ті) [47, 67],
підви ще них кон цен тра цій діо -
кси ну сір ки [46] і зал ежить від
від ста ні міс ця про жи ван ня від
ав то ма гі стра лей, осо бли во у жі -
нок з ІІІ три мест ром ва гіт но сті в
ос ін ньо-зи мо вий пе ріод ро ку,
ко ли ре єс тру єть ся мак си маль -
ний вміст заб руд ню ва чів в ат мо -
сфер но му по ві трі [72].

При дос лі джен ні зв'яз ку ат мо -
сфер но го заб руд нен ня у 67
райо нах Че хії до ве де но, що ма ла
ва га немо влят при на ро джен ні
най ві ро гі дні ше зумо вле на діо -
кси ном сір ки та пи лом, з мак си -
маль ним впли вом на 1 три мест рі
ва гіт но сті. Ок сид ву глецю, на віть
у про пор ції 1:1000000, вже є ри -
зи ком на ро джен ня ді тей з ма лою
ва гою, як що ек спо зи ція від бу ла -

ся на третьо му три мест рі ва гіт -
но сті [60].

Ви со кий рі вень ае ро ген но го
на ван та жен ня у мі стах з роз ви -
ну тою ву гле доб ув ною про ми -
сло ві стю зумо влює збіль ше ну
вдві чі кіль кість до но ше них но -
во на ро дже них з низь кою ма -
сою, ніж у кон троль них мі стах. У
них ма ло міс це зни жен ня ма си
ті ла що до дов жи ни, що свід чить
про вну тріш ньо у троб ну зат рим -
ку ро звит ку пло ду за гі по тро -
фіч ним ти пом при од но ча сно
вдві чі біль шій кіль ко сті немо -
влят про ми сло вих міст з низь -
кою жит тєз дат ні стю за шка лою
Ап гар [13].

Од нак ра зом з чи сленними до -
ка зами впли ву по каз ни ків яко сті
дов кіл ля на по каз ни ки фі зич но го
ро звит ку но во на ро дже них до-
слі джен ня ми R.S. Bho pal [49]
вста но вле но, що заб руд нен ня
ат мо сфер но го по ві тря у цен трі
ста ле ли вар ної та наф то хі міч ної
про ми сло во сті сут тє во не впли -
ває на ха рак те ри сти ки но во на -
ро дже них.

T. Pless-Mul lo li [66] не знай шов
зв'яз ку ста ну здо ров'я на се лен -
ня з вмі стом в ат мо сфер но му
по ві трі ок си дів азо ту, ди му, бен -
зо лу. 

По тен цій ний вплив заб руд -
нення по ві тря на ма су при на -
роджен ні прак тич но впер ше бу -
ло вив че но в епі де мі о ло гіч но му
дос лі джен ні "ви па док — кон -
троль" у 1987 р. B.W. Al der man та
ін. [45]. Од нак зал еж ності між
рів ня ми ок си ду ву глецю в ат мо -
сфер но му по ві трі під час третьо -
го три мест ру ва гіт но сті та ма сою
но во на ро дже но го вста но вле но
не бу ло.

От же, на ве де ні ре зуль та ти
про ти леж но го ха рак те ру та да ні
не зал еж но сті ма со-зрос то вих
по каз ни ків но во на ро дже них від
ан тро по ген но го заб руд нен ня
по ві тря свід чать про не до стат -
ність дос лі джень по діб но го ро -
ду, різ ні ме то дич ні під хо ди,
трак ту ван ня уза галь нень, об ся -
ги спо сте ре жень то що. Але без -
сум нів но, ці су пе реч но сті під -
твер джу ють до ціль ність по гли б-
лен ня та роз ши рен ня дослід-
жень з ці єї про бле ми.

Це під твер джу єть ся три вож ни -
ми ре зуль та та ми про від них ук -
ра їнсь ких гі гі є ні стів — А.М.Сер -
дю ка та О.І. Тим чен ко, які свід -
чать про сут тє ві змі ни по лі ген них
ан тро по ме трич них по каз ни ків,
осо бли во у но во на ро дже них
сільсь кої міс це во сті [16]. Ав то ри
по ясню ють ці да ні не тіль ки
плин ні стю ге не ти ко-де мо гра -
фіч них про це сів (змен шен ням
чи сель но сті на се лен ня, не-
сприят ли вою ста те во-ві ко вою
струк ту рою то що), а й нес прият -
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ли вим ти пом ге не тич но го про -
це су та де задап та цією на се лен -
ня до умов про жи ван ня. От же,
нес прият ли вий прог ноз для пов -
но цін но го від тво рен ня на се лен -
ня Ук ра ї ни по си лю єть ся.

Ана ліз ве ли ких ви бі рок но во -
на ро дже них до зво лив вста но ви -
ти, що ри зик мер тво на ро дже но -
сті та смерт но сті но во на ро дже -
но го про тя гом пер шо го ро ку
жит тя мак си маль ний для ді тей з
най більш низь кою ма сою ті ла та
ся гає мі ні маль но го се ред по каз -
ни ків се редньо го зна чен ня ма си
ті ла, а по тім зно ву де що пі дви -
щу єть ся зі збіль шен ням ма си ті -
ла [71]. От же, у по пу ля ціях з ви -
со кою ча сто тою низь кої ма си
но во на ро дже них бу де ви щою і
ча сто та їх ньої смерт но сті.

Та ким чи ном, оцін ка ма си ті ла
мо же бу ти ва жли вим ін стру мен -
том ро зу мін ня та по яснен ня ме -
ди ко-біо ло гіч них по пу ля цій них
про це сів. Вод но час ма са ті ла —
не про між на лан ка між впли вом у
пе ріод вну тріш ньо у троб но го
розвит ку і ефек та ми у пост на -
таль ний пе ріод, а слу гує ли ше
мар ке ром та ко го впли ву і зумо -
вле них ним змін в ор га ніз мі.

Знач на ча сти на дос лі джень
ста ну фі зич но го ро звит ку немо -
влят по ясню єть ся тим, що мор -
фо ло гіч ні і функ ціо наль ні осо б-
ли во сті най більш яв ні у но во на -
ро дже них з низь кою ма сою при
на ро джен ні. Хо ча у лі те ра ту рі на -
во дять ся фак ти знач но ниж чої
ча сто ти від хи лень у пси хіч но му
ро звит ко ві ді тей, які ма ли ма су
ті ла при на ро джен ні [10].

От же, про бле ма фі зич них по -
каз ни ків но во на ро дже них, ме ха -
ніз ми фор му ван ня цих по каз ни -
ків, ме то до ло гія їх вив чен ня ши -
ро ко пред ста вле ні у нау ко вій лі -
те ра ту рі.

Та ким чи ном, ма со-зрос то ві
по каз ни ки ві доб ра жа ють дію ве -
ли кої кіль ко сті різ но рід них фак -
то рів, тоб то ха рак те ри зу ють ся
низь кою спе ци фіч ні стю, але й
ви со кою чут ли ві стю. А то му по -
шук оп ти маль ної ба га то фак тор -
ної мо де лі з урах уван ням змі -
шую чих фак то рів, од но рід но сті,
аде кват но сті на дасть мо жли -
вість от ри ма ти або усу ну ти до ка -
зи гі по те зи впли во во сті чин ни ків
дов кіл ля.

При вер тає ува гу те, що муль -
ти фак тор ність фор му ван ня здо -
ров'я та фі зич них по каз ни ків як
про від ної скла до вої зал ежить
не тіль ки від ві ко во го пе ріо ду
ди ти ни, а й від ста ті. Це зумо -
вле не різ но ма ніт ни ми впли ва ми
гор мо нів та ме та бо ліз мом фер -
мен тів.

Ре зуль та ти дос лі джен ня ста те -
вої чут ли во сті ді тей до дії чин ни -
ків дов кіл ля не всі од но спря мо -

ва ні. На при клад, дос лі джен ня ми
О.В. Бер дник вста но вле но, що
вплив нав ко лиш ньо го се ре до ви -
ща має більш ви ра же ні не га тив ні
нас лід ки для здо ров'я дів ча ток,
ніж хлоп чи ків у 11-13-річному ві -
ці [5].

До ве де но, що пі дви ще ною ре -
зи стент ні стю уш ко джую чих
аген тів во ло діє за плід не на яй це -
клі ти на, яка не се по тен цію за -
род ка жі но чої ста ті [1]. З су то
біо ло гіч но та ге не тич но де тер мі -
но ва них ста те вих осо бли во стей
лю ди ни, т.з. ста те во го ди мор -
фіз му, ви пли ває необхід ність їх
урах уван ня при оцін ці со ма тич -
ної та функ ціо наль ної стій ко сті,
що за без пе чує жит тєз дат ність
ор га ніз му.

Цей ста те вий ди мор фізм вия -
вляєть ся кра щим ро звит ком
всіх ком по нен тів ті ла хлоп чи ків
з на ро джен ня. За да ни ми Ша -
па рен ка П.Ф. [44], кіс тко ва ма -
са у хлоп чи ків-немо влят на 4%
біль ша, ніж у дів ча ток, м'язо ва
ма са — на 3,2%, жи ро ва — на
7,1%.

Нез ва жаю чи на чи слен ні до-
слі джен ня пи тань мор фо ме трії
но во на ро дже них нау ков ця ми пе -
діа трич но го про фі лю [23] кіль -
кість ро біт гігієнічного спряму-
вання є об ме же ною. Зокрема
встановлено [12], що за умов 
забрудненого повітря зростає
число новонароджених з дисгар-
монійними антропометричними
показниками, коли маса тіла у
немовлят зростає, а довжина
тіла залишається такою, як і в
умовно  чистому районі.

Низ ка пу блі ка цій нау ков ців
про сте жує пев ну зако но мір ність
що до зв'яз ку ста ті ди ти ни з
впли вом фак то рів дов кіл ля. Так,
спів від но шен ня ста ті у бік дів ча -
ток-немо влят по ру шу єть ся за дії
на бать ків діо кси ну та ін ших гор -
мо но по діб них ксе но біо ти ків [18,
61, 74]. В.М. Ку лао [28] та
W.H. Ja mes [58] на во дять до ка зи
пізньо го на стан ня ва гіт но сті і
зсу ву про пор цій ста тей немо -
влят у пра ців ни ків в умо вах на -
грі валь но го мі кро клі ма ту (шах -
та рів, пе ка рів, куха рів, пла виль -
ни ків, звар ни ків, во ді їв).

Та ким чи ном, вплив фак то рів
дов кіл ля здій сню єть ся вже на
ета пі за плід нен ня та виз на чає
від хи лен ня ан тро по ме трич них
по каз ни ків пло дів та но во на -
родже них лю ди ни від стан дар тів
ви до вої нор ми і на віть спів від но -
шен ня ста тей но во на ро дже них,
що, на дум ку А.І. Ні кі ті на [35], на -
ле жить до низ ки про від них по ру -
шень ре про дук тив ної функ ції
лю ди ни.

Ан тро по ме трич ні по каз ни ки
но во на ро дже них у су ча сних по -
пу ля ціях ви сту па ють ва жли ви ми
ін ди ка то ра ми при род но го від бо -
ру, на даю чи та ким чи ном їм яко -
сті уні вер саль но сті, що зумо -
влює пі дви ще ну ува гу до цьо го
яви ща. Спра ва у то му, що пе ри -
на таль на смерт ність скла дає пе -
ре важ ну ча сти ну ус іх до ре про -
дук тив них втрат. Зна чу щість ста -
бі лі зую чо го від бо ру за ан тро по -
ло гіч ни ми оз на ка ми по ля га ла у
се лек тив но сті, зумо влюю чи під-
ви ще ну смерт ність немо влят з
край ні ми зна чен ня ми ма со-
зрос то вих па ра ме трів [62].

Та ким чи ном, ді ти, які за ма со-
зрос то ви ми па ра ме тра ми мі ні -
маль но від хи ля ють ся від по пу ля -
цій ної се редньої, ма ють мак си -
маль ну нес пе ци фіч ну стій кість
до ши ро ко го ко ла зах во рю вань,
на віть пне вмо нії і лей ко зу [34].

До ве де но, що най мен ші се -
ред ні зна чен ня і най біль ші по -
каз ни ки різ но ма ніт но сті ма си і
дов жи ни ті ла при на ро джен ні
при та ман ні по мер лим немо вля -
там та но во на ро дже ним, а мак -
си маль ні се ред ні і мі ні маль на
різ но ма ніт ність — для здо ро вих,
при чо му різ ниця ан тро по ме -
трич них оз нак між здо ро ви ми та
по мер ли ми най більш знач на для
хлоп чи ків [29].

Так со но ме трич ні оз на ки но во -
на ро дже них є по каз ни ка ми ано -
ма лій вну тріш ньо у троб но го їх
ро звит ку, ос кіль ки до ве де на
від'єм на зал еж ність кіль ко сті
стигм з ма со-зрос то ви ми па ра -
ме тра ми, а но во на ро дже ні хлоп -
чи ки з ма ли ми со ма то ме трич ни -
ми оз на ка ми ма ють най біль шу
кіль кість стигм та збіль ше ну
флукту рую чу аси ме трію [21].
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Вис нов ки
Та ким чи ном, все біч ний ана ліз

нау ко вої лі те ра ту ри свід чить, що
про бле ма дос лі джен ня ста ну
здо ров'я ді тей у зв'яз ку з ін тен -
сив ною людсь кою діяль ні стю є
прак тич но про від ною у су ча сних
пу блі ка ціях віт чиз ня них та іно -
зем них нау ков ців. Ця про бле ма
осо бли во го стра для Ук ра ї ни,
врахо вую чи склад ну де мо гра -
фіч ну си туа цію у на шій дер жа ві.
За галь на оцін ка фі зич но го
розвит ку ди ти ни — це об'єк тив -
ний та ін фор ма тив ний кри те рій її
здо ров'я. Ма са та дов жи на ті ла є
ос нов ни ми оз на ка ми не тіль ки
рів ня фі зич но го ро звит ку. Во ни
від дзер ка лю ють еко ло гіч ні та со -
ціаль ні змі ни у дов кіл лі. Ана ліз
до ступ ної лі те ра ту ри свід чить,
що ма ють міс це ґрун тов ні ро бо -
ти що до зал еж но сті здо ров'я і
ро звит ку ди ти ни від зов ніш ньо -
се ре до вищ но го впли ву. З пі дви -
щен ням рів ня заб руд нен ня дов -
кіл ля збіль шу єть ся і кіль кість ді -
тей у по пу ля ції з еко ло гіч но
зумо вле ни ми змі на ми ста ну здо -
ров'я. Чут ли вість до зов ніш ньо го
впли ву най більш знач на в ем -
бріо на, но во на ро дже но го та у
ран ньо му ди тин стві. Тоб то со ма -
то ме трич ні по каз ни ки но во на ро -
дже них є ін те граль ним ін ди ка то -
ром ба гатьох скла до вих ми ну лих
по ко лінь, век то ром прог но зу
рос ту, ро звит ку ди ти ни, рів ня
здо ров'я у до ро сло му ві ці і на віть
три ва ло сті жит тя лю ди ни.

Зва жаю чи на ви ще ви кла де не,
ґрун тов ний ана ліз дос лі джень віт -
чиз ня них та за ру біж них нау ков ців
у на прям ку впли ву фак то рів дов -
кіл ля на по каз ни ки фі зич но го
розвит ку но во на ро дже них про -
ми сло вих ре гіо нів [12, 46, 50, 55,
57, 63, 64, 68] до зво ляє ви ді ли ти
не до стат ньо дос лі дже ні, на нашу
думку, пи тан ня ці єї про бле ми:
q су пе реч ли вість та об ме же -

ність спо сте ре жень пев ним чи -
ном пов'яза ні з чи слен ни ми
дослі джен ня ми, які, на жаль, ви -
ко ну ють ся пе ре важ но за кор дон -
ни ми нау ков ця ми та пе ре дус ім
пе діат ра ми, аку ше ра ми, ге не ти -
ка ми, а не фа хів ця ми про фі лак -
тич ної ме ди ци ни;
q у лі те ра ту рі має міс це де фі -

цит дос лі джень фі зич них по каз -
ни ків но во на ро дже них сільсь кої
міс це во сті і не про ми сло вих міст
по рів ня но з ана ло гіч ни ми про -
ми сло во-роз ви ну ти ми та осо б-
ли во ур ба ні зо ва ни ми міс ця ми.
Вкрай об ме же ні ан тро по ме трич -
ні ре гіо наль ні стан дар ти но во на -
ро дже них, що зни жує ефек тив -
ність та об'єк тив ність оцін ки фі -
зич но го ста ту су ди ти ни та ди тя -
чих ко лек ти вів;
q не дос ко на лі ме то дич ні під -

хо ди до епі де мі о ло гіч них дос лі -
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джень по діб но го ха рак те ру. На -
при клад, не всі гі гі є ніч ні спо сте -
ре жен ня ан тро по ме трич них да -
них но во на ро дже них ви ко ну ють -
ся з урах уван ням ста ті;
q крім то го, об ме же ні да ні що -

до ана лі зу мор фо ме трич них ре -
зуль та тів но во на ро дже них у ди -
на мі ці ча су, осо бли во по рів няль -
ні спів ста влен ня хро но ло гіч них
змін фі зич но го ро звит ку немо -
влят про ми сло вих і не про ми сло -
вих те ри то рій;
q у до ступ ній нам лі те ра ту рі

прак тич но від сут ні дос лі джен ня
впли ву ат мо сфер них заб руд нень
на спів від но шен ня ста тей в Ук -
ра ї ні, що осо бли во ва жли во що -
до хлоп чи ків як най враз ли ві ших
та де задап то ва них ге не тич но.

ЛІ ТЕ РА ТУ РА
1. Ан дре ева М.В. // Сб. на уч.

труд. Вол го град. мед. ин-та. —
Вол го град, 1985. — Т. 38, вып. 2.
— С. 54-57. 

2. Ан тип кін Ю.Г. Стан здо ров'я
ді тей в умо вах дії різ них еко ло -
гіч них чин ни ків / Ю.Г. Ан тип кін //
Ми стец тво лі ку ван ня. — 2005. —
№ 2 (18). — С. 28-32.

3. Ан тро по ме три че ские по ка -
за те ли Кри во рож ско го про мы -
шлен но го ре гио на / В.Ф. Бо го -
явлен ская, О.И. Ту раль, Е.Г. Би -
че вая, А.В. Ста щен ко // Лі кар сь -
ка спра ва. — 1999. — № 5. —
С. 29-32.

4. Бар баш Н.Б. Ме то ди ка изу -
че ния тер ри то ри аль ной диф фе -
рен ци ации го род ской сре ды /
Н.Б. Бар баш. — М.: Ме ди ци на,
1986. — 173 с.

5. Бер дник О.В. Ос нов ні зако -
но мір но сті фор му ван ня здо ров'я
ди тя чо го на се лен ня, що мешкає
у ре гіо нах з різ ною еко ло гіч ною
си туа цією: дис. д.м.н. / О.В. Бер -
дник. — К., 2003. — 270 с. 

6. Бі лець ка Е.М. Гі гі є ніч на ха -
рак те ри сти ка важ ких ме та лів у
нав ко лиш ньо му се ре до ви щі та
їх ній вплив на ре про дук тив ну
функ цію жі нок: ав то реф. дис.
д.м.н. / Е.М. Бі лець ка. — Дні про -
пе тров ськ, 1999. — 25 с.

7. Бі лець ка Е.М. Вміст важ ких
ме та лів у біо суб стра тах жі нок та
но во на ро дже них ін тен сив ної
про ми сло вої зо ни / Димань Т.Н.,
Шев чен ко С.І. // Уро ло гія. —
1997. — № 2. — С. 84-89.

8. Бо ев В.М. Ан тро по ген ное
за гряз не ние ат мо сфер но го воз -
ду ха и здо ро вье на се ле ния
[Элек трон . ва ри ант] / В.М. Бо ев,
В.В. Бы стрых. — Ре жим до сту па:
http://hp. Oren burg. Ru/~gsen/
stat 83.htm. 2001.

9. Боль ша ков А.М. Вклад фак -
то ров окру жа ю щей сре ды в он -
то ге не ти че ских про цес сах /
А.М. Боль ша ков, А.Д. Дми триев
// Ги ги ена и са ни та рия. — 1993.
— № 6. — С. 75-77.

10. Бо ча ро ва Е.А. Ме ди ко-био -
ло ги че ские фак то ры фор ми ро -
ва ния пси хо ре че вой па то ло гии в
дет ском воз ра сте / Е.А. Бо ча ро -
ва, П.И. Си до ров, А.Г. Со ло вьев
// Пе диат рия. — 2002. — № 1. —
С. 91-93.

11. Бы стрых В.В. Ком плекс ная
ги ги ени че ская оцен ка за гряз не -
ния окру жа ю щей сре ды про мы -
шлен но го го ро да и по ка за те ли
здо ро вья но во рож ден ных: ав то -
реф. дис. к.м.н. / В.В. Бы стрых.
— Орен бург, 1995. — 23 с.

12. Бы стрых В.В. Ат мо сфер ное
за гряз не ние и ан тро по ме три че -
ские по ка за те ли но во рож ден ных
Орен бур га / В.В. Бы стрых,
В.М. Бо ев // Ги ги ена и са ни та -
рия. — 1995. — № 1. — С. 3-4.

13. Влия ние уров ня за гряз не -
ния ат мо сфер но го воз ду ха на
ре про дук тив ное здо ро вье жен -
щин Дон бас са / Н.Ф. Ива ниц кая,
В.П. Ква шен ко, Е.В. Зор ко ва и
др. // Вест ник ги ги ены и эпи де -
ми о ло гии. — 2007. — Т. 11, № 2.
— С. 165-167.

14. Влия ние хи ми че ско го за -
гряз не ния ат мо сфер но го воз ду -
ха на здо ро вье на се ле ния Мос -
квы / Н.Н. Фи ла тов, В.М. Гли нен -
ко, М.В. Ефи мов и др. // Ма те ри -
а лы X Все рос. съез да ги ги ени -
стов и са ни тар ных вра чей. — М.,
2007. — Кн. ІІ. — С. 507-510.

15. Га пон В.О. Гі гі є ніч на ді аг но -
сти ка впли ву хі міч них фак то рів
на ро біт ни ків та на се лен ня ме та -
лур гій но го ре гіо ну: ав то реф.
дис. д.м.н. / В.О. Га пон. — К.,
2003. — 35 с.

16. Ге но фонд і здо ров'я: від -
тво рен ня на се лен ня Ук ра ї ни / За
ред. А.М. Сер дю ка, О.І. Тим чен -
ко. — К.: МВЦ "Ме дін форм",
2006. — 272 с.

17. Гон ча рен ко В.І. По рів няль -
ний ана ліз ста ну здо ров'я ді тей
(0-14 ро ків) у про ми сло во му
цен трі Ук ра ї ни і у мі сті з сприят -
ли вою еко ло гіч ною си туа цією /
В.І. Гон ча рен ко, О.О. Бе ре го ва,
Т.А. Есь ко ва // Ак ту аль ні пи тан ня
гі гі є ни та еко ло гіч ної без пе ки Ук -
ра ї ни: зб. тез до по ві дей наук.-
практ. конф. — К., 2007. —
Вип. 7. — С. 105-107.

18. Дио кси ны в окру жа ю щей
сре де г. Ча па ев ска Са мар ской
обла сти и здо ро вье на се ле ния /
Б.А. Ре вич, Е. Ак сель, В. Двой -
рин и др. // Дио кси ны — су пер -
ток си кан ты XXI ве ка. — М., 1998.
— Ин форм. вып. № 3.— С. 35-63.

19. До ди на Л.Г. Не ко то рые ас -
пек ты влия ния ан тро по ген но го
за гряз не ния окру жа ю щей сре ды
на здо ро вье на се ле ния / Л.Г. До -
ди на // Ги ги ена и са ни та рия. —
1998. — № 3. — С. 48-52.

20. Сви нец в си сте ме мать—
но во рож ден ный как ин ди ка тор
опас но сти хи ми че ской на груз ки

D3-10 b-:D3-10 b-.qxd  01.09.2010  21:59  Page 64



в ра йо нах эко ло ги че ско го не -
бла го по лу чия / Н.В. Зай це ва,
Т.С. Ула но ва, Я.С. Мо ро зо ва и
др. // Ги ги ена и са ни та рия. —
2002. — № 4. — С. 45-46.

21. Изу че ние из мен чи во сти со -
во куп но сти ан тро по ме три че ских
приз на ков у нор маль ных но во рож -
ден ных / Ю.Е. Дуб ро ва, И.К. Дам -
бу ева, В.Д. Про хо ров ская, О.Н. Хо -
лод // Ге не ти ка. — 1991. — Т. 27,
№ 1. — С. 2013-2019.

22. Ис сле до ва ние бре ме ни
эко ло ги че ски об усло влен ных за -
бо ле ва ний сре ди де тей: глав ные
ре зуль та ты. Фак ты и ци фры /
ЕРБ ВОЗ /05/04. — Ко пен га ген -
Бу да пешт, 2004. — 8 с.

23. Кас са ра ба М.М. Осо бли во -
сті фі зич но го ро звит ку ді тей
залеж но від міс ця про жи ван ня /
М.М. Кас са ра ба // ПАГ. —
1991.— № 2. — С. 28-29.

24. Ки ре ева И.С. Ги ги ени че -
ская оцен ка рис ка за гряз не ния
ат мо сфер но го воз ду ха про мы -
шлен ных го ро дов Ук ра и ны для
здо ро вья на се ле ния / И.С. Ки ре -
ева, И.А. Чер ни чен ко, О.Н. Ли -
тви чен ко // Ги ги ена и са ни та рия.
— 2007. — № 1. — С. 17-21.

25. Кір са но ва О.В. Фі зич ний
ро зви ток ді тей в умо вах хро ніч -
ної дії ат мо сфер но го заб руд нен -
ня м. За по ріж жя та ін фор ма тив ні
кри те рії йо го оцін ки / О.В. Кір са -
но ва // Ме дич ні перс пек ти ви. —
2003. — Т. VII, № 2. — С. 132-134.

26. Ко ше ле ва Н.Г. Влия ние
эко ло ги че ских фак то ров на со -
стоя ние пло да и но во рож ден но -
го / Н.Г. Ко ше ле ва, И.И. Ев сю ко -
ва // Со вет ская ме ди ци на. —
1991. — № 12. — С. 29-32.

27. Крав чен ко О.В. Осо бли во -
сті гор мо наль ної функ ції пла цен -
ти ва гіт них в умо вах еко ло гіч но
шкід ли вих чин ни ків / О.В. Крав -
чен ко // Екол. фі зіо ло гія. — 2000.
— № 1. — С. 20-22.

28. Ку лао В.М. // Эн до крин ная
си сте ма ор га низ ма и вред ных
фак то ров окру жа ю щей сре ды:
сб. — Л.: Б.И., 1991. — 131 с.

29. Кур ба то ва О.Л. Адап тив ная
нор ма и ста би ли зи рую щий от бор
по ан тро по ме три че ским приз на -
кам при рож де нии / О.Л. Кур ба -
то ва, О.К. Бо тви ньев, Ю.П. Ал ту -
хов // Ге не ти ка. — 1991. — Т. 27,
№ 7. — С. 1223-1240.

30. Ку че рук В.В. Фі зич ний
розви ток ді тей пер шо го ро ку
жит тя За кар пат сь ко го ре гіо ну:
ав то реф. дис. к.м.н. / В.В. Ку че -
рук. — К., 1997. — 26 с.

31. Мам чик Н.П. За гряз не ние
ат мо сфер но го воз ду ха и здо ро -
вье на се ле ния круп но го про мы -
шлен но го цен тра / Н.П. Мам чик,
А.В. Пла ту нин // Ма те ри а лы X
Все рос. съез да ги ги ени стов и
са ни тар ных вра чей. — М., 2007.
— Кн. ІІ. — С. 295-297.

32. Ми хай ло ва Е.В. Со стоя ние
здо ро вья де тей в усло виях за гряз -
не ния ат мо сфер но го воз ду ха /
Е.В. Ми хай ло ва // Ги ги ена и са ни -
та рия. — 2005. — № 2. — С. 49-51.

33. Мо ни то ринг ка че ства ат мо -
сфер но го воз ду ха для оцен ки воз -
дей ствия на здо ро вье че ло ве ка:
Ре гио наль ные пу бли ка ции ВОЗ,
Ев ро пей ская се рия, № 85. — Ко -
пен га ген: ВОЗ, 2001. — 293 с. 

34. Нес пе ци фи че ская устой чи -
вость ор га низ ма и пре драс по ло -
жен ность к за бо ле ва нию ос трым
лей ко зом у де тей / О.Л. Кур ба то -
ва, О.К. Бо тви ньев, М.Ф. Де ще -
ки на и др. // Ге не ти ка. — 1982. —
Т. 18, № 7. — С. 1173-1182.

35. Ни ки тин А.И. Вред ные фак -
то ры сре ды и ре про дук тив ной
си сте мы че ло ве ка (от вет ствен -
ность пе ред бу ду щим по ко ле ни -
ем) / А.И. Ни ки тин. — Санкт-Пе -
тер бург: ЭЛ БИ-СПб, 2005. —
216 с.

36. Пи ни гин М.А. Со стоя ние и
перс пек ти вы ко ли че ствен ной
оцен ки влия ния хи ми че ских за -
гряз ни те лей ат мо сфер но го воз -
ду ха на со стоя ние здо ро вья че -
ло ве ка / М.А. Пи ни гин // Ги ги ена
и са ни та рия. — 2001. — № 5. —
С. 53-58.

37. По пов О.І. Еко ло го-гі гі є ніч ні
ас пек ти збе ре жен ня та зміц нен -
ня здо ров'я ді тей дош кіль но го ві -
ку, які меш ка ють в умо вах хі міч -
но го заб руд нен ня ат мо сфер но го
по ві тря: ав то реф. дис. к.м.н. /
О.І. По пов. — К., 2004. — 16 с.

38. При сяж нюк В.Є. Що до гі гі -
є ніч ної оцін ки заб руд нен ня ат -
мо сфе ри місь ких по се лень Ук ра -
ї ни та йо го впли ву на стан здо -
ров'я на се лен ня / В.Є. При сяж -
нюк, В.М. До цен ко, О.П. Фе до -
ро шин // Ак ту аль ні пи тан ня гі гі є -
ни та еко ло гії Ук ра ї ни: зб. тез.
конф. — К., 2003. — С. 27-28.

39. Ре вич Б.А. За гряз не ние
окру жа ю щей сре ды и здо ро вье
на се ле ния. — / Б.А. Ре вич. — М.:
Изд-во МНЭ ПУ, 2001. — 264 с.

40. Сте па но ва М.Г. Гі гі є ніч на
оцін ка заб руд нен ня нав ко лиш -
ньо го се ре до ви ща важ ки ми ме -
та ла ми та йо го впли ву на здо -
ров'я на се лен ня Дні про пе тров -
ської обла сті: ав то реф. дис.
к.м.н. / М.Г. Сте па но ва. — К.,
2004. — 19 с.

41. Тим чен ко О.І. За гро за для
здо ров'я на се лен ня від впли ву ан -
тро по ген них чин ни ків та мо жли во -
сті їх по пе ре джен ня / О.І. Тим чен -
ко. — К.: По лі мед, 2005. — 265 с.

42. Тим чен ко О.І. Гі гіє на дов кіл -
ля: по лі ти ка, прак ти ка, перс пек -
ти ви / О.І. Тим чен ко, А.М. Сер дюк,
О.І. Ту рос. — К., 2000. — 127 с.

43. Тя же лые ме тал лы вне шней
сре ды и их влия ние на ре про дук -
тив ную функ цию жен щин /
А.М. Сер дюк, Э.Н. Бе лиц кая,

Н.М. Па рань ко, Г.Г. Шмат ков. —
Дне про пе тровск: АРТ-ПРЕСС,
2004. — 148 с.

44. Ша па рен ко П.Ф. Прин цип
про пор цио наль но сти в со ма то -
ге не зе / П.Ф. Ша па рен ко. —
Вин ни ца: Б.И., 1994. — 225 с.

45. Al der man B.W. Ma ter nal ex -
po su re to neighborho od car bon
mo no xi de and risk of low in fant
birth weight / B.W. Al der man,
A.E. Ba ron, D.A. Sawiz // Pu blic
He alth Rep. — 1987. — Vol. 102,
№ 4. — P. 410-414.

46. As so ci ation betwe en air pol -
lu tion and low birth weight /
X. Wanq, H. Ding, Y. Ry an et al. //
En vi ron. He alth. Per spect. — 1997.
— Vol. 105, № 5. — P. 514-520.

47. Ax tell C.D. As so ci ation
betwe en methyl mer cu ry ex po su re
from fish con sum ption and child
de ve lop ment at fi ve and a half ye -
ars of age in the Se ychel les Child
De ve lop ment Stu dy: an eva lu a tion
of non-li ne ar re la tion — ships /
C.D. Ax tell // En vi ron Res. — 2000.
— Vol. 84, №2. — P. 71-80.

48. Bar ker D. // D. Med J. —
1995. — Vol. 911. — P. 171-174.

49. Bho pal R.S Res iden ti al pro xi -
mi ty to in du stry and ad ver se birth
out co mes / R.S. Bho pal // Lan cet.
— 1999. — № 9182. — P. 920-921.

50. Chen P.C., Pan I.I., Wang J.D.
// Epi de mio lo gy. — 2003. —
Vol. 14, № 5. — P. 587.

51. Chil dren's en vi ron ment and
he alth ac tion plan for Euro pe. Mi ni -
ste ri al do cu ment / WHO Re gio nal
Of fi ce for Euro pe. — Co penha gen,
2004. — P. 1-8.

52. Ef fects of ma ter nal ex po su re
to cad mium on preg nan cy out co -
me and bre ast milk / M. Nishi jo,
H. Na ka gawa, R. Hon da et al. //
Oc cup. and En vi ron. Med. — 2002.
— Vol. 59, № 6. — P. 394-397.

53. En vi ron men tal pol lu tion in
Ame ri can chil dren: es ti ma tes of
mor bi di ty, mor ta li ty, and costs for
le ad po i so ning, asthma, can cer,
and de ve lop men tal di sa bi lit ies /
Ph. J. Lan dri gan, C.B. Schechter,
J.M. Lip ton et al. // En vi ron. He alth
Per spec ti ves. — 2002. — Vol. 110,
№ 7. — P. 721-728.

54. Fisher B.E. // En vi ron. He alth
Persp. — 1999. — Vol. 107. —
P. 18-23.

55. Ha E.H., Yong Y.C., Lee B.E.
et al. // Epi de mio lo gy. — 2001. —
Vol. 12, № 6. — P. 643-648.

56. He alth in Euro pe / WHO. —
Gen eva: WHO, 1994. — Publ.
№ 56. — 58 р.

57. Ho penha yn C., Fez zec cio C.,
Browing S.R. et.al. // Epi de mio lo -
gy. 2003. — Vol. 14, № 5. —
P. 593-602.

58. Ja mes W.H. // Lan cet. —
1996. — Vol. 347. — P. 773.

59. Le on D.A., Lither H.O., Va ge -
ro D. et al. // Br. Med. J. — 1998. —

65 EN VI RON MENT & HE ALTH № 3 2010
5 Дов кіл ля та здо ров’я № 3-2010

D3-10 b-:D3-10 b-.qxd  01.09.2010  21:59  Page 65



Vol. 317. — P. 241-245.
60. Lin S. As so ci ation betwe en

gas eous am bi ent air pol lu tants and
ad ver se preg nan cy out co mes in
Van cou ver, Can ada / S. Lin,
D. Krewski, Y. Shi // En vi ron He alth
Per spect. — 2003. — Vol. III, № 10.
— P. 1773-1778.

61. Mo ca re lli P., Gerthous P.H.,
Fer ra ri E. et al. // Lan cel. — 2000.
— Vol. 355. — P. 1858-1863. 

62. Na tu ral se lec tion as so ci ated
with birth weight. 3. Chan ges over
the last twen ty ye ars / L. Ter re na to,
M.F. Gra vi na, A. San Mar ti ni,
L. Uliz zi // Ann. Hu man Gen et. —
1981. — Vol. 45. — P. 267-278.

63. Nishi jo M., Hon da R., Tawa ra
K. et al. // Epi de mio li gy. — 2003.
— Vol. 14, № 5 — P. 39.

64. Par ti cu la te air pol lu tion and
fe tal he alth / S.V. Ili ni an aia, I. Ran -
kin, R. Bell et al. // Epi de mio lo gy. —
2004. — Vol. 15, № 1. — P. 36-45.

65. Phil lips D.I., Wal ker B.R., Re -
y nolds R.M. et al. // Hy per ten sion.
— 2000. — Vol. 35. — P. 1301-
1310.

66. Рless-Mul lo li T. Is it fe as ible
to con struct a com mu ni ty pro fi le of
ex po su re to in du stri al air pol lu tion?
/ T. Pless-Mul lo li // Oc cup. and En -
vi ron. Med. — 2000. — № 8. —
P. 542-549.

67. Tao Y. Ef fect of le ad ex po su re
in pre na tal and post na tal du ra tion
on in fant growth / Y. Tao // Wei
Sheng. Yan. Jiu. — 2000. —
Vol. 30, № 12. — P. 102-104. 

68. The im pact of po ly cy clic aro -
ma tic hy dro car bons and fin par tic -
les on preg nan cy out co me / J. Dej -
mek, I. So land sky, I. Ben es et al. //
En vi ron. He alth Per spect. — 2000.
— Vol. 108, № 12. — P. 1159-
1164.

69. The World He alth Re port
2002. — Re du cing Risks, Pro mo -
ting He althy Li fe / WHO. — Gen eva,
2002. — 248 p.

70. He alth and En vi ron ment in
Su stai nab le De ve lop ment / WHO.
— Gen eva: WHO, 1997.

71. Wil cox A.I. // Int. J. Epi de -
miol. — 2001. — Vol. 30, № 6. —
P. 1233-1241.

72. Wilhelm M. Res iden tid pro xi -
mi ty to traf fic and ad ver se birth
out co mes in Los-An ge les coun try,
Ca li for nia. 1994-1994 / M. Wil-
helm, B. Ritz // En vi ron. He alth
Per spect. — 2003. — Vol. 11, № 2.
— P. 207-216.

73. Wil son J.Y. En vi ron men tal
che mi cals / J.Y. Wil son // Hand bo -
ok of te ra to lo gy / Eds. J.G. Wil son,
F.C. Fras er. — New York-Lon don:
Ple num press, 1977. — Vol. 1. —
P. 366-370.

74. Yong blo et P.H., Po e le veld N.,
Gro en ewoud M.M. // En vi ron. He -
alth. Persp. — 2001. — Vol. 109. —
P. 1-3. 
На дій шла до ре дак ції 02.03.2010.

№ 3 2010   EN VI RON MENT & HE ALTH   66

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ 
Люд ми ли 

Во ло ди ми рів ни
ГРИГОР'ЄВОЇ

Ад мі ні стра ція та ко лек тив
Дер жав ної уста но ви "Ін сти тут гі -
гі є ни та ме дич ної еко ло гії ім.
О.М. Мар зє є ва АМН Ук ра ї ни" з
су мом спо ві ща ють про кон чи ну
на 82-му ро ці жит тя виз нач но го
вче но го-ме ди ка, док то ра ме -
дич них наук, про фес ора, За слу -
же но го дія ча нау ки і тех ні ки Ук -
ра ї ни, ви на хід ни ка Люд ми ли Во ло ди ми рів ни Гри гор'євої. 

Л.В. Гри гор'єва на ро ди ла ся 17.10.1928 р. у с. Смо трич Хмель -
ниць кої обла сті. За кін чи ла з від зна кою Чер ні вець кий ме дич ний
ін сти тут (1951) і ас пі ран ту ру (1954). У 1954-1961 роках бу ла
аси стен том ка фе дри мі кро біо ло гії Чер ні вець ко го ме дич но го ін -
сти ту ту і Ки їв сько го ін сти ту ту удос ко на лен ня лі ка рів. З 1961 по
2000 рік прац юва ла стар шим нау ко вим спі вро біт ни ком, зав. ла -
бо ра то рі єю, го лов ним нау ко вим спі вро біт ни ком Ін сти ту ту гі гі є -
ни та ме дич ної еко ло гії ім. О.М. Мар зєєва АМН Ук ра ї ни.

Май же 50 ро ків сво го жит тя професор Л.В. Гри гор'єва при -
свя ти ла са ні тар ній мі кро біо ло гії. Біль ше 30 ро ків во на від да ла
Ін сти ту ту, ро звит ку гі гі є ніч ної нау ки. По над 30 ро ків ке ру ва ла
ла бо ра то рі єю са ні тар ної мі кро біо ло гії та ві ру со ло гії.

Професором Л.В. Гри гор'євою осо би сто і ро бо та ми, ви ко на -
ни ми за її ке рів ниц твом, зро бле но сут тє вий вне сок у про фі лак -
ти ку ін фек цій них зах во рю вань та охо ро ну дов кіл ля від біо ло гіч -
них заб руд нень. 

Нау ко ві пра ці у га лу зі ме дич ної та са ні тар ної мі кро біо ло гії
Л.В. Гри гор'євої бу ли опу блі ко ва ні у ба гатьох кра ї нах сві ту. У
1960-ті ро ки впер ше в Ук ра ї ні і у СРСР нею бу ли за кла де ні ос -
но ви но вої га лу зі нау ки — са ні тар ної ві ру со ло гії. Вста но вле но
зна чен ня ен те ро фа гів як са ні тар но-ін ди ка тор них ві ру сів при
кон тро лі різ них об'єк тів дов кіл ля — мор сь ких та кон ти нен таль -
них во дой мищ, стіч них вод. Ба га то ро ків Л.В. Гри гор'єва пра-
цюва ла над вив чен ням зако но мір но стей дії ра діо ну клі дів дов -
кіл ля на мі кро біо це но зи, ство рив ши за са ди для но вої гіл ки
мікро біо ло гії — ра ді а цій ної мі кро біо ло гії. 

Професор Л.В. Гри гор'єва є ав то ром по над 320 нау ко вих пу блі -
ка цій, ви на хо дів, па тен тів, у то му чи слі 15 мо но гра фій і по сіб ни ків,
зо кре ма "Прак тич но го по сіб ни ка з ме дич ної мі кро біо ло гії" (1963),
мо но гра фій "Эн те ро ви ру сы во вне шней сре де" (1968), "Са ни тар -
ная ми кро био ло гия и ви ру со ло гия во до е мов" (1975), "Са ни тар -
ная ми кро био ло гия эв троф ных во до е мов" (1985) та інших.

Професор Л.В. Гри гор'єва зав жди бу ла яс кра вим при кла дом
тіс ної пов сяк ден ної спів пра ці нау ков ців зі спе ціа лі ста ми-прак -
ти ка ми. За її уча сті та ке рів ниц тва у прак ти ку охо ро ни здо ров'я
бу ло впро ва дже но низ ку но вих ме то дик, при ла дів, те стів, що
ві доб ра же но у 34-х нор ма тив них та нау ко во-тех ніч них до ку -
мен тах, 9-ти ав тор сь ких сві доц твах і ви на хо дах. 

Про тя гом усьо го тру до во го жит тя Людмила Володимирівна
ще дро ді ли ли ся сво ї ми знан ня ми, дос ві дом, до ся гнен ня ми у
нау ці з сту ден та ми ме дич них вишів, фа хів ця ми у га лу зі са ні тар -
ної мі кро біо ло гії, зро сти ла ко гор ту та ла но ви тих уч нів — 15 кан -
ди да тів і док то рів наук. Ба гато ро ків во на бу ла чле ном двох
спе ціа лі зо ва них вче них рад з за хи сту док тор сь ких ди сер та цій.

Дер жа ва ви со ко оці ни ла вне сок професора Л.В. Гри -
гор'євої у нау ку, на го ро див ши її ор де ном Друж би На ро дів
(1981), ба гать ма ме да ля ми, при сво їв ши їй зван ня За слу же -
но го дія ча нау ки і тех ні ки УРСР. 

Ад мі ні стра ція та ко лек тив ін сти ту ту сумує з при во ду тяж кої
втра ти та ви словлює спів чут тя рід ним та близь ким Людмили
Володимирівни Гри гор'євої.
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