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Одним із критеріїв оцінки здоров’я дітей та під-
літків є стан функціональних резервів організму, 
який оцінюють за реакцією серцево-судинної сис-
теми на фізичне навантаження. Дана реакція зале-
жить від енергетичної забезпеченості клітин органі-
зму, на яку може впливати дефіцит йоду та заліза.  

Проведено обстеження 133 практично здоро-
вих дітей  віком 6–18 років, які були поділені за 
віком, статю та рівнем йодо- та залізозабезпеченя. 
Тип реакції серцево-судинної системи на фізичне 
навантаження оцінювали за пробою Мартіне-Куше-
левського. У результаті дослідження у дітей із йодо- 
та залізодефіцитом установлено зменшення у си-
роватці крові вмісту вільних трийодтироніну та ти-
роксину, сироваткового заліза, феритину, зростан-
ня тиреотропного гормона аденогіпофізу, загальної 
залізозв’язувальної здатності сироватки крові, 
збільшення розмірів щитоподібної залози щодо 
контролю. Тип реакції серцево-судинної системи 
на фізичне навантаження у дітей із мікроелементо-
зом несприятливий, механізми адаптації – незадо-
вільні, а резервно-адаптаційні можливості – звужені. 

Ключові слова: легкий йододефіцит; латент-
ний залізодефіцит; тип реакції серцево-судинної 
системи; фізичне навантаження; діти шкільного 
віку. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження проведені в рам-
ках НДР «Метаболічні основи впливу есенціальних 
мікроелементів на забезпечення структурного і 
функціонального гомеостазу щитоподібної зало-
зи», № державної реєстрації 0IIIU000871. 

Вступ. Характерною проблемою на популяцій-
ному рівні для всієї території України є дефіцит 
есенціальних мікроелементів, зокрема, йоду та 
заліза. Відомо, що йодо- та залізодефіцит негатив-
но впливає на фізичний, психічний та інтелектуаль-
ний розвиток і стан здоров’я дитини [7, 8, 9, 10]. 
Так, дефіцит йоду зумовлює розвиток вегетативної 
дистонії, яка призводить до звуження діапазону 
адаптаційних можливостей організму і виснаження 
регуляторних впливів [6]. Несприятливий фон, 
створений сидеропенічним станом, може потенцію-

вати порушення тиреоїдної дисфункції. Інформати-
вним критерієм при комплексній оцінці здоров’я 
дітей і підлітків є характеристика резервних можли-
востей організму, які можна оцінити за функціо-
нальним станом органів і систем, зокрема, за реак-
цією серцево-судинної системи на фізичне наван-
таження. Дана реакція залежить від ряду чинників, 
у тому числі від енергетичної забезпеченості клітин 
організму, функціонального стану щитоподібної 
залози [2, 4, 5]. Оцінка функціональних резервів 
дозволяє проводити донозологічну діагностику 
порушень, розробити та оцінити ефективність 
оздоровчих, профілактичних і реабілітаційних про-
грам [2, 4].   

Зважаючи на поширеність залізодефіцитних 
анемій в ендемічних по зобу регіонах, актуальним 
є вивчення впливу комбінованого йодо- та залізо-
дефіциту на функціональні резерви і вегетативну 
дисфункцію організму дітей та підлітків.  

Мета роботи полягала у з’ясуванні впливу лег-
кого йододефіциту та латентного залізодефіциту 
на реакцію серцево-судинної системи на фізичне 
навантаження дітей шкільного віку. 

Матеріали та методи дослідження. Обстеже-
но 133 практично здорових (група здоров’я I і II) 
дітей (68 юнаків та 65 дівчат), яких поділи за віком 
на дві групи: І-ша (n=68) – діти віком від 6-ти до 11-
ти років, ІІ-га (n=65) – від 12-ти до 18-ти років. У 
кожній віковій групі всі діти були поділені на чотири 
підгрупи: 1-ша – юнаки та дівчата із належним  
йодо- та залізозабезпеченням (контрольна група), 
2-га – діти із обмеженим забезпеченням йодом та 
належним обміном заліза, 3-тя – школярі із належ-
ним забезпеченням йодом та латентним залізоде-
фіцитом, 4-та – обстежені із легким йододефіцитом 
та латентним залізодефіцитом. 

Дослідження проведено з дотриманням основ-
них біоетичних положень Конвенції Ради Європи 
про права людини та біомедицину (від 
04.04.1997 р.), Гельсінської декларації Всесвітньої 
медичної асоціації про етичні принципи проведен-
ня наукових медичних досліджень за участю люди-
ни (1964–2008 рр.), а також наказу МОЗ України 
№ 690 від 23.09.2009 р.  
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Для вивчення функціонального стану щитопо-
дібної залози методом імуноферментного аналізу 
(тест-набір «DRG», США) у сироватці крові визна-
чали вміст тиреоїдних гормонів: вільних Т3 (fТ3) та 
Т4 (fТ4), тиреотропного гормону аденогіпофізу (ТТГ) 
[12]. Для з’ясування рівня йодозабезпечення зна-
ходили показник екскреції йоду з сечею у разових 
порціях сечі згідно з реакцією Sandell-Kolthoff і зна-
ходили медіану йодурії [12]. За допомогою ультра-
звукового скануючого приладу «ULTIMA PRD-
30» (лінійний датчик 7,5 МГц діаметром 40 мм) 
оцінювали морфометричний стан щитоподібної 
залози. За класичною формулою J. Brunn зі спі-
вавт. розраховували об’єм щитоподібної залози 
[11]. Результати оцінювали за нормативами тиреої-
дного об’єму (97 перцентиль) з урахуванням статі 
та площі поверхні тіла [13]. Для оцінки обміну залі-
за у дітей визначали вміст гемоглобіну (Hb) у капі-
лярній крові, рівень сироваткового заліза (СЗ), за-
гальну залізозв’язувальну здатність сироватки кро-
ві (ЗЗС) (тест набір «Cormay», Польща). Стан депо 
заліза характеризували за рівнем сироваткового 
феритину (СФ), який визначали імунохемілюмінісце-
нтним методом на аналізаторі «Immulite 2000» (ви-
робництво «SimensDRC», США) [1, 3]. Тип реакцій 
серцево-судинної системи на дозоване фізичне 
навантаження оцінювали за допомогою проби Ма-
ртіне-Кушелевського та розраховували показник 
якості реакції (ПЯР) [4]. 

Статистичну обробку отриманих даних прово-
дили із використанням пакету математичних про-
грам Microsoft Excel 7.0. 

 Результати дослідження та їх обговорення. 
При аналізі показників тиреоїдного статусу у шко-
лярів із легким йододефіцитом (2-га та 4-та дослід-
ні підгрупи) установлено зменшення вмісту fТ3 (на 
18,5–19,9%, р<0,05) та fТ4 (на 14,9–20,8%, р<0,05) 
щодо здорових однолітків незалежно від віку та 
статі. У обстежених дітей цих підгруп спостерігали 
зростання у сироватці крові ТТГ у юнаків у 2,5–2,6 
раза (р<0,05), у дівчат – у 2,8–3,4 раза (р<0,05) 
щодо контролю. Привертає увагу збільшення вміс-
ту ТТГ у сироватці крові дівчат віком від 6-ти до 11-
ти років із належним йодозабезпеченням на тлі 
латентного залізодефіциту (3-тя дослідна підгрупа) 
на 73,7% (р<0,05) щодо контрольних даних. Цих 
дітей можна віднести у групу ризику щодо розвитку 
тиреоїдної дисфункції. 

Характеризуючи обмін заліза у дітей із латент-
ним залізодефіцитом (3-тя та 4-та дослідні підгру-
пи), установлено зменшення вмісту гемоглобіну у 
капілярній крові на 12,1–14,2%, (р<0,05) щодо даних 
у контрольній групі. Такі зміни асоціювалися зі зме-
ншенням СЗ (на 44,9–53,6%, р<0,05), феритину (на 
43,5–69,0%, р<0,05) та супроводжувалися зростан-
ням ЗЗС (на 70,9–73,6%, р<0,05) щодо контролю.  

У результаті аналізу показників УЗД щитоподі-
бної залози встановлено збільшення її розмірів 
(загального об’єму) у 40,0% хопчиків і 33,0% дівчат 
віком 6–11 років та у 50,0% юнаків і 37,5% дівчат 
віком 12–18 років із йододефіцитом; у 66,6% юнаків 
і 75,0% дівчат віком 6–11 років та у 50,0% юнаків і 
50,0% дівчат віком 12–18 років із легким йододефі-
цитом та латентним залізодефіцитом.  

При дослідженні реакції серцево-судинної сис-
теми на дозоване фізичне навантаження встанов-
лено, що у здорових школярів віком 6–11 років (I-
ша група) реакція серцево-судинної системи на 
фізичне навантаження (за ПЯР) була доброю у 
62,5% дітей і задовільною у 37,5% обстежених. Тип 
реакції на фізичне навантаження у всіх обстежених 
контрольної підгрупи нормотонічний, період віднов-
лення не перевищував 3-х хв. Такий тип реакції є 
сприятливим для організму і характеризує фізіоло-
гічні механізми відповіді фізіологічних систем на 
фізичне навантаження. У школярів із монодефіци-
том йоду реакція серцево-судинної системи на 
фізичне навантаження була наступною: доброю у 
25,0% юнаків і 22,2 дівчат, задовільною – у 50,0% 
юнаків і 66,7% дівчат, нераціональною – у 25,0% 
юнаків та 11,1% дівчат. Загалом реакція на фізич-
не навантаження у всіх дітей даної групи протікала 
за нормотонічним типом, період відновлення не 
перевищував 3-х хв. У школярів із латентним залі-
зодефіцитом реакція серцево-судинної системи на 
фізичне навантаження була доброю у 37,5% дітей 
та задовільною у 62,5% обстежених, тип реакції – 
нормотонічний, період відновлення не перевищу-
вав 3-х хв. За умов комбінованого мікроелементно-
го дисбалансу (4-та підгрупа) реакція серцево-
судинної системи на фізичне навантаження була 
доброю, нормотонічною у 11,1% юнаків та 25,0% 
дівчат, задовільною у 55,6% юнаків та у 50,0% дів-
чат, нераціональною – у 33,3% юнаків та 25,0% 
дівчат, у тому числі у 66,7% юнаків та 50,0% дівчат 
реакція протікала за гіпотонічним типом, а період 
відновлення складав у середньому 5,3 хв. Такий 
тип реакції є есприятливим, оскільки механізм ада-
птації до фізичного навантаження незадовільний. 

Така ж тенденція зберігалась і у II-й віковій гру-
пі. У дітей контрольної підгрупи віком 12–18 років 
реакція серцево-судинної системи на фізичне на-
вантаження була доброю, нормотонічною у 66,7% 
юнаків і у 75,0% дівчат та задовільною, нормотоні-
чною у 33,3% юнаків і 25,0% дівчат. Період віднов-
лення у цих дітей не перевищував 3-х хв. У 2-й 
підгрупі добра, нормотонічна реакція виявлена у 
50,0% юнаків і 25,0% дівчат, задовільна, нормото-
нічна – у 50,0% юнаків і 62,5% дівчат, нераціональ-
на нормотонічна – у 12,5% дівчат. У 3-й підгрупі 
добра, нормотонічна реакція серцево-судинної 
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системи на фізичне навантаження виявлена у 
62,5% юнаків і 50,0% дівчат, задовільна, нормото-
нічна – у 37,5% дітей та незадовільна у 12,5% об-
стежених (усі дівчата). У 4-й підгрупі тільки 25,0% 
дітей мали добру, нормотонічну реакцію, 50,0% 
юнаків і 37,5% дівчат – задовільну, нормотонічну 
реакцію, 25,0% юнаків та 37,5% двічат – незадові-
льну реакцію, з них 12,5% дівчат – гіертонічний тип 
реакції з періодом відновлення 4,5 хв. 

Висновок. За умов мікроелементного дисба-
лансу у школярів порушується тиреоїдний гомеос-
таз, який супроводжується виснаженням резервно-
адаптаційних можливостей на етапі доклінічних 
змін фізіологічних систем. 

Перспективи подальших досліджень. З’ясу-
вання ефективності корекції виявлених порушень 
резервно-адаптаційних можливостей серцево-
судинної системи мікроелементними комплексами. 
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ВЛИЯНИЕ ЛЕГКОГО ЙОДОДЕФИЦИТА И ЛАТЕНТНОГО ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТА НА ТИП  
РЕАКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ДЕТЕЙ НА ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ 
Шаламай У. П., Воронич-Семченко Н. Н. 
Резюме. Одним из критериев оценки состояния здоровья детей и подростков является состояние 

функциональных резервов организма, которые можно оценить по реакции сердечно-сосудистой системы 
на физическую нагрузку. Данная реакция зависит от энергетической обеспеченности клеток организма, 
на которую может влиять дефицит йода и железа. 

Проведено обследование 133 практически здоровых детей 6–18 лет, которые были разделены по 
возрасту, полу и уровню поступления в организм йода и железа. Тип реакции сердечно-сосудистой сис-
темы на физическую нагрузку оценивали по пробе Мартине-Кушелевского. В результате исследования у 
детей с йодо- и железодефицитом установлено уменьшение в сыворотке крови содержания свободных 
трийодтиронина и тироксина, сывороточного железа, ферритина, увеличение тиреотропного гормона 
аденогипофиза, общей железосвязывающей способности сыворотки крови, увеличение размеров щито-
видной железы относительно контроля. Тип реакции сердечно-сосудистой системы на физическую на-
грузку у детей с микроэлементозами неблагоприятный, механизмы адаптации – неудовлетворительные, 
а резервно-адаптационные возможности – сужены. 

Ключевые слова: легкий йододефицит; латентный железодефицит; тип реакции сердечно-
сосудистой системы; физическая нагрузка; дети школьного возраста. 
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INFLUENCE OF MILD IODINE DEFICIENCY AND LATENT IRON DEFICIENCY ON THE TYPE  
OF REACTION OF CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PHYSICAL ACTIVITY 
Shalamay U. P., Voronych-Semchenko N. M. 
Abstract. The study involved 133 practically healthy (group of health I and II) children (68 boys and 65 

girls), who were divided according to the age into two groups: Ist (n=68) – children aged from 6 to 11 years, IInd 
(n=65) – children from 12 to 18 years. In each age group all the children were divided into four subgroups: 1st – 
boys and girls with appropriate iodine and iron supply (control group), 2nd – children with limited iodine supply 
without iron deficiency, 3rd – with proper iodine supply and latent iron deficiency, 4th – with mild iodine deficiency 
and latent iron deficiency. 

In order to study thyroid gland function in blood serum samples, the contents of thyroid hormones were de-
termined: free T3 (fT3) and T4 (fT4), thyroid stimulating  hormone adenohypophysis (TSH). To determine the rate 
of iodine supply the index of urinary iodine excretion in urine single portions according to Sandell-Kolthoff reac-
tion the median urinary iodine (Me) was found. Results of morphometry of the thyroid gland were evaluated ac-
cording to the standards of thyroid volume (97 percentile) considering the sex and body surface area. To evalu-
ate iron metabolism in children the level of hemoglobin (Hb) in capillary blood, serum iron (SI) level, common-
binding capacity of serum (CBCS) with the help of ELISA test (test kit «Cormay», Poland) were measured. Con-
dition of iron stores was characterized by the level of serum ferritin (SF) level. Type of the reactions of cardio-
vascular system to the dosed physical activity was assessed using sample of Martine-Kushelevsky and counting 
the quality reaction index (QRI). 

To analyze the parameters of thyroid status in pupils with mild iodine deficiency (2nd and 4th subgroups), the 
reduction of fT3contents (at 18.5–19.9%, p<0.05) and fT4 (at 14.9- 20.8%, p<0.05) regardless of age and gender 
is determined. Also in these subgroups the increase of TSH in blood serum of boys at 2.5–2.6 times (p<0.05), in 
girls – at 2.8–3.4 times (p<0.05) is observed. These changes were associated with a decrease of the SI (at 44.9
–53.6%, p<0.05), ferritin (at 43.5–69.0%, p<0.05) and were accompanied by the growth of CBCS (at 70.9–
73.6%, p<0.05) as for the control. 
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Iodine the reaction by QRI was the next one: it was good in 25% of boys and 22.2% of girls; satisfactory – in 
50% of boys and 66.7% of girls; irrational – in 25% of boys and 11.1% of girls. Reaction to physical exercise in 
all children of this group is according to normotonic type; the recovery period does not exceed 3 minutes. In pu-
pils with latent iron deficiency reaction by QRI was good in 37.5% of children and satisfactory in 62.5% of pa-
tients, the response to physical activity in all children is normotonic and recovery period does not exceed 3 min-
utes. On the basis of the combined trace element imbalance the reaction is good, normotonic in 11.1% of boys 
and 25% of girls; satisfactory in 55.6% of boys and 50% of girls; irrational – in 33.3% of boys and 25% of girls, 
including 66.7% of boys and 50% of girls whose reaction is by hypotonic type, and the recovery period was an 
average 5.3 minutes. The same tendency is in the IInd age group (pupils aged 12–18). At the same time in the 
4th subgroup only 25% of children have good, normotonic reaction; 50% of boys and 37.5% of girls – satisfac-
tory, normotonic reaction; 25% of boys and 37.5% of girls – poor reaction, of them in 12.5% of girls – it was hy-
pertonic type of reaction with the recovery period of 4.5 minutes. 

On the basis of the trace element imbalance the thyroid homeostasis is impaired in pupils; it is accompanied 
by exhaustion of reserve-adaptive capacities. 

Keywords: mild iodine deficiency; latent iron deficiency; reaction type of cardiovascular system; physical 
activity; school-aged children. 

Стаття надійшла 14.03.2017 р. 
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування 
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