
АііТРОІУ ̂ МЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІСЬК ІЇ  
ПІДЛІТКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНІЧНОЇ ГРУПИ

П.В. СарафІнюк, Іі.В. Белік, Л.С. Гудзевич,
О.П. Арашина, В.В. Ясько

НДЦ Вінницького державного медичного університету 
ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця

Антропометричні показники у підлітків характеризують їх фізичний 
розвиток, інтенсивність ростових процесів та рівень морфофункціональ- 
ної зрілості. Крім цього слід вказати, що проведені протягом останніх 
років дослідження основних тенденцій фізичного розвитку дають досить 
суперечливі дані. Зокрема, одні автори вважають, що рівень розвитку 
сучасних підлітків відповідає стандартизованим віковим показникам 
(Харковенко та співавт., 1999), інші -  що з віком, поряд з закономірним 
;більшечиям показників довжини і маси тіла спостерігаетьс: підвищення 
питомої ваги дітей та підлітків, які розвинуті негармонійно і мають 
надлишок чи дефіцит маси тіла (Щеплягииа с еоавт., 1999), а деякі 
дослідження свідчать про певне уповільнення процесів акселерації 
дітей шкільного віку (Еременко с еоавт., 1999). Все вищевказане 
демонструє актуальність вивчення нових нормативних параметрів 
оцінки фізичного розвитку дітей та підлітків для нашого регіону, врахо
вуючи варіації їх соматичної статури.

Використовуючи схему вікової періодизації онтогенезу людини 
(Москва, 1965), в групу підлітків були віднесені дівчатка з 12 до 15 років, 
а хлопчики -  з 13 до 16 років включно. В кожній віково-статевій групі 
було не менше 25 осіб. Загальна кількість обстежених хлопчиків склала 
! 03, дівчаток -  108 осіб. Вони належали до української етнічної групи, 
були жителями м. Вінниці. Контингент обстежених склали практично 
здорові підлітки, які відбиралися попереднім анкетуванням та комплекс
ним медико-лабораторним обстеженням. Антропометричні параметри 
вивчали за методикою Бунака (1941). Визначали тотальні розміри тіла 
(довжина і маса тіла, площа поверхні тіла), висоти антропометричних 
точок, ширину поперечних розмірів тіла (епіфізів кінцівок, розмірів 
грудної клітки, плечей та тазу), сагітал чий розмір грудної клітки, 
п’ятнадцять обхватних розмірів тіла, товщину дев’яти підшкірно-жиро
вих складок. Аналіз отриманих даних проведено за допомогою програми
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ричних та параметричних методів оцінки показників.

Отримані нами дані демонструють загальну тенденцію до збільшен
ня усіх середніх антропометричних показників у дівчаток і хлопчиків 
з віком (порівняння відповідних показників проводилося попарно, окремо 
у дівчаток і хлопчиків, календарний вік яких відрізняється на 1 рік). 
Крим того, нами встановлені статеві особливості змін основних антропо
метричних розмірів тіла у практично здорових підлітків.
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В зкеперименте на 22 собаках с поллой поперечной перерезкой 
спинного мозга на уровне ТЬІО-ЬІ проведем гистологичсский и гисто- 
химический апализ нзменений, происходящих в стен ке различпьіх 
отделов жслудкт в ероки от 12 часов до ЗО суток с момента операции. 
Парафиновьіе срезьі изучаемьіх обьектов окрашивались гематоксилин- 
зозином, по Ван-Гизон. а также раствором толуидипового синего при 
различмьіх значеннях рН для опрсдсления углеводсодержащих соеди- 
нений с последующей их идентификацией. Ферментьі азробного и 
аназробного гликолиза (сукцинатдегидрогеназа и лактатдегидрогеназа) 
виявлялись на криостатньїх ерезах по Нахласу с еоавт., Гессу, Пирсу, 
Скарпелли; кислая и щелочнаи фосфатаза по Гомори.

Обнаружеио, что в ранние ероки после операции в слизисто», 
подслизистой и мьішечиой оболонках происходят неспсцифические 
реакции, связанньїе с развитием циркуляторних расстронств, проявляю- 
щиеся резким расширением сосудов ереднего і телкого калибра, их 
кровеиаиолнением. В сосудах микроциркулято .ого русла обнаружи- 
ваютея явлення виражениой гиперемии и стаза с признаками
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Головуючі: Вовк Ю.М., Костиленко Ю.П., Шапарепко /7.77.

] Яцснко В.П. (Київ)
Космічна морфологія. (15 хв.)

2 Шапарепко П.11., Гумінський Ю.Й. (Вінниця)
Закономірності сомато-вісцеральних пропорцій організму людини в 
нормі. (15 хв.)

3 Шапарепко П.П., Шевченко В.М., Яціїк Н.В., Мазчсііко В.Ф.
(Вінниця)
Вікові закономірності розвитку компонентного складу маси тіла. 
(10 хв.)

4 Шапарепко П.П., Шипіцнна О.В., Єрмольев В.О. (Вінниця)
Вікові зміни морфологічних параметрів кінцівок дітей. (10 хв.)

5 Сарафиіиок Л.Л., Киричснко І.М., Гунас І.В., Костенко М.П.
(Вінниця)
Вікові та статеві особливості реографічних параметрів у здорових 
міських підлітків та юнаків. (10 хв.)

0 Сарафішок Л.А., Вслік 1І.В., Гудзсвнч Л.С., Арашнна О.П., Лев
ко В.В. (Вінниця)
Антропометрична характеристика міських підлітків української 
етнічної групи. (10 хв.)

7 Прокопсіїко С.В., Якубовська К.Ф., Власснко М.В., Камінська 
Н.А., Зорич Д.Б., Ііаівкіїїа В.В. (Вінниця)
Нормативні ультразвукові параметри органів черевної порожнини, 
серця та щитоподібної залози та їх зв’язок з антропометричними 
показниками у міських підлітків та юнаків. (10 хв.)

І! Пірус Є.Ф. (Ужгород)
Ехометричні показники морфологічних параметрів передміхурової 
залози в залежності від віку та конституційного тип}' чоловіків. 
(10 хв.)
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9 Санжарова Н.Н. (Харьков)
Возрастіїьіе особенности адаптации организма к физичсским 
пагрузкам. (10 мин.)

10 Сак Н.Н., Сак А.Е. (Харьков)
Морфо-конституционньїе предпосьілки полиморфизма
дистрофическнх заболсваний позвоночника у спортсмснов. (10 мин.)
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