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Проблема оптимізації харчування дітей і під-
літків є предметом дослідження протягом бага-
тьох років [1; 2]. Загальною рисою для цієї вікової
групи є більша потреба в есенціальних нутрієнтах,
ніж у дорослих. Поширений у країнах Західної
Європи підхід до застосування у дитячому ві-

ці раціонів із низьким вмістом жирів [3–5] не мож-
на вважати оптимальним — дефіцит поліненаси-
чених жирних кислот (ПНЖК) і жиророзчинних
вітамінів становить ризик виникнення різнома-
нітних метаболічних і дизрегуляторних розладів
[3].
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Справді, фізіологічна роль ω-3 та ω-6 жирних
кислот не обмежується суто енергетичною функ-
цією. Ці біологічно активні сполуки є прекурсо-
рами простагландинів, простациклінів, тромбок-
санів і лейкотрієнів, ресолвінів та нейропротек-
тинів, мають антиоксидантну та протизапальну
дію, сприяють запобіганню атеросклеротичних
уражень [1–3; 5; 6]. Втім, досі дослідження якісно-
го складу жирової компоненти дитячого харчу-
вання давали вельми суперечливі дані. Сучасні
нормативи дитячого харчування не квотують
вміст у добовому раціоні окремих жирних кис-
лот, а погляди різних науковців на оптимальне
співвідношення між різними ПНЖК у денному
меню суттєво відрізняються. Так, на думку R. Uauy
і A. Dangour (2009), вміст ПНЖК у раціоні має
становити 100–500 мг на добу [5], тимчасом як
відповідно до рекомендацій ВООЗ і ФАО, раціон
має містити ПНЖК у пропорції 20 мг/кг маси [7],
а відповідно до вимог ЄС — 2 % від загальної жи-
рової цінності раціону, але не менше 80 мг/кг [8].
Крім того, існуючі посібники з нутриціології ди-
тячого віку не враховують етнічні відмінності, які
в умовах мультинаціональної спільноти є досить
вираженими [9].
Метою дослідження була гігієнічна оцінка лі-

підного профілю харчування дітей шкільного
віку різної етнічної належності.
Для досягнення поставленої мети були визна-

чені такі наукові завдання:
— оцінити якісний і кількісний склад раціонів

харчування дітей шкільного віку;

— визначити вміст різних ПНЖК у раціонах
харчування школярів різної етнічної належності;

— розробити рекомендації з оптимізації хар-
чування дітей шкільного віку.

Матеріали та методи дослідження

Дослідження проведене протягом 2007–2009 рр.
на базі середніх навчальних закладів південно-за-
хідних районів Одеської області, аналізу підляга-
ли добові раціони за тиждень. Усі дослідження
проведені в осінній період (вересень-жовтень). За-
гальна кількість проаналізованих раціонів стано-
вила 230, причому за етнічним компонентом вони
розподілялися так: традиційна українська кухня
— 98 (42,6 %), молдавська — 91 (39,6 %), гагаузь-
ка — 41 (17,8 %). Дані про харчування збирали
за допомогою анкетного методу, оцінку якісного
складу раціонів проводили з використанням про-
грамного забезпечення PCS22 USDA/FDA (2010)
[10]. Даний підхід дозволяє розрахунковим мето-
дом оцінити вміст окремих нутрієнтів (рис. 1).
Аналізували вміст основних макро- та мікро-

нутрієнтів, поглибленому аналізу піддавали вміст
у раціоні ПНЖК. Статистичну обробку проводи-
ли з використанням параметричних критеріїв за
допомогою пакета Statistica 7.0 (StatSoft Inc.) [11].

Результати дослідження
та їх обговорення

Як показали результати наших досліджень, за-
гальне споживання жирів у проаналізованих ра-
ціонах відповідає нормативному в усіх етнічних

Рис. 1. Інтерфейс програми для оцінки якісного складу раціонів
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групах, але у 12 % дітей раціони містять надмірні
кількості жирів. Водночас, розбіжності у вмісті
ПНЖК були вельми вираженими — коливання
становили 45–70 %.
Вище наводиться порівняльна гігієнічна ха-

рактеристика фактичного споживання жирних
кислот у домашніх умовах підлітками 13–17 ро-
ків різних етнічних груп на прикладі Одеської об-
ласті (табл. 1).
Таким чином, найвищою є квота жирів у ра-

ціонах дітей, які харчуються за українською на-
ціональною кулінарною традицією, водночас
для них характерне більш низьке значення
співвідношення ω-6 і ω-3 ПНЖК. Зважаючи на
значну гетерогенність досліджених раціонів за
вмістом жирів і мононенасичених жирних кис-
лот, слід вважати більш інформативною оцінку
вмісту ПНЖК, а саме ω-3 і ω-6 жирних кислот.
Для дітей, які харчувалися за українською націо-
нальною кулінарною традицією, був характерний
високий вміст ω-3 жирних кислот ((1,13±0,09) г/добу
проти (0,32±0,07) і (0,61±0,06) г/добу у раціонах
молдавської та гагаузької національної кулінар-
ної традиції відповідно), основним джерелом
яких є рослинна олія, тимчасом як у болгар і га-
гаузів у раціоні містилося більше ω-6 жирних
кислот (джерелом є риба, горіхи) — до (30,14±
±1,92) г/добу у гагаузів і до (26,11±2,06) г/добу у
молдаван.
Відповідно до сучасних уявлень, найбільшу

біологічну цінність серед ω-3 жирних кислот має
докозагексаєнова, але навіть за умов невеликого
об’єму цього нутрієнту, що надходить із раціо-
ном харчування, можливий її синтез із інших
ПНЖК (рис. 2).
Поглиблений аналіз вмісту деяких ПНЖК у

середньому раціоні підлітків різних етнокультур-
них груп з урахуванням національних особливо-
стей харчування показав, що, за винятком α-ліно-
ленової (18:3) кислоти, всі інші есенціальні жирні
кислоти у більш високих кількостях містяться у
раціонах молдаван і гагаузів. При цьому вміст
ω-6 жирних кислот (арахідонової та γ-ліноленової)
у раціонах дітей, які харчуються за українською
національною кулінарною традицією, становив

66–75 % від споживання цих нутрієнтів у інших
етнічних групах (табл. 2).
Слід зазначити, що відповідно до сучасних уяв-

лень, оптимальне співвідношення ω-6/ω-3 має до-
рівнювати 1:1 — 10:1, однак у останні роки раці-
он харчування в індустріальних країнах змінився
так, що відношення ω-6/ω-3 досягає 25:1 і навіть
більше, оскільки серед харчових продуктів перева-
жають вироби, що містять тваринні жири.

Висновки
1. За якісним і кількісним складом досліджені

раціони відповідають чинним нормативним ви-
могам, однак у 12 % дітей добове споживання жи-
рів перевищує фізіологічний оптимум.

2. Найвищий вміст есенціальних ПНЖК ха-
рактерний для раціонів дітей, які харчуються за
молдавською та гагаузькою національними кулі-
нарними традиціями, натомість у дітей, які хар-
чуються за українською національною кулінар-
ною традицією, наявний відносний дефіцит ейко-
зопентаєнової, докозагексаєнової, арахідонової
та γ-ліноленової кислот.

Примітка. У табл. 1, 2: * — відмінності між групами є статистично вірогідними (Р<0,05).

Таблиця 1
Характеристика ліпідного профілю харчування дітей шкільного віку

Показники
                                               Національна кулінарна традиція

Українська Молдавська Гагаузька

Загальна кількість жирів у середньому раціоні, г/добу 109,00±12,07 83,00±9,27 86,00±11,86
Кількість насичених жирних кислот у  середньому раціоні, г/добу 44,13±3,88 19,90±5,26 20,03±3,64
Кількість мононенасичених жирних кислот у  середньому раціоні, г/добу 30,41±2,71 29,20±2,93 27,70±2,05
Кількість ω-3 ненасичених жирних кислот у середньому раціоні, г/добу 1,13±0,09* 0,32±0,07* 0,61±0,06*
Кількість ω-6 ненасичених жирних кислот у середньому раціоні, г/добу 19,20±1,27* 26,11±2,06* 30,14±1,92*
Співвідношення  ω-6/ω-3 у середньому раціоні 16,99:1* 81,59:1* 49,40:1*
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3. Для раціонів харчування дітей із усіх етніч-
них груп є характерним збільшення співвідно-
шення ω-6/ω-3 жирних кислот до 17:1–82:1.
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В. П. Сиденко, M. I. Голуб’ятников, А. М. Войтенко, Є. О. Солоний
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНФРАСТРУКТУР
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У ПРОБЛЕМІ САНЕПІДНАГЛЯДУ НА ФЛОТІ
Центральна СЕС на водному транспорті МОЗ України, Одеса, Україна

В умовах високого антропогенного навантаження різних видів транспорту і їх інфраструктур на при-
родне середовище і стан здоров’я населення актуальною проблемою є формування систем оператив-
ного контролю.
У роботі наведена концепція формування гігієнічного оперативного нагляду на основі створення
оптимальної моделі з моніторингу та прогнозування впливу транспортних засобів на навколишнє
середовище. Впровадження системи інформаційного моніторингу в інфраструктурі водного транс-
порту є перспективним для оперативної комплексної оцінки санітарного стану портів морегоспо-
дарчого комплексу України.
Ключові слова: соціально-гігієнічний моніторинг, інформаційне забезпечення, морський транспорт,
природоохоронні заходи.




