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Оцінка фізичного та статевого розвитку 
підлітків в практиці сімейного лікаря

Проблема профілактики хронічної неінфекцій-
ної патології визнана сьогодні у світі одним 

із пріоритетних напрямків медичного забезпечен-
ня населення . За прогнозами експертів ВООЗ, при 
збереженні існуючих тенденцій до 2030 р . епідемія 
неінфекційних захворювань (НІЗ) буде щорічно за-
бирати 52 мільйони людських життів [15] . Загально-
визнано, що значна кількість факторів ризику, які 
сприяють розвитку НІЗ, є модифікованими . У осно-
ві їх корекції лежить створення умов, які сприяють 
зміцненню здоров’я, та виявлення проблем на ранніх 
стадіях формування, коли лікування може бути мак-
симально ефективним . Глобальна стратегія ВООЗ 
визначає необхідність зміцнення первинного меди-
ко-санітарного обслуговування населення (лікарями 
загальної практики-сімейної медицини) саме у сфері 
профілактики [12] . Найефективнішим є проведення 
профілактичних заходів у дитячому і підлітковому 
віці [8, 19] .

Підлітковий вік є особливо важливим у медично-
му і соціальному плані . Відповідно до класифікації 
ВООЗ, підлітки — це особи у віці від 10 до 19 років . 
І хоча хронологічно цей період частково відносить-
ся до дитинства, підлітки мають значні відмінності 
у анатомо-фізіологічному, фізичному, психічному 
стані від дітей раннього віку . У цей час відбувається 
багато істотних змін у молодому організмі: інтенсив-
не зростання, морфо-функціональний розвиток ор-
ганів і систем, статеве дозрівання, нейроендокринна 
перебудова, вдосконалення фізичних і розумових 
здібностей, формування волі, характеру, світогляду . 

Це — один із критичних періодів онтогенезу . Пубер-
татний період виступає у вигляді природної функці-
ональної проби навантаження, зумовленої потуж-
ною вегетативною, ендокринною та імунною пере-
будовою на тлі фізіологічного ростового стрибка, 
менархе і пубертатного дозрівання . У цей час форму-
ються численні транзиторні функціональні розлади, 
і можуть ставати явними раніше приховані органіч-
ні дефекти здоров’я . Характерною особливістю віку 
є поліморбідність (полісистемність) уражень . Якщо 
для кожної дорослої людини збереження здоров’я є 
особистою, обміркованою справою і медичне обслу-
говування «за зверненням» може бути достатнім для 
дорослого контингенту, то для обслуговування під-
літків така пасивна позиція не є правильною . Вони 
потребують активного профілактичного та діагнос-
тичного втручання, санітарно-просвітницької ін-
формації та активної диспансеризації . 

Профілактичні медичні огляди є основним джере-
лом інформації про стан здоров’я, динаміку як фі-
зичного, так і статевого розвитку . Вони проводяться 
1 раз на рік серед дітей та підлітків шкільного віку 
[11] . 

Профілактичні медичні огляди дозволяють про-
вести комплексну оцінку стану здоров’я підлітків, 
виявити функціональні відхилення та початкові 
ознаки захворювання, оцінити ефективність ліку-
вально-оздоровчої роботи, розробити комплекс за-
ходів, спрямованих на поліпшення здоров’я . Після 
проведення оглядів лікар первинної медичної ланки 
визначає групу здоров’я, фізкультурну медичну гру-
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пу, показання для проведення профілактичних ще-
плень, а також план подальшого диспансерного спо-
стереження .

Комплексна оцінка стану здоров’я підлітків ба-
зується на чотирьох важливих критеріях здоров’я:  
1 . Відомості про хронічне захворювання . 2 . Резис-
тентність та реактивність організму . Встановлюєть-
ся за схильністю до застудних хвороб за останній 
рік . 3 . Рівень та гармонійність фізичного та нервово-
психічного розвитку . Статевий розвиток підлітків . 
 4 . Функціональний стан органів та систем організму . 
Особливу увагу звертають на адаптаційні можливо-
сті серцево-судинної системи [7] .

На підлітковий вік припадає пік фізичних змін, 
заключна фаза досягнення дефінітивної довжини і 
маси тіла . Здоров’я визначається не тільки наявністю 
або відсутністю захворювань, але й гармонійним та 
відповідним віку розвитком . Рівень фізичного роз-
витку істотно впливає на перебіг, ступінь важкості і 
розповсюдженість патологічних станів у підлітків, а 
інколи призводить до значного психоемоційного на-
пруження у пубертатному віці . Інформація про фі-
зичні показники підростаючого покоління дозволяє 
своєчасно виявити відхилення від стандартних ве-
личин, визначити тактику подальшого спостережен-
ня, напрямок лікувально-профілактичних заходів, 
виділити групу ризику, яка вимагає диференційова-
ного медичного підходу, надати рекомендації щодо 
нормування навчальної, трудової та спортивної ді-
яльності . 

Якість фізичного розвитку підлітків повинна оці-
нюватися щорічно під час профілактичних оглядів . 
Індивідуальний рівень фізичних показників спів-
ставляють з середніми стандартами біологічного 
розвитку, розробленими для певного віку, етнічної 
приналежності дитини та кліматогеографічних умов 
регіону . 

Типовою є залежність фізіологічних нормативів 
від біологічного, а не календарного віку . Календар-
ний вік — це період життя від моменту народження 
до моменту обстеження . Біологічний вік визначаєть-
ся сукупністю морфофункціональних особливостей 
організму . У підлітковому віці його оцінюють за дов-
жиною тіла (зростом), річним прирістом довжини 
тіла, числом постійних зубів, розвитком вторинних 
статевих ознак та «кістковим віком» [6] . Ступінь 
осифікації кісток кисті — найбільш надійний показ-
ник соматичної зрілості — також надає інформацію 
про стан зон росту . Під «фізіологічною зрілістю» ро-
зуміють відповідність календарного і біологічного 
віку . Розбіжність між ними у межах 2 років вважа-
ється нормою . У разі більшої різниці діти можуть 
страждати від низки соматичних, психологічних та 
соціальних проблем [16] . Цей фактор повинні врахо-
вувати і лікарі, і батьки, і педагоги . 

Для дослідження фізичного розвитку підлітків ви-
користовують антропометричні показники [1]: 1) со-
матоскопічні (форма грудної клітини, спини, стоп, 
постава, стан м’язів, жировідкладення, еластичність 
шкіри, статеве дозрівання); 2) соматометричні (до-
вжина і маса тіла, окружність грудної клітини); 3) фі-

зіометричні (життєва ємність легень, сила стиснення 
кистей рук) .

Фізичний розвиток юнаків і дівчат відбувається 
дещо різними темпами . У дівчаток він відбувається 
більш стрімко і стрибкоподібно . Вони раніше хлоп-
чиків проходять всі стадії розвитку . У хлопчиків 
цей процес протікає менш інтенсивно і закінчуєть-
ся пізніше . У підлітковому віці довжина тіла за рік 
може збільшитися на 7—12 см . У дівчат стрибок рос-
ту відбувається у середньому в 10—11 років, у хлоп-
ців  — 13 років . Після досягнення піку зростання 
спостерігається його уповільнення (у дівчат — після 
16 років, у юнаків — після 18 років) . Максимальна 
швидкість росту підлітків спостерігається навесні, а 
максимальна швидкість збільшення маси тіла — во-
сени . Юнаки «наздоганяють», а іноді випереджають 
дівчат у розвитку, як правило, тільки до останніх 
класів школи, при цьому юнак 17—18 років все ще 
росте, а дівчина того ж віку вже зупинилася в рості . 
До початку ростового стрибка форма тіла у хлопчи-
ків і дівчаток однакова . Але з початком пубертатного 
періоду під дією статевих гормонів починає форму-
ватися чоловічий і жіночий типи статури . У хлопців 
ширина плечей буде перевищувати ширину тазу, а у 
дівчат навпаки . Приблизно остаточний зріст хлоп-
ця можна розрахувати за формулою: (зріст батька 
+ зріст матері + 13) / 2 (см); а дівчини: (зріст батька 
+ зріст матері — 13) / 2 (см) . Цільовий зріст дити-
ни може коливатися в межах: середній зріст батьків  
± 7 см [5] . 

Орієнтовний розрахунок маси тіла у дітей старше 
10 років: M = 30+4 (n – 10), де n — вік дитини в роках . 
Вимірювання окружності грудей для дітей старше 10 
років: 63 см+3 см (n-10), де n — вік дітей (роки), 3 
см — середнє збільшення окружності грудей за рік, 
а 63 см — середня окружність грудей дитини у віці 
10 років .

При оцінці результатів антропометрії найбільш 
точні висновки можна зробити, застосовуючи цен-
тильний метод (центильних «коридорів», «кривих») 
і/або метод стандартних відхилень . Обидва методи 
засновані на законах варіаційної математичної ста-
тистики .

Центилі (перцентилі) — метрологічна категорія, 
яка відображає область варіювання цифрових зна-
чень . Класифікація центильних оцінок: 50-а цен-
тиль — середня лінія; 25—75 центилі — область се-
редніх значень; 10—25 — нормальні показники ниж-
че середніх; 75—90 — нормальні показники вище 
середніх; 5—10 — низькі показники (область уваги); 
90-95 — високі показники (область уваги) . Реко-
мендовані для України показники представлено у 
центральних графіках росту в залежності від віку та 
маси тіла для хлопчиків та дівчат у Додатку 5 до Про-
токолів надання медичної допомоги дітям за спеці-
альністю «Дитяча ендокринологія» [5] . Також важ-
ливим фізичним показником підлітків є індекс маси 
тіла (відношення маси тіла (кг) до квадрату зроста 
(м2) . Нормативні дані щодо нього для хлопчиків та 
дівчат різного віку викладені у Додатках 1 і 2 назва-
них Протоколів .
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Параметрична шкала оцінки антропометричних 
даних включає в себе середню арифметичну («нор-
му») і відхилення від неї, вимірювані величиною 
сигми (σ, середнього квадратичного відхилення, 
standard deviation — SD) . Для того, щоб оцінити, на-
скільки досліджуваний параметр відрізняється від 
середніх значень, розраховують коефіцієнт стан-
дартного відхилення (standard deviation score, SDS) 
[5] . Межі сигмальних відхилень (σ) фактичних по-
казників від середньої арифметичної (М), за якими 
визначають рівень фізичного розвитку дитини, де: 
М + 2,1 σ і вище — високий рівень фізичного роз-
витку; від М + 1,1 σ до М + 2 σ — вище середнього;  
М ± 1 σ — середній; від М — 1,1 σ до М — 2 σ — ниж-
че середнього; М — 2,1 σ і нижче — низький . Оціню-
вальні таблиці фізичного розвитку дівчат та хлопців 
шкільного віку наведені у Наказі МОЗ України «Про 
затвердження Критеріїв оцінки фізичного розвитку 
дітей шкільного віку» № 802 від 13 .09 .2013 [9] та у До-
датках до Протоколів за спеціальністю «Дитяча ен-
докринологія» [10] . Гармонійність розвитку визнача-
ють за шкалами регресії, які враховують кореляційну 
залежність між довжиною тіла, масою та окружністю 

грудної клітини [9] . Ступінь зниження або підви-
щення показника позначають в сигмах регресії (σR) . 
Якщо маса і окружність грудної клітини знаходять-
ся в межах М ± 1σR, то фізичний розвиток оціню-
ють як гармонійний . Коли відхилення становлять від  
М ± 1,1 σR до М ± 2 σR — дисгармонійний . При від-
хиленні від + 2,1σR і більше або від — 2,1 σR і мен-
ше — фізичний розвиток вважають різко дисгармо-
нійним . 

Порушення фізичного розвитку можуть бути ви-
кликані багатьма причинами . До них відносяться: 
конституційні та генетично обумовлені особливос-
ті; вроджені чи спадкові захворювання; порушення 
обміну речовин; тривалі порушення харчування та 
фізичної активності; хронічні інтоксикації; соматич-
ні захворювання; ендокринна патологія; нервово-
психічні розлади тощо . Основні розлади фізичного 
розвитку підлітків [3, 13, 18] — це дефіцит маси тіла 
[13], надмірна маса тіла (ризик ожиріння), ожиріння, 
затримка росту, високорослість, дисгармонійність 
розвитку . Орієнтовні причини та алгоритми діагнос-
тики при порушеннях фізичних параметрів наведені 
у таблицях 1, 2, 3, 4 .

Таблиця 1
Діагностика затримки росту

Причини Алгоритм діагностики
1. Ендокринно-залежні варіанти:
1.1 соматотропна недостатність
а. церебрально-гіпофізарний нанізм:
— ідіопатичний варіант (пангіпопітуітаризм)
— органічний варіант (частіше пухлина) 
б. ізольований дефіцит гормону росту:
— значний дефіцит СТГ
— частковий дефіцит СТГ
— селективний дефіцит СТГ
в. синдром Ларона
1.2 дефіцит тиреоїдних гормонів
а. класичний гіпотиреоз
б. легка форма вродженого гіпотиреозу
1.3 дефіцит інсулина
(синдром Моріака, синдром Нобекура)
1.4 дефіцит статевих гормонів
а. первинний гіпогонадизм
б. вторинний гіпогонадизм
1.5 надлишок статевих гормонів
(після закриття зон росту)
1.6 надлишок глюкокортикоїдів
(хвороба, синдром Іценко-Кушинга)
2. Ендокринно-незалежні варіанти:
2.1 соматогенно зумовлені варіанти і набуті захворювання, 
що супроводжуються:
— хронічною гіпоксією
— хронічною анемією
— порушенням процесів всмоктування (патологія ШКТ)
— порушенням функції нирок
— порушенням функції печінки
2.2 патологія кісткової системи
2.3 генетичні та хромосомні синдроми
а. примордіальний нанізм
б. синдром Шерешевського-Тернера
3. Конституціональні особливості фізичного розвитку:
3.1 синдром пізнього пубертату
3.2 сімейна низькорослість

1. Анамнез:
 — Зріст та маса тіла при народжені (можлива 
внутрішньоутробна затримка росту), перебіг пологів
 — Визначення щорічної динаміки росту від народження 
до моменту огляду (дані щорічного медогляду у школі або 
фіксація росту вдома)
 — Настання пубертату у батьків (менархе у матері, у батька 
— продовження росту після закінчення школи, до 20 років чи 
пізніше)
 — Загальний стан здоров’я (хронічні хвороби, погане 
харчування) 
2. Спеціальні дослідження:
 — Антропометрія з оцінкою росту, швидкості росту та маси 
тіла за центильними кривими відповідної статі  
 — Зріст батьків (розрахунок кінцевого (цільового) росту)
 — Рентгенологічне дослідження «кісткового» віку — для 
визначення дефіциту осифікації:
 — Консультація генетика (у т.ч. визначення каріотипу і 
статевого хроматину). При виключенні інших причин затримки 
росту (маніфестний або субклінічний гіпотиреоз, генетична 
патологія тощо) — обов’язкове дослідження статевого 
хроматину та каріотипу всім дівчаткам із дефіцитом росту 
понад 2σ, незалежно від наявності або відсутності фенотипу 
синдрому Шерешевського-Тернера.
 — Рівень СТГ базальний
 — ТТГ, вТ4
 — Дівчаткам — огляд гінеколога, УЗД матки, яєчників 
(синдром Шерешевського-Тернера)
 — Аналіз крові на токсоплазмоз
 — Електроліти крові (калій, натрій) — при необхідності
 — Рівень соматомедіну (ІПФР-I) — при можливості
 — МРТ (КТ, рентгенографія) головного мозку (при 
необхідності)
 — Рівень СТГ: базальний, спонтанний (нічний), після 2-х 
стимулюючих проб
 — Рівень АКТГ (при можливості), в пубертатному періоді — 
також ЛГ та ФСГ тощо
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Таблиця 2
Діагностика високорослості

Причини Алгоритм діагностики
Причини первинної високорослості:
− синдроми з порушенням статевих хромосом 
− Клайнфельтера (47 XXY), 47 XYY, 
фрагільної Х-хромосоми, 47 ХХХ;
− дизморфічні синдроми внаслідок 
метаболічних або сполучнотканинних 
порушень — синдром Марфана, 
гомоцистинурія, тотальна вроджена 
ліподистрофія;
− дизморфічні синдроми з симетричною 
високорослістю (Банаяна-Райл-Рувалькаба, 
Маршалла-Сміта та ін.);
− дизморфічні синдроми з частковою 
(асиметричною) високорослістю (Беквита-
Видемана, Кліппеля та ін.).
Причини вторинної високорослості:
− гіперпродукція гормону росту на тлі 
об’ємного утворення гіпофіза;
− гіперінсулінізм;
− екзогенно-конституційне ожиріння;
− сімейний дефіцит глюкокортикоїдів;
− стани, які викликають високорослість у 
дітей і нормальний ріст або низькорослість у 
дорослих, — передчасний статевий розвиток, 
екзогенний вплив естрогенів або андрогенів, 
тиреотоксикоз, адреногенітальний синдром;
− стани, які спричиняють нормальний ріст 
у дітей та високорослість у дорослих, — 
дефіцит гонадотропних гормонів, ароматази, 
дисфункція естрогенових рецепторів.
Причини ідиопатичної (нормальний варіант) 
високорослості: 
− генетична (сімейна або конституціональна) 
− неродинна ідіопатична форма.

1. Загальне клінічне обстеження:
− Оцінка зросту і темпів росту з моменту народження і до моменту 
обстеження — проводиться за допомогою таблиць та перцентильних 
діаграм, розрахунок приблизного очікуваного зросту
− пропорції тіла
− статевий розвиток
− артеріальний тиск (наявність артеріальної гіпертензії)
− визначення рівня глюкози в крові натще з наступним проведенням 
глюкозотолерантного тесту
− ліпідний спектр крові (холестерин, тригліцериди, 
бета-ліпопротеїди) 
2. Сімейний анамнез, у т.ч. характеру темпів росту. 
3. Рентгенограма кистей рук для визначення біологічного «кісткового» 
віку. 
4. МРТ або комп’ютерна томографія головного мозку. При необхідності − 
консультація нейрохірурга. 
5. Гормональні дослідження:
− Визначення в сироватці крові рівня СТГ та ІПФР-1 (соматомедіну C) у 
випадковій пробі крові. Проведення тесту з пригніченням СТГ глюкозою 
(у здорових осіб та при констітуційній високорослості після прийому 
глюкози per os в дозі 1,75 г/кг відмічається через 60 хв., 90 хв. зниження 
рівня СТГ в крові нижче, ніж 5 нг/мл).
− Для діагностики гіпогонадізму як причини високорослості: визначення 
рівня в крові ЛГ, ФСГ, пролактину (при його підвищенні — повторити 
дослідження ще двічі у 8.00 — 10.00), тестостерону, 
естрадіолу — в пубертатному віці.
− Для діагностики дифузного токсичного зобу як причини високорослості: 
визначення рівня ТТГ, вТ3 та вТ4, УЗД щитоподібної залози. 
6. Консультації:
− Невролога, при необхідності — проведення електроенцефалограми, 
ЕХО-енцефалограми
− Офтальмолога, дослідження очного дна
− Генетика для виключення генетичної патології (синдром Марфана, 
Клайнфельтера тощо)
− Для дівчат — консультація дитячого гінеколога, УЗД органів малого 
тазу.

Таблиця 3
Діагностика дефіциту маси тіла

Причини Алгоритм діагностики
− неадекватне харчування (несбалансована 
дієта, голодування, анорексія і т.п.);
− порушення метаболізму нутрієнтів — 
порушення перетравлення і засвоєння їжі 
(синдром мальабсорбції);
− важка соматична інфекційна і неінфекційна 
патологія (неадекватне забезпечення 
підвищених потреб в нутрієнтах) — 
захворювання шлунково-кишкового тракту, 
паразитарні інвазії, важкі інфекційні 
захворювання, ниркова недостатність і т.п.;
− шкідливі звички (пасивне і активне куріння 
тощо);
− вроджені та набуті ураження ЦНС;
− спадкові порушення обміну речовин;
− патологія ендокринних залоз (цукровий 
діабет на момент виявлення або при 
декомпенсації, тиреотоксикоз (дифузно-
токсичний зоб, затримка росту).

1. Анамнез: сімейний анамнез, динаміка маси тіла, особливості дієти, 
фізичних навантажень, збереження апетиту, регулярність випорожнень, 
стан ротової порожнини і зубів, перенесені захворювання, травми, психо-
емоційні розлади.
2. Загальне клінічне обстеження: 
− визначення зросту і маси тіла в динаміці, розрахунок ІМТ;
− визначення «кісткового» віку; 
− пропорції тіла; статевий розвиток;
− стан шкіри, її тургор, стан кістко-м’язової системи;
− оцінка роботи шлунко-кишкового тракту, сечовивідної системи
3. Лабораторні дослідження:
− загальний аналіз крові та сечі; − глюкоза крові;
− дослідження на гельмінти;
− оцінка функціонального стану ШКТ, печінки, нирок;
− діагностики захворювань щитоподібної залози;
− додаткові обстеження при порушенні статевого дозрівання; 
− додаткові обстеження для виключення хронічних інфекцій, інтоксикацій, 
системних захворювань тощо;
− додаткові обстеження для виключення уражень ЦНС та психічних 
розладів; 
− за необхідності — УЗД, ЕФГДС, КТ або МРТ. Консультації спеціалістів: 
невролог, гінеколог, ендокринолог, психіатр та інші за показаннями.
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Таблиця 4
Діагностика ожиріння

Причини Алгоритм діагностки

1. Первинне:
− аліментарно-
конституційне.
2. Діенцефальне:
− гіпоталамічне;
− церебральне;
− змішане.
3. Вторинне:
− надниркове;
− панкреатичне 
(гіперінсулінізм);
− гіпотиреоїдне;
− гіпогонадне.
4. Спадкові синдроми, 
які супроводжуються 
ожирінням (Лоуренса—
Муна—Барде—Бідля, 
Прадера—Віллі та ін.).
5. Моногенне — 
внаслідок мутацій генів 
лептину, рецептора 
лептину, рецепторів 
меланокортинів 3-го і 
4-го типу тощо.
6. Ятрогенне (викликане 
тривалим прийомом 
глюкокортикоїдів, 
антидепресантів та 
інших препаратів).
7. Змішане.

1. Анамнез: можлива причина збільшення маси тіла; динаміка збільшення маси тіла; сімейний 
анамнез (визначення спадковості за ожирінням, цукровим діабетом 2 типу, гіпертонічною 
хворобою, подагрою); особливості вигодовування на першому році життя та в подальшому; 
сімейні традиції харчування; перенесені захворювання, травми.
2. Загальне клінічне обстеження: 
− визначення зросту і маси тіла, розрахунок ІМТ;
− окружність талії і стегон, індекс «окружність талії/окружність стегон»;
− пропорції тіла;
− статевий розвиток;
− стан шкіри (сухість/вологість/сальність, колір, наявність стрий);
− артеріальний тиск (наявність артеріальної гіпертензії).
3. Лабораторні дослідження:
− загальний аналіз крові та сечі;
− глюкоза крові натще і з проведенням глюкозотолерантного тесту;
− ліпідний спектр крові;
− оцінка функціонального стану печінки.
4. Гормональні дослідження:
− для діагностики гіпотиреозу: ТТГ, у разі його патологічних змін — вТ4;
− за наявності порушення статевого дозрівання — ФСГ, ЛГ, пролактин, 
естрадіол, тестостерон тощо;
− за ознак гіперкортицизму — обстеження згідно з відповідним протоколом;
− рівень лептину, С-пептиду в крові;
− рівень імунореактивного інсуліну крові, розрахунок індексу НОМА 
− у разі ознак псевдогіпопаратиреозу — визначення рівня кальцію, фосфору, паратгормону в 
крові.
5. Інструментальні дослідження:
− за стійкого підвищення артеріального тиску — добове моніторування АТ;
− ЕКГ, Ехо-КС;
− рентгенограма кистей рук для визначення «кісткового» віку;
− УЗД щитоподібної залози, надниркових залоз, органів черевної порожнини, дівчаткам — УЗД 
органів малого таза (за необхідності);
− за необхідності — КТ або МРТ головного мозку.
6. Консультації спеціалістів: невролог, гінеколог, офтальмолог, генетик та інші за показаннями.

Передчасне статеве дозрівання (ПСД) у хлопчи-
ків  — поява вторинних статевих ознак за ізосексу-
альним типом раніше за 9 років . ПСД у дівчат вва-
жається поява вторинних статевих ознак до 8 років і 
менструальноподібних виділень до 10 років . 

Затримка статевого дозрівання (ЗСД) — це такий 
стан, коли поява ознак статевого дозрівання запіз-
нюється на 2 та більше років, або коли порушується 
порядок появи ознак статевого розвитку . Первинна 
діагностика цього стану базується на відсутності 
ознак статевого розвитку відповідно віку та ступеню 
затримки їх появи . Якщо ПСД є проблемою препу-
бертату, то більше, ніж у 30% юнаків і дівчат у під-
літковому віці виявляються ЗСД [14, 17] .

У юнаків однією з перших ознак ЗСД є відсутність 
збільшення яєчок в 13—14 років . Серед причин ЗСД 
у юнаків перше місце посідають конституційні осо-
бливості дозрівання репродуктивної системи . Не-
рідко таке пізнє дозрівання стосується не тільки 
статевої системи, а й фізичного статусу . Затримка 
статевого дозрівання може бути пов’язана з різними 
соматичними хворобами, тривалим неповноцінним 
харчуванням (дефіцит білка та вітамінів), ожирін-
ням . Генез ЗСД можна виявити лише в разі деталь-
ного дослідження гіпоталамо-гіпофізарно-гонадних 

У пубертатному віці зміни фізичних показників 
не рідко поєднуються з порушеннями статевого до-
зрівання . Саме у цей період під впливом інтенсивної 
нейроендокринної перебудови відбуваються зміни 
у всіх органах та системах організму, досягається 
остаточний загальний зріст, змінюється форма тіла, 
формується опорно-руховий апарат та ін . Доведе-
но достовірну залежність між станом соматичного 
і репродуктивного здоров’я у підлітків [4] . Ключові 
процеси реалізації статевого дозрівання пов’язані зі 
змінами у діяльності єдиної функціональної системи 
гіпоталамус — гіпофіз — гонади — надниркові зало-
зи . Пубертатний період характеризується не тільки 
дозріванням цієї системи, а й розвитком тісних спів-
відносин, установленням позитивних та негативних 
зворотніх зв’язків, які забезпечують фізіологічний 
перебіг пубертатного періоду . Формування статевої 
системи — складний, багатоступеневий, генетично 
детермінований механізм, у результаті якого орга-
нізм досягає статевої зрілості і здатності до репро-
дукції . Відповідність ступеню статевого дозрівання 
віку підлітка є чутливим індикатором стану здоров’я .

Оцінка формули статевого розвитку проводиться 
залежно від віку та ступеня зрілості окремої ознаки 
(таблиці 5, 6) .
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співвідношень під час становлення та функціону-
вання репродуктивної системи в юнаків із тривалим 
пубертатом . 

Виділяють 4 форми ЗСД у юнаків: 1) конституцій-
но-соматогенну (проявляється відсутністю пубер-
татного збільшення яєчок, статевого члена, мошонки 
та значним запізненням появи вторинних статевих 
ознак; як правило, поєднується з відставанням у фі-
зичному розвитку та процесах скостеніння); 2) не-
справжню адипозо-генітальну дистрофію (характе-
ризується недорозвиненням зовнішніх статевих ор-
ганів та відсутністю вторинних статевих ознак на тлі 
значного ожиріння; на відміну від справжньої дис-
трофії при цьому немає затримки росту, нецукрово-
го діабету, змін на очному дні та полів зору, а також 
інших ознак органічного ураження діенцефальної 
ділянки мозку); 3) синдром неправильного (інвер-

тованого) пубертату (поява вторинного оволосіння 
без будь-яких пубертатних змін зовнішніх статевих 
органів; порушується послідовність появи ознак ста-
тевого дозрівання внаслідок підвищеної продукції 
андрогенів надниркового походження — дегідроепі-
андростерону та андростендіолу); 4) мікропеніс або 
мікрогеніталізм (характеризується переважно недо-
статнім розвитком статевого члена на тлі задовіль-
них розмірів яєчок та своєчасною появою вторинних 
статевих ознак; рівень тестостерону та гіпофізарних 
гормонів у цих хлопчиків у межах норми; недостатні 
розміри статевого члена є уродженим і часто сімей-
ним явищем; тобто цей стан не є справжньою ЗСД) . 
У дівчат затримкою статевого дозрівання вважається 
відсутність або недорозвинення вторинних статевих 
ознак у віці 13—14 років та відсутність менструації 
до 15 років .

Таблиця 5
Ознаки ступеню статевого розвитку у хлопців за Таннером

Ознака Ступінь розвитку

Ах — ріст 
волосся у 
пахвинних 
ділянках

Ах1 — відсутність росту волосся у пахвовій ділянці 
Ах2 — поодиноке пряме волосся 
Ах3 — волосся, що в’ється по всій пахвовій ділянці 

Р — ріст 
волосся на 
лобку

Р1 — відсутність росту волосся 
Р2 — волосся поодиноке пряме або слабо в’ється, слабо пігментоване навкруг кореня статевого члена
Р3 — волосся більш товсте, в’ється, поширюється за лонне зчленування
Р4 — оволосіння, як у дорослого, не поширюється на медіальну поверхню стегон
Р5 — волосся поширюється на живіт і внутрішню поверхню стегон

F — ріст 
волосся на 
обличчі

F1 — відсутність росту волосся
F2 — поява стержньового волосся над верхньою губою
F3 — волосся над верхньою губою, поодиноке волосся на підборідді 
F4 — початок росту волосся на щоках та на шиї 
F5 — ріст волосся на обличчі, як у дорослого чоловіка 

G — стан 
зовнішніх 
геніталій

G1 — статевий член та калитка дитячі
G2 — збільшення та гіперемія калитки, помітного росту статевого члена немає
G3 — ріст статевого члена у довжину та збільшення його діаметра
G4 — подальше збільшення діаметра та довжини статевого члена, розмірів калитки, пігментація 
статевих органів
G5 — розміри та форма геніталій, як у дорослого.

Таблиця 6
Ознаки ступеню статевого розвитку у дівчат за Таннером

Ознака Ступінь розвитку
Ах — ріст волосся у 
пахвинних ділянках

Ах1 — відсутність росту волосся
Ах2 — поодиноке пряме волосся в центрі пахвової ділянки 
Ах3 — волосся, що в’ється, більш густе, довге — в центрі пахвової ділянки
Ах4 — густе волосся, що в’ється, по всій пахвовій ділянці 

Р — ріст волосся на 
лобку

Р1 — відсутність росту волосся
Р2 — поодиноке пряме волосся в центрі лобка та на великих статевих губах
Р3 — волосся, що в’ється на лобку та на великих статевих губах
Р4 — густе волосся, що в’ється по всій площі лобка, на соромних губах
Р5 — волосся у вигляді трикутника верхівкою донизу, займає всю ділянку лобка до пахових 
складок, поодиноке волосся на внутрішній поверхні стегон

Ма — розвиток 
молочної залози

Ма1 — молочна залоза не збільшена
Ма2 — набухання навколососкового кружка молочної залози та збільшення його діаметра
Ма3 — молочна залоза конічної форми 
Ма4 — юнацькі груди округлої форми, ареола пігментована, сосок здіймається
Ма5 — зрілі груди округлої форми, як у дорослої жінки
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Ознака Ступінь розвитку
Ме — менструальна 
функція

Ме1 — менструації відсутні
Ме2 — поодинокі менструації на період обстеження
Ме3 — менструації нерегулярні
Ме4 — регулярні менструації

Таблиця 7
Відповідність ступеню статевого розвитку віку юнаків та дівчат

Вік (роки) Юнаки Дівчата
10—11 Відсутні ознаки статевого розвитку Ах1Р1Ма1-2Ме1
11—12 Ах2Р2-3F1G3 Ах1-2Р2-3Ма2-3Ме1
13 Ах1Р2-3F1G3-4 Ах2-3Р3-4Ма2-4Ме1-2
14 Ах2-3Р3F1-2G4-5 Ах3Р4Ма4Ме3-4
15 Ах2-3Р3-4F2-3G5 Ах4Р4-5Ма4-5Ме4
16 Ах3-4Р4-5F3-4G5 Ах4Р4-5Ма4-5Ме4
17—18 Ах4Р5F4-5G5 Ах4Р4-5Ма4-5Ме4

Таблиця 8
Класифікація порушень статевого розвитку дівчат [2]

Характер 
порушень стате-
вого дозрівання

Локалізація 
патологічного 

процесу
Характер патологічного процесу Основні клінічні прояви

Передчасне 
статеве 
дозрівання 
(ПСД)

ЦНС Органічні та функціональні 
порушення

Ізосексуальне ПСД

Яєчники Гормонально активна пухлина ПСД з порушенням послідовності появи 
вторинних статевих ознак

Фолікулярна кіста Транзиторна форма ПСД
Кірковий шар 
наднирників

Вроджена дисфункція (вроджений 
адреногенітальний синдром)

Гетеросексуальне ПСД (за чоловічим типом)

Затримка 
статевого
дозрівання

ЦНС Функціональні порушення Недорозвиненість вторинних статевих 
ознак і статевих органів, аменорея або 
гіпоменструальний синдром

Яєчники Функціональна недостатність Виражена недорозвиненість вторинних статевих 
ознак і статевих органів, первинна аменорея

Відсутність 
статевого
розвитку

Дисгенезія гонад 
(аномалії статев. 
хромосом)

Анатомічна недостатність яєчників Відсутність вторинних статевих ознак, різка 
недорозвиненість зовнішніх та внутрішніх 
статевих органів, первинна аменорея

Гіперандрогенії ЦНС Функціональні діенцефальні 
порушення

Обмінно-вегетативні порушення, ожиріння, 
гіпертрихоз, гірсутизм, ПМЦ

Яєчники Дисфункція яєчників 
(гіперандрогенія яєчникова)

Гіпертрихоз, гірсутизм, ПМЦ 

Наднирники Дисфункція наднирників 
(пубертатний АГС), 
гіперандрогенія наднирникова

Гіпертрихоз, гірсутизм, олігоменорея, ознаки 
маскулінізації

ЗСД може бути центрального ґенезу (за вродже-
них  чи  набутих  уражень  гіпоталамуса  та  гіпофіза); 
периферійного генезу (за недостатності  чи  втра-
ти  яєчників,  рефрактерності  статевих  органів) 
та  соматогенного  генезу (за синдрому  мальабсорб-
ції,  хронічної  ниркової  патології,  ендоінтоксикації, 
недостатності  ендокринних  залоз,  аліментарного 
фактора,  анемії та ін .) . У 50% дівчат із ЗСД визнача-
ють дефіцит маси тіла . Вони можуть мати як висо-
кий, так і низький зріст . Дівчата з високим зростом, 

який притаманний акселерації, мають досить три-
вале статеве дозрівання через зниження функціо-
нальних здібностей організму . У 60% дівчат із ЗСД 
наявне відставання кісткового віку від біологічного 
[7] . Можуть відзначатися відхилення у краніограмі: 
гіперостоз лобної кістки, ознаки венозного застою, 
лікворної гіпертензії . Більшість дівчат із ЗСД мають 
ознаки астенічного синдрому, вегетативної дис-
функції, носові кровотечі, дизурію, порушення мен-
струального циклу (ПМЦ)
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ПМЦ у дівчат нерідко виникають на тлі розладів 
фізичного розвитку . Причиною можуть бути особли-
вості харчової поведінки (переїдання, дієти, в тому 
числі вегетаріанство і його різновиди), інтенсивні 
фізичні навантаження або хронічна гіпокінезія . Як 
дефіцит маси тіла із критичним зниженням відсотку 
жирової тканини, так і наявність ожиріння можуть 
призвести до гормонального дисбалансу та ПМЦ . 

Своєчасне виявлення порушень фізичного та ста-
тевого розвитку у підлітковому віці з наданням про-
філактичних рекомендацій та, за необхідності, про-
ведення лікувальних заходів дозволить суттєво по-
кращити і якість життя підлітків, і прогноз щодо їх 
подальших фізичних можливостей та репродуктив-

ного здоров’я . Важливим є також надання кваліфі-
кованих рекомендацій молоді щодо профорієнтації 
та збереження функціональних можливостей у май-
бутньому житті . У значній частині випадків саме від-
хилення фізичних параметрів розвитку є першими 
ознаками захворювань, зобов’язуючими прове сти 
всебічне обстеження . Саме тому лікарі первинної 
медичної ланки (педіатри, сімейні лікарі) не можуть 
економити на профілактичних оглядах підлітково-
го контингенту . Динамічні активні спостереження 
за показниками здоров’я підростаючого покоління 
є найважливішим компонентом у збереженні його 
здоров’я та працездатності . А зберегти здоров’я під-
літків означає забезпечити майбутнє нашої України .
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Оценка физического и полового развития подростков в практике 
семейного врача
Проф. Л.К. Пархоменко, проф. Л.А. Страшок, доц. Е.М. Завеля, доц. М.Ю. Исакова,  
доц. А.В. Ещенко
Харьковская медицинская академия последипломного образования

Статья посвящена актуальным вопросам оказания медицинской помощи подросткам в первичном 
медицинском звене. В подростковом возрасте особое внимание должно быть уделено ежегодным про-
филактическим осмотрам. В статье представлена информация про физиологические изменения в пу-
бертатном возрасте, особенности физического и полового развития юношей и девушек. Подчеркнута 
важность своевременного выявления нарушений физического развития и полового созревания. Уделено 
внимание современным соматометрическим методам оценки физического состояния подростков. При-
ведены частые нарушения в физическом развитии и направления диагностического поиска при обна-
ружении таких нарушений, представлены ориентировочные алгоритмы диагностики. Описаны сроки и 
последовательность появления вторичных половых признаков у девочек и мальчиков разного возраста. 
Особое внимание уделено дифференциальной диагностике задержки полового развития. Регулярные 
профилактические осмотры подростков с оценкой физических параметров и полового созревания яв-
ляються неотъемлемой частью работы семейного врача. Они необходимы для профилактики и ранней 
диагностики хронической неинфекционной патологии.

Ключевые слова: подростки, физическое и половое развитие, семейный врач.
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The article is devoted to topical issues of providing medical care to adolescents in primary health care.
In adolescence, special attention should be paid to annual preventive examinations. The article presents 

information about physiological changes in puberty, features of physical and sexual development of boys and 
girls. The importance of timely detection of violations of physical development and puberty is emphasized. 
Attention is paid to modern somatometric methods of assessing the physical development of adolescents. 
Frequent violations in physical development and directions of diagnostic search at detection of such violations 
are resulted, approximate algorithms of diagnostics are presented. The timing and sequence of secondary sexual 
characteristics in girls and boys of different ages are described. Particular attention is paid to the differential 
diagnosis of delayed sexual development. Regular preventive examinations of adolescents with an assessment 
of physical parameters and sexual development are an integral part of the work of the family doctor. They are 
necessary for the prevention and early diagnosis of chronic non-infectious pathology.
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