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АНОТАЦІЯ 

Бабич Л. В. Особливості розмірів середньої черепної ямки, задньої ніжки 

внутрішньої капсули й таламуса в здорових юнаків і дівчат різного віку та крані-

отипів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.01 «Нормальна анатомія». – Вінницький національний ме-

дичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, Івано-Франківський націо-

нальний медичний університет МОЗ України, Івано-Франківськ, 2018. 

На базі науково-дослідного центру Вінницького національного медичного 

університету ім. М. І. Пирогова серед направлених лікарями на комп’ютерно-

томографічне обстеження (правила обстеження відповідають Наказу МОЗ Укра-

їни № 294 від 04.06.2007 «Про затвердження Державних санітарних правил і 

норм» «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабіне-

тів і проведення рентгенологічних процедур») юнаків віком від 17 до 21 року та 

дівчат віком від 16 до 20 років у третьому поколінні мешканців Подільського ре-

гіону України з підозрами на захворювання головного мозку, у яких діагноз не 

підтвердився, після додаткової тестової скринінг-оцінки стану здоров’я (за до-

помогою спеціального опитувальника) було відібрано 82 практично здорових 

юнаки й 86 дівчат. 

За допомогою спірального комп’ютерного томографа «Select SP» визнача-

ли лінійні розміри (поздовжній та поперечний) середньої черепної ямки справа й 

зліва на рівнях томограм Т1 і Т2. Поздовжній та поперечний розміри таламуса 

справа й зліва, а також поперечний розмір задньої ніжки внутрішньої капсули 

справа й зліва визначали на рівні томограми Т5. 

 Антропометричне обстеження юнаків та дівчат проведено за схемою 

В. В. Бунака в модифікації П. П. Шапаренка, що включало вимірювання довжи-

ни й маси тіла, лінійних та обхватних розмірів тіла, а також визначення товщини 

шкірно-жирових складок. Особливості форми черепа вираховували за допомогою 

черепного покажчика. Встановили наступний розподіл юнаків та дівчат за фор-
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мою черепа: юнаки-доліхоцефали – 12; юнаки-мезоцефали – 17; юнаки-

брахіцефали – 53; дівчата-доліхоцефали – 25; дівчата-мезоцефали – 38; дівчата-

брахіцефали – 23. Для оцінки компонентів соматотипу використовували матема-

тичну схему за Хіт-Картер. За формулами J. Matiegka визначали жировий, кіст-

ковий та м’язовий компоненти маси тіла. Крім цього, за методом американського 

інституту харчування визначали м’язовий компонент маси тіла. 

Статистичну обробку одержаних результатів здійснено за допомогою па-

кету «STATISTICA 6.1» з використанням параметричних та непараметричних 

методів оцінки. 

У результаті проведеного дослідження вперше встановлені регіональні 

межі процентильного розмаху комп’ютерно-томографічних розмірів середньої 

черепної ямки, таламуса й задньої ніжки внутрішньої капсули в практично здо-

рових юнаків та дівчат Поділля загальної групи, а також у представників різного 

віку й краніотипів. 

Уперше встановлені вікові особливості комп’ютерно-томографічних роз-

мірів середньої черепної ямки, таламуса й задньої ніжки внутрішньої капсули в 

практично здорових юнаків та дівчат Поділля, а також у представників різних 

краніотипів. Як у юнаків, так і в дівчат більша кількість вірогідних або тенденцій 

відмінностей комп’ютерно-томографічних розмірів середньої черепної ямки, та-

ламуса й задньої ніжки внутрішньої капсули була встановлена між представни-

ками різного віку (привертають увагу: в юнаків – практично в усіх випадках, бі-

льші розміри середньої черепної ямки в представників старшого віку; у дівчат – 

практично в усіх випадках більші розміри таламуса в представниць молодшого 

віку), а менша – між юнаками й дівчатами різних краніотипів. 

Визначені прояви асиметрії комп’ютерно-томографічних розмірів серед-

ньої черепної ямки, таламуса й задньої ніжки внутрішньої капсули. У юнаків та 

дівчат загальних груп та однакового віку прояви асиметрії мають однотипний 

характер : більші значення поздовжнього розміру середньої черепної ямки спра-

ва на рівні Т1 та поперечного розміру задньої ніжки внутрішньої капсули справа. 
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Також у юнаків встановлені більші значення поздовжнього розміру таламуса злі-

ва, а в дівчат – поперечного розміру таламуса справа. Прояви асиметрії у юнаків 

та дівчат відповідних краніотипів у більшості випадків мають однотипний хара-

ктер: у юнаків та дівчат-брахіцефалів – більші значення поздовжнього розміру 

середньої черепної ямки справа на рівні Т1 та поперечного розміру задньої ніжки 

внутрішньої капсули справа; у юнаків та дівчат-мезоцефалів – більші значення 

поперечного розміру задньої ніжки внутрішньої капсули справа та поперечного 

розміру таламуса справа. Також у юнаків-брахіцефалів встановлені більші зна-

чення поздовжнього розміру середньої черепної ямки справа на рівні Т2 й поздо-

вжнього розміру таламуса зліва, а в дівчат-доліхоцефалів – більші значення по-

перечного розміру таламуса справа. 

Визначені прояви статевого диморфізму комп’ютерно-томографічних роз-

мірів середньої черепної ямки, таламуса й задньої ніжки внутрішньої капсули 

між загальними групами юнаків та дівчат, а також різними за віком та краніотипом 

групами юнаків і дівчат (в усіх випадках більші значення встановлені у юнаків). 

Уперше встановлені особливості кореляцій між комп’ютерно-томографіч-

ними розмірами середньої черепної ямки, таламуса й задньої ніжки внутрішньої 

капсули і антропометричними й соматотипологічними параметрами тіла практи-

чно здорових юнаків та дівчат. У дівчат визначено меншу кількість та меншу си-

лу вірогідних кореляцій комп’ютерно-томографічних розмірів середньої череп-

ної ямки, таламуса й задньої ніжки внутрішньої капсули з антропометричними і 

соматотипологічними показниками, ніж у юнаків. Також у дівчат, на відміну від 

юнаків, встановлена більша кількість вірогідних зворотніх кореляцій (переважно 

з поперечним розміром таламуса зліва). Встановлені виражені прояви статевого 

диморфізму кореляцій не тільки за силою, але в деяких випадках і за напрямком. 

Уперше в практично здорових юнаків та дівчат Поділля різних краніотипів 

побудовані й встановлені особливості розподілу антропометричних та соматоти-

пологічних показників, що найбільш часто входять до моделей індивідуальних 

комп’ютерно-томографічних розмірів середньої черепної ямки, таламуса й зад-
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ньої ніжки внутрішньої капсули. Із 12 можливих моделей КТ-розмірів СЧЯ, та-

ламуса й поперечного розміру задньої ніжки внутрішньої капсули в залежності 

від антропометричних та соматотипологічних показників із коефіцієнтом детер-

мінації більшим 0,6 у юнаків-мезоцефалів побудовано 11 (R2 від 0,731 до 0,955), 

у юнаків-брахіцефалів – 7 (R2 від 0,611 до 0,802), у дівчат-доліхоцефалів – 12 (R2 

від 0,705 до 0,926), у дівчат-мезоцефалів – 6 (R2 від 0,640 до 0,719), у дівчат-

брахіцефалів – 10 (R2 від 0,760 до 0,925). 

До побудованих моделей комп’ютерно-томографічних розмірів середньої 

черепної ямки найчастіше входять: у юнаків-мезоцефалів – кефалометричні по-

казники, діаметри й обхватні розміри тіла; у юнаків-брахіцефалів – кефаломет-

ричні показники й обхватні розміри тіла та товщина шкірно-жирових складок; у 

дівчат-доліхоцефалів – кефалометричні показники й ширина дистальних епіфізів 

довгих трубчастих кісток кінцівок та обхватні розміри тіла; у дівчат-мезоцефалів 

– кефалометричні показники; у дівчат-брахіцефалів – обхватні розміри тіла, ке-

фалометричні показники й товщина шкірно-жирових складок. До побудованих 

моделей комп’ютерно-томографічних розмірів таламуса й поперечного розміру 

задньої ніжки внутрішньої капсули найчастіше входять: у юнаків-мезоцефалів – 

обхватні розміри тіла, поздовжні розміри й діаметри тіла; у дівчат-доліхоцефалів 

– діаметри тіла; у дівчат-мезоцефалів – кефалометричні показники, ширина дис-

тальних епіфізів довгих трубчастих кісток кінцівок та товщина шкірно-жирових 

складок; у дівчат-брахіцефалів – обхватні розміри тіла, діаметри тіла й товщина 

шкірно-жирових складок. 

Встановлені межі процентильного розмаху комп’ютерно-томографічних 

розмірів середньої черепної ямки, таламуса й задньої ніжки внутрішньої капсули 

та побудовані регресійні моделі розмірів даних анатомічних утворень у практич-

но здорових юнаків та дівчат мають значення для прогностичної оцінки щодо 

можливості виникнення патологічних відхилень даних анатомічних структур. 

Ключові слова: середня черепна ямка, таламус, внутрішня капсула, крані- 

отип, комп’ютерна томографія, практично здорові юнаки й дівчата. 
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ANNOTATION 

Babich L.V. Features of the size of the middle cranial fossa, the back leg of the 

inner capsule and thalamus in healthy young men and girls of all ages and craniotypes. 

– Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

Dissertation for obtaining scientific degree candidate of medical sciences in 

specialty 14.03.01 - normal anatomy. – National Pirogov Memorial Medical Univer-

sity of the Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk National Medical Univer-

sity of the Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2018. 

On the base of the research center of the National Pirogov Memorial Medical 

University, Vinnytsya, among directed by doctors to the computer-tomographic exam-

ination (the inspection rules are in compliance with the Order of the Ministry of Health 

of Ukraine № 294 of 04.06.2007 «On approval of state sanitary rules and norms» "Hy-

gienic requirements for the establishment and operation of x-ray units and x-ray proce-

dures") of boys aged from 17 to 21 and girls aged from 16 to 20 in the third generation 

of residents of the Podillia region of Ukraine with suspected brain diseases in whom 

the diagnosis was not confirmed after an additional test screening-assessment of the 

health status (using a special questionnaire) selected 82 practically healthy young men 

and 86 girls. 

Using the spiral computer sampler "Select SP", the linear dimensions (longitudi-

nal and transverse) of the middle cranial fossa were determined from the right and left 

at the level of the tomograms T1 and T2. The longitudinal and transverse dimensions 

of the thalamus to the right and to the left, as well as the transverse size of the back leg 

of the inner capsule to the right and to the left, were determined at the level of the T5 

of tomogram. 

Anthropometric examination of boys and girls was carried out according to the 

scheme of V. V. Bunak in the modification of P.P. Shaparenko, which included meas-

urements of body length and weight, linear and circumferential dimensions of the 

body, as well as determining the thickness of skin and fat folds. Features of the shape 
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of the skull were calculated using a cranial pointer. The following distribution of boys 

and girls in the shape of the skull is established: young men dolichocephalic – 12; 

young men mesocephalic – 17; boys brachycephalic – 53; girls dolichocephalic – 25; 

girls mesocephalic – 38; brachycephalic girls – 23. To evaluate the components of the 

somatotype, a mathematical scheme by Hit-Carter was used. The formulas of J. Mat-

iegka determined the fat, bone and muscle mass components of the body. In addition, 

by the American Institute of Nutrition, the muscle component of the body mass was 

determined. 

Statistical processing of the obtained results was carried out using the «STA-

TISTICA 6.1» package, using parametric and non-parametric estimation methods. 

As a result of this study, for the first time, regional boundaries of the percentile 

scale of the computer-tomographic size of the middle cranial fossa, thalamus and the 

hind leg of the inner capsule in practically healthy young men and girls of Podillia of 

the general group, as well as representatives of different ages and craniotypes were es-

tablished. 

The age-old peculiarities of the computer-tomographic size of the middle cranial 

fossa, thalamus and the posterior leg of the inner capsule in virtually healthy young 

men and girls of Podillia, as well as representatives of various craniotypes, were first 

established. Both in boys and in girls, a greater number of statistically significant or 

tendencies of differences in the computed tomographic size of the middle cranial fossa, 

thalamus and the posterior leg of the inner capsule was established among representa-

tives of different ages (draw attention: in young men - in almost all cases, greater size 

of the middle cranial fossa in the older age group; in girls – in almost all cases, larger 

sizes of thalamus are in the younger age group), and smaller - between young men and 

girls of different craniotypes. 

The manifestations of the asymmetry of the computer-tomographic size of the 

middle cranial fossa, thalamus and the hind leg of the inner capsule are determined. In 

boys and girls of general groups and the same age, asymmetry manifestations are of the 

same type - the larger values of the longitudinal size of the middle cranial fossa on the 
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right at the level T1 and the transverse size of the back leg of the inner capsule to the 

right. Also, in young men, larger values of the longitudinal size of the thalamus are 

found on the left, and in the girls - the transverse size of the thalamus to the right. Man-

ifestations of asymmetry in young men and girls of the corresponding craniotypes are 

in the majority of cases of the same type: in brachycephalic young men, the larger 

mean of the longitudinal size of the middle cranial fossa at the T1 level and the trans-

verse size of the back leg of the inner capsule to the right; in young men and girls-

mesocephalic – the larger values of the transverse size of the posterior leg of the inner 

capsule to the right and the transverse dimension of the thalamus to the right. Also, in 

brachycephalic young men, larger values of the longitudinal size of the middle cranial 

fossa on the right are at the level T2 and the longitudinal size of the thalamus to the 

left, and in girls-dolichocephalic – larger values of the transverse size of the thalamus 

to the right. 

The manifestations of sexual dimorphism of the computer-tomographic size of 

the middle cranial fossa, thalamus and the hind leg of the inner capsule between the 

general groups of boys and girls, as well as different age and craniotype groups of boys 

and girls (in all cases, higher values are set in the boys) are set. 

For the first time, features of correlations between the computer-tomographic 

dimensions of the middle cranial fossa, thalamus and the back leg of the inner capsule 

and the anthropometric and somatotypological parameters of the body of virtually 

healthy young men and girls are established. In girls, a smaller number and less force 

of statistically significant correlations of the computer-tomographic size of the middle 

cranial fossa, thalamus and the hind leg of the inner capsule with anthropometric and 

somatotypological indices, than in young men are determined. Also, in girls, unlike 

boys, there is a greater number of statistically significant inverse correlations (mainly 

with a transverse dimension of thalamus to the left). Established manifestations of sex-

ual dimorphism correlations not only by force, but in some cases and in the direction. 

For the first time in practically healthy young men and girls of Podillia with dif- 
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ferent craniotypes have been constructed and established features of the distribution of 

anthropometric and somatotypological indicators that are most often included in the 

models of individual computer-tomographic sizes of the middle cranial fossa, thalamus 

and the back leg of the inner capsule. It is proved that of 12 possible models of CT-

sizes of MCF, thalamus and transverse size of the posterior leg of the inner capsule, 

depending on the anthropometric and somatotypological parameters with a determina-

tion coefficient greater than 0.6 in the mesocephalic boys build 11 (R2 from 0.731 to 

0.955), in brachycephalic boys – 7 (R2 from 0.611 to 0.802), in dolichocephalic girls – 

12 (R2 from 0.705 to 0.926), in girls mesocephalic – 6 (R2 from 0.640 to 0.719), in girls 

brachycephalic – 10 (R2 from 0.760 to 0.925). 

The constructed models of computer-tomographic size of the middle cranial fos-

sa most often include: in mesocephalic youths – cephalometric indices, diameters and 

girths of the body; in brachycephalic youths – cephalometric indices and the circum-

ferential dimensions of the body and the thickness of skin and fat folds; in dolichoce-

phalic girls, the cephalometric indices and the width of distal epiphyses of long limb 

bones and girths of the body; in girls mesocephalic – cephalometric indices; in girls 

brachycephalic – girth dimensions of the body, cephalometric indices and the thickness 

of skin and fat folds. The built-up models of computer-tomographic size of the thala-

mus and the transverse size of the back leg of the inner capsule most often include: in 

mesocephalic boys – the circumferential dimensions of the body, the longitudinal di-

mensions and diameters of the body; in girls dolichocephalic – the diameters of the 

body; in mesothelium girls – cephalometric indices, width of distal epiphyses of long 

tubular limb bones and thickness of skin and fat folds; in girls brachycephalic – girth 

size of the body, body diameters and the thickness of skin and fat folds. 

The limits of the percentile scope of the computed tomographic size of the mid-

dle cranial fossa, the thalamus and the back of the inner capsule and the regression 

models of the size of the anatomical formations in virtually healthy young men and 

girls are important for the prognostic assessment of the possibility of pathological ab-

normalities of these anatomical structures are set. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. На сьогодні переважна більшість наукових відомос-

тей щодо морфометричних параметрів структур головного мозку була отримана 

при секційних дослідженнях трупного матеріалу [20, 56, 85, 154, 226]. Однак 

останнім часом клініцисти все більше потребують точних відомостей стосовно 

морфометричних параметрів органів живої людини, у тому числі головного мо-

зку, що ставить перед анатомією непросте, трудомістке завдання – переглянути 

ці дані з урахуванням анатомічної мінливості живої людини [22, 63, 103, 214, 

226, 228, 244]. 

Спираючись на останні досягнення електроніки, кріогенної техніки й но-

вітніх методів дослідження, поставлене завдання вирішується шляхом ство-

рення й застосування малоінвазивних, високоефективних та безпечних для 

життя пацієнта методів досліджень, серед яких чільне місце посідає 

комп’ютерна томографія, що стверджують як вітчизняні [34, 35, 61, 62, 73, 99, 

111, 118], так і зарубіжні дослідники [166, 173, 188, 228, 242]. Вона дозволяє за 

кілька хвилин отримати зображення, які можна порівняти за якістю з анатоміч-

ними (Пироговськими) зрізами, і мати можливість не тільки спостерігати стру-

ктурні патологічні зміни, а й оцінити фізико-хімічні, патофізіологічні процеси 

головного мозку в цілому або його окремих структур[104, 112]. 

Мозок людини володіє великими компенсаторними можливостями і, як 

правило, лише значне пошкодження його речовини призводить до порушення 

його функцій [207]. Однак існують порівняно невеликі ділянки (у тому числі 

таламус і внутрішня капсула), так звані стратегічні зони, у яких навіть мініма-

льне порушення призводить до грубого психо-неврологічного дефіциту. Най-

менше відхилення їх розмірів від норми є чітким індикатором неафективного 

психозу [165, 199], шизофренії [152, 255], аутизму [161], фокальної дистонії 

[182, 219, 220, 230, 254] ще на доклінічній стадії. 
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Упродовж останнього десятиліття зміни розмірів таламуса й внутрішньої 

капсули закордонні фахівці успішно застосовують у якості маркера для ранньої 

діагностики демієлінізуючих процесів, синдрома гіперактивності й дефіциту 

уваги в найбільш уразливих верств населення, що дозволяє розпочати ліку-

вання якомога раніше [139, 140, 149, 198, 199, 243]. 

Дотепер легкий ступінь черепно-мозкової травми, який супроводжується 

дефіцитом уваги та сповільненою швидкістю обробки інформації, не діагносту-

вався нейровізуалізаційно. Проте, E. J. Grossman із співавт. [183] встановили 

відмінності в розмірах таламуса в людей з легким ступенем черепно-мозкової 

травми та в здорових пацієнтів. У спортивній медицині розміри таламуса вико-

ристовуються у якості біомаркера важкості травми головного мозку з метою 

планування заходів щодо відновлення пізнавальних функцій у професійних 

борців та доцільності виходу їх на пенсію. 

Введення в медичну практику нових методів нейровізуалізації впливає на 

принципи діагностики морфологічних змін головного мозку й відкриває нові 

горизонти у вивченні його будови й діагностиці захворювань, поставивши при 

цьому нову задачу – необхідність розробки критеріїв та норм задля коректної 

інтерпретації і стандартизації даних отримуваного зображення. Виникає нага-

льна потреба в точному розрахунку локалізації, розмірів, співвідношення, топо-

графо-анатомічних орієнтирів органів, у тому числі головного мозку [37, 51, 79, 

109]. 

У багатьох дослідженнях норму розглядають як оптимальний рівень жит-

тєдіяльності організму окремого індивіда (відповідного віку та статі) у даних 

конкретних умовах середовища [58, 64, 89, 92, 195, 222]. Саме тому норму слід 

розглядати як динамічний стан оптимальної адаптації організму до умов внут-

рішнього й зовнішнього середовища, морфо-функціональні показники якого 

зумовлені конституціональними особливостями організму. 

Стає очевидним, що для формулювання максимально коректного клініко-

діагностичного висновку для певного пацієнта, необхідно порівнювати отрима-
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ні морфометричні показники середньої черепної ямки (СЧЯ), таламуса й внут-

рішньої капсули з нормою. До сьогодні розміри зазначених структур у керівни-

цтвах та атласах по нейровізуалізації були представлені у вигляді таблиць із се-

редньостатистичними даними, які не враховують вікові, статеві та конституціо-

нально зумовлені їх варіації. Без урахування зазначених чинників діагност при-

речений припуститися серйозних або навіть непоправних помилок, оскільки ро-

змірна варіабельність СЧЯ, таламуса й внутрішньої капсули може бути розці-

нена як їх патологічне збільшення або зменшення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Встановлення 

нормативних морфо-функціональних показників здоров’я населення України 

входить у перелік середньострокових пріоритетних напрямків інноваційної дія-

льності галузевого рівня на 2012-2016 роки – 5. 

Тема дисертації затверджена вченою радою медичного факультету Він-

ницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ Укра-

їни (протокол № 5 від 30.11.2017 року) та проблемною комісією МОЗ і НАМН 

України “Морфологія людини” (протокол № 24 від 19. 05. 2016 року). 

Робота є фрагментом наукової тематики науково-дослідного центру Він-

ницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова «Вивчити 

комп’ютерно-томографічні параметри головного мозку юнаків та дівчат різних 

конституціональних типів у нормі та при епілепсії» (№ державної реєстрації: 

0111U009297). Автором визначені комп’ютерно-томографічні (КТ) розміри 

анатомічних структур СЧЯ в практично здорових міських юнаків та дівчат По-

ділля загальної групи, різного віку й краніотипів, що стало підставою для напи-

сання дисертації. 

Мета дослідження. Встановлення КТ-розмірів СЧЯ, таламуса й задньої 

ніжки внутрішньої капсули в практично здорових міських юнаків та дівчат По-

ділля загальної групи, різного віку й краніотипів; кореляцій цих розмірів із ан-

тропологічними параметрами тіла й розроблення регресійних моделей даних 

анатомічних утворень у залежності від особливостей конституціональних пара- 
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метрів тіла юнаків та дівчат різних краніотипів. 

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 

1. Встановити вікові особливості КТ-розмірів СЧЯ, таламуса й задньої 

ніжки внутрішньої капсули в практично здорових юнаків та дівчат. 

2. Визначити статеві розбіжності й прояви асиметрії КТ - розмірів анато-

мічних структур СЧЯ в практично здорових осіб юнацького віку. 

3. Встановити особливості КТ-розмірів середньої черепної ямки, таламуса 

й задньої ніжки внутрішньої капсули в практично здорових юнаків та дівчат різ-

них краніотипів. 

4. Визначити статеві розбіжності й прояви асиметрії КТ-розмірів анатомі-

чних структур СЧЯ в практично здорових юнаків та дівчат різних краніотипів. 

5. Встановити зв’язки КТ-розмірів середньої черепної ямки, таламуса й 

задньої ніжки внутрішньої капсули з антропо-соматотипологічними показника-

ми й розмірами черепа практично здорових юнаків та дівчат. 

6. Побудувати та провести аналіз регресійних моделей індивідуальних КТ-

розмірів середньої черепної ямки, таламуса й задньої ніжки внутрішньої капсу-

ли в практично здорових юнаків та дівчат різних краніотипів у залежності від 

особливостей антропометричних та соматотипологічних показників. 

Об’єкт дослідження – вікові, статеві та конституціональні особливості 

розмірів СЧЯ, таламуса й задньої ніжки внутрішньої капсули. 

Предмет дослідження – КТ-розміри СЧЯ, таламуса й задньої ніжки внут-

рішньої капсули у практично здорових міських юнаків та дівчат Поділля в за-

лежності від віку, статі, краніотипу й особливостей антропометричних та сома-

тотипологічних показників. 

Методи дослідження: комп’ютерно-томографічні – для прижиттєвого ви-

значення розмірів СЧЯ, таламуса й задньої ніжки внутрішньої капсули; антро-

пометричні й соматотипологічні – для встановлення показників будови й роз-

мірів тіла; математичні – для статистичної обробки отриманих результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше встановлені вікові особ- 
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ливості КТ-розмірів СЧЯ, таламуса й задньої ніжки внутрішньої капсули в 

практично здорових міських юнаків та дівчат Поділля, а також у представників 

різних краніотипів. Визначені прояви статевого диморфізму КТ-розмірів СЧЯ, 

таламуса й задньої ніжки внутрішньої капсули між загальними групами юнаків 

та дівчат, а також різними за віком та краніотипом групами юнаків та дівчат (у 

всіх випадках більші значення встановлені в юнаків). Як у юнаків, так і у дівчат 

більша кількість вірогідних або тенденцій до відмінностей КТ-розмірів СЧЯ, 

таламуса й задньої ніжки внутрішньої капсули була встановлена між представ-

никами різного віку (привертають увагу: у юнаків – практично в усіх випадках, 

більші розміри СЧЯ в представників старшого віку; у дівчат – практично в усіх 

випадках більші розміри таламуса в представниць молодшого віку), а менша – 

між юнаками й дівчатами різних краніотипів. 

Визначені прояви асиметрії КТ-розмірів СЧЯ, таламуса й задньої ніжки 

внутрішньої капсули. Доведено, що у юнаків та дівчат загальних груп й одна-

кового віку прояви мають однотипний характер – більші значення поздовжньо-

го розміру СЧЯ справа на рівні Т1 та поперечного розміру задньої ніжки внут-

рішньої капсули справа. Також у юнаків встановлені більші значення поздовж-

нього розміру таламуса зліва, а в дівчат – поперечного розміру таламуса справа. 

Прояви асиметрії у юнаків та дівчат відповідних краніотипів у більшості випа-

дків мають однотипний характер: у юнаків та дівчат-брахіцефалів встановлені 

більші значення поздовжнього розміру СЧЯ справа на рівні Т1 та поперечного 

розміру задньої ніжки внутрішньої капсули справа; у юнаків та дівчат-

мезоцефалів – більші значення поперечного розміру задньої ніжки внутрішньої 

капсули справа та поперечного розміру таламуса справа. Також у юнаків-

брахіцефалів встановлені більші значення поздовжнього розміру СЧЯ справа на 

рівні Т2 та поздовжнього розміру таламуса зліва, а в дівчат-доліхоцефалів – бі-

льші значення поперечного розміру таламуса справа. 

Уперше встановлено особливості кореляцій між КТ-розмірами СЧЯ, та-

ламуса й задньої ніжки внутрішньої капсули й антропо-соматотипологічними 
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параметрами тіла практично здорових міських юнаків та дівчат Поділля. У дів-

чат визначено значно меншу кількість та меншу силу вірогідних кореляцій КТ-

розмірів СЧЯ, таламуса й задньої ніжки внутрішньої капсули з антропометрич-

ними і соматотипологічними показниками, ніж у юнаків. Також у дівчат, на ві-

дміну від юнаків, встановлена значно більша кількість вірогідних зворотніх ко-

реляцій (переважно з поперечним розміром таламуса зліва). У юнаків та дівчат 

встановлені виражені прояви статевого диморфізму кореляцій між КТ-

розмірами СЧЯ, таламуса й задньої ніжки внутрішньої капсули й антропомет-

ричними, соматотипологічними й показниками компонентного складу маси тіла 

й розмірами черепа не тільки за силою, але й у деяких випадках і за напрямком. 

Уперше в практично здорових юнаків та дівчат Поділля різних краніотипів 

побудовані й встановлені особливості розподілу антропометричних та соматоти-

пологічних показників, що найбільш часто входять до моделей індивідуальних 

КТ-розмірів СЧЯ, таламуса й задньої ніжки внутрішньої капсули. Із 12 можли-

вих моделей КТ-розмірів СЧЯ, таламуса й поперечного розміру задньої ніжки 

внутрішньої капсули в залежності від антропометричних та соматотипологіч-

них показників із коефіцієнтом детермінації більшим 0,6 у юнаків-мезоцефалів 

побудовано 11, у юнаків-брахіцефалів – 7, у дівчат-доліхоцефалів – 12, у дівчат-

мезоцефалів – 6, у дівчат-брахіцефалів – 10. До побудованих моделей КТ-

розмірів СЧЯ найчастіше входять: у юнаків-мезоцефалів – кефалометричні по-

казники, діаметри й обхватні розміри тіла; у юнаків-брахіцефалів – кефаломет-

ричні показники й обхватні розміри тіла та товщина шкірно-жирових складок; у 

дівчат-доліхоцефалів – кефалометричні показники й ширина дистальних епіфі-

зів довгих трубчастих кісток кінцівок та обхватні розміри тіла; у дівчат-

мезоцефалів – кефалометричні показники; у дівчат-брахіцефалів – обхватні ро-

зміри тіла, кефалометричні показники й товщина шкірно-жирових складок. До 

побудованих моделей КТ-розмірів таламуса й поперечного розміру задньої ні-

жки внутрішньої капсули найчастіше входять: у юнаків-мезоцефалів – обхватні 

розміри тіла, поздовжні розміри й діаметри тіла; у дівчат-доліхоцефалів – діаме-
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три тіла; у дівчат-мезоцефалів – кефалометричні показники, ширина дистальних 

епіфізів довгих трубчастих кісток кінцівок та товщина шкірно-жирових скла-

док; у дівчат-брахіцефалів – обхватні розміри тіла, діаметри тіла й товщина 

шкірно-жирових складок. 

Практичне значення одержаних результатів. Встановлені межі проценти-

льного розмаху КТ-розмірів СЧЯ, таламуса й задньої ніжки внутрішньої капсу-

ли в здорових юнаків та дівчат загальної групи, а також у представників різного 

віку й краніотипів можуть бути використані у якості орієнтирів нормативів для 

подільського регіону України в даній віковій групі. 

Побудовані регресійні моделі індивідуальних КТ-розмірів СЧЯ, таламуса 

й задньої ніжки внутрішньої капсули в залежності від особливостей будови й 

розмірів тіла юнаків та дівчат різних краніотипів мають значення для прогности-

чної оцінки щодо можливості виникнення патологічних відхилень даних анато-

мічних структур. 

Впровадження результатів дослідження. Отримані результати використо-

вуються в лекційних курсах та практичній роботі кафедр анатомії людини (затв. 

20 квітня 2017 року) й онкології, променевої діагностики та променевої терапії 

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова (затв. 17 

грудня 2017 року); кафедри анатомії людини Національного медичного універ-

ситету імені О. О. Богомольця (затв. 16 листопада 2017 року); кафедри анатомії 

людини Одеського національного медичного університету (затв. 29 січня 2018 

року); кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного уні-

верситету імені Данила Галицького (затв. 27 жовтня 2017 року); кафедри ана-

томії людини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. 

Я. Горбачевського МОЗ України» (затв. 14 грудня 2017 року). 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем здійснено розробку основних 

теоретичних та практичних положень дисертаційного дослідження. Автор бра-

ла участь у проведенні антропологічних та КТ-досліджень при наборі матеріа-

лу, самостійно провела статистичну обробку отриманих даних, проаналізувала 
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наукову літературу, описала результати власних досліджень. Разом із науковим 

керівником провела аналіз отриманих результатів та сформулювала висновки. 

У спільних публікаціях здобувачу належать основні ідеї й розробки стосовно 

КТ-розмірів СЧЯ, таламуса й задньої ніжки внутрішньої капсули. Частина ре-

зультатів, що стосуються первинних антропологічних та соматотипологічних 

показників у практично здорових міських юнаків та дівчат подільського регіону 

України, отримані разом із групою виконавців планової наукової роботи «Ви-

вчити комп’ютерно-томографічні параметри головного мозку юнаків та дівчат 

різних конституціональних типів у нормі та при епілепсії» (№ державної реєст-

рації: 0111U009297),є сумісними із співавторами чотирьох наукових публікацій 

[128-131] Шевчука Ю. Г., Гавриленко О. О. та Шаюк А. В. і також були викорис-

тані у їх дисертаційних дослідженнях (Шевчук Ю. Г. Параметри ліквороутри-

муючих структур головного мозку юнаків і дівчат у нормі та при синдромі по-

вторних пароксизмальних станів (комп’ютерно-томографічне дослідження) 

[Текст] : дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.01 / Шевчук Юрій Григорович; Вінниц. 

нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2014. – 350 арк. : табл.; Гавриленко О. О. 

Нормативні комп’ютерно-томографічні розміри мозочка та основних ядер кінце-

вого мозку у юнаків та дівчат Поділля [Текст] : дис. ... к-та мед. наук : 14.03.01 / 

Гавриленко Олена Олександрівна; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – 

Вінниця, 2011. – 255 арк. : табл.; Шаюк А. В. Комп’ютерно-томографічні пара-

метри анатомічних структур передньої черепної ямки та зорового нерва в осіб 

різних конституціональних типів [Текст] : дис. ... к-та мед. наук : 14.03.01 / Ша-

юк Алла Василівна; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2011. – 

279 арк. : табл.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної ро-

боти були викладені та обговорені на: III Міжнародних Пироговських читаннях 

(Вінниця, 2006); VI Міжнародному конгресі з інтегративної антропології (Він-

ниця, 2007); науково-практичній конференції «Досвід і проблеми застосування 

сучасних морфологічних методів досліджень органів і тканин у нормі та при ді-
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агностиці патологічних процесів» (Тернопіль, 2007); науково-практичній кон-

ференції «Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень» 

(Тернопіль, 2008); науково-практичній конференції «Актуальні проблеми фун-

кціональної морфології та інтегративної антропології» «Прикладні аспекти 

морфології» (Вінниця, 2009); науково-практичній конференції «Морфологія 

людини та тварин» (Миколаїв, 2011); науково-практичній конференції з міжна-

родною участю «Інтернаціоналізація вищої медичної освіти: науково-методичні 

засади освіти іноземних громадян у вищих навчальних закладах» та «Жута-

євські читання» (Полтава, 2013); міжнародній науково-практичній конференції 

«Медична наука та практика: виклики і сьогодення» (Львів, 2017); науково-

практичній конференції «Прикладні аспекти морфології», присвяченої пам’яті 

професорів-морфологів Г. В. Терентьєва, О. Ю. Роменського, Б. Й. Когана, П. 

П. Шапаренка, С. П. Жученка (Вінниця, 2017). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 19 наукових праць (із 

них 8 самостійних), серед яких 13 статей у наукових фахових журналах (із них 5 

статей включені до міжнародних наукометричних баз, одна з яких входить до ба-

зи даних Web of Science). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація представлена українською мо-

вою на 261 сторінці (із яких 139 сторінок основного тексту) і складається з ано-

тації, змісту, переліку умовних позначень, символів, одиниць, скорочень та тер- 

мінів, вступу, огляду літератури, загальної методики й основних методів дослі-

дження, чотирьох розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результа-

тів дослідження, висновків, списку використаних літературних джерел, з яких 

133 викладені кирилицею й 125 – латиницею, а також двох додатків. Дисертація 

ілюстрована 29 рисунками й 73 таблицями. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМУ МОРФОЛОГІЧНИХ, ВІКОВИХ, 

СТАТЕВИХ ТА КОНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСЛЕЙ СТРУК-

ТУР ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЛЮДИНИ І ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧ-

НОЇ МЕДИЦИНИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

 

1.1. Клініко-теоретичне значення прижиттєвого морфометричного дослі-

дження середньої черепної ямки, внутрішньої капсули й таламуса в нормі та 

при патології 

 

 

Сучасні можливості лікувально-діагностичних технологій у медичній нау-

ці вимагають від фундаментальних дисциплін, таких як анатомія, медична та ін-

тегративна антропологія, вивчення даних щодо топографо-анатомічних особли-

востей органів з урахуванням новітніх методів візуалізації [23, 152, 168]. 

Доведено [20, 226] суттєву відмінність між даними, отриманими при сек-

ційному дослідженні та зафіксованими прижиттєво за допомогою магнітно-

резонансної та комп’ютерної томографії основних структур головного мозку. 

Автори пов’язують виявлені відмінності із впливом на головний мозок процесів 

посмертних змін та застосуванням фіксуючих розчинів. У зв’язку із цим виникає 

проблема відповідності даних паталогоанатомічних досліджень, виконаних на 

секційному матеріалі, вітальним показникам структур головного мозку та немож- 

ливості прямої екстраполяції анатомічних показників у клінічну практику. Дану 

прогалину можливо заповнити лише даними всебічного вивчення мофрометрич-

них показників усіх структур головного мозку сучасними методами прижиттєвої 

діагностики, що й виконується в останні роки як вітчизняними вченими [21, 34, 

35, 76, 98, 118], так і зарубіжними дослідниками [166, 173, 175, 188, 228, 242]. 

Анатомічні особливості утворень СЧЯ, таких як таламус, внутрішня кап- 
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сула є актуальними, враховуючи важливі функції даних утворень та високу час-

тоту оперативних втручань у зазначених топографічних зонах [74, 193, 205, 207]. 

Відомо, що розвиток стереотаксичної нейрохірургії потребує детального 

знання розмірів глибоких структур мозку. Кількісна характеристика структур го-

ловного мозку, що здійснюється за допомогою морфометрії при групових дослі-

дженнях, ускладнюється суттєвою варіабельністю розмірів черепа й внутрішньо-

черепних структур у популяції [65, 68]. Саме на знаннях індивідуальної анатоміч 

ної мінливості головного мозку людини розробляються хірургічні прийоми й до-

ступи, удосконалюються діагностичні маніпуляції, техніка й методика обсте-

ження та лікування хворих [64, 225, 241]. 

Актуальність вивчення морфометричних показників структур таламуса 

зумовлена важкістю уражень даного органу пухлинного або геморагічного хара-

ктеру та їх наслідків. Хоча відсоток пухлин таламуса складає за різними даними 

від 0,5 до 7 %, рання діагностика їх утруднена відсутністю специфічних клініч-

них ознак. Основними методами ранньої діагностики пухлин таламуса є сучасні 

методи нейровізуалізації – магнітно-резонансна та комп’ютерна томографії [36, 

42, 62, 63]. У сучасній нейрохірургії активно розглядається питання оптимізації 

діагностики пухлин таламуса різної локалізації [29, 41, 74, 113], які є потенційно 

виліковними на даному етапі розвитку нейрохірургії. Невирішеним питанням є 

вивчення індивідуальних особливостей розмірів таламуса, яке дозволить вчасно 

визначити наявність пухлини в конкретного пацієнта та сформувати оптимальну 

хірургічну тактику радикального лікування хворого [153, 196, 210]. 

В умовах сьогодення оптимізація хірургічного лікування пухлин таламуса 

часто лімітується відсутністю чітких критеріїв відносно топографо-анатомічних 

особливостей органу, а саме: сучасні нейрохірургічні технології вимагають висо-

ку точність маніпуляцій, мінімізацію хірургічної травми, максимальне збережен-

ня мозкових структур і волокон, а також безпеку власне операційного втручання 

[39, 74, 75, 83]. 

Для оперативного доступу з метою радикального видалення пухлини тала- 
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муса використовуються різноманітні шляхи [74] – транскальозний (48 %), поти-

личний міжпівкульний доступ (29 %), набагато рідше (у 14 %) використовують 

транскортикальний доступ (лобовий, тім’яний, скроневий) та птеріональний дос-

туп (6 %) через бічні й базальні відділи бічної борозни, а також субтенторіальний 

супрацеребелярний доступ (3%). Хоча вибір доступу диктується особливістю ро-

зташування пухлини та співвідношенням її з іншими структурами мозку, слід за-

уважити, що основний доступ вимагає детального знання топографічної анатомії 

та співвідношень у будові таламуса, мозолистого тіла й внутрішньої капсули. 

О. Г. Авруніним і С. Ю. Масловським [2] запропонований метод стереота-

ксичних розрахунків з урахуванням індивідуальної варіабельності структур та-

ламуса, який дає можливість визначити ступінь інвазивності оперативного дос-

тупу, що пов'язаний із ризиком виникнення післяопераційних ускладнень уна-

слідок травмування функціонально-важливих структур, які оточують стереотак-

сичну мішень. 

Таламус виконує інтегративну функцію передачі сенсорної функції від ре-

цепторного апарату до кори та наступної реалізації моторної активності шляхом 

забезпечення зв’язку між різними відділами головного мозку [65, 66]. 

Зоровий горб слугує «зручною» структурою для дослідження атрофії, зо- 

крема сірої речовини. Він має чітко окреслені межі, що дозволяє мінімізувати 

ефект часткового обсягу, має широкі зв'язки як з кортикальними, так і субкорти-

кальними структурами й, отже, може бути чутливим до патологічних змін у ба-

гатьох структурах головного мозку [97]. 

Аналіз за допомогою воксельної морфометрії виявляє прогресивну атро-

фію таламуса при рецидивируюче-ремітуючому й первинно-прогресуючому роз-

сіяному склерозі в порівнянні з контрольною групою. Посмертне дослідження 

виявило 22-відсоткове зниження обсягу зорового горба в порівнянні із групою 

контролю [243]. В одному з досліджень була виявлена більш прогресивна атро-

фія таламуса в порівнянні з клінічно стабільними пацієнтами, що корелює зі  

ступенем інвалідизації [140]. 
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Імовірність розвитку розсіяного склерозу після клінічно ізольованого син-

дрому виявилася тісно пов'язаною зі зменшенням розміру таламуса, який, влас-

не, найбільше пов'язаний із розвитком когнітивних порушень і прогресуванням 

інвалідності [149]. 

Показник гіпотрофії таламуса може бути використаний як для оцінки 

впливу нейропротекції, так і як інформативний маркер нейродегенерації при роз-

сіяному склерозі. А. Н. Бойко й співавт. [26] встановлено, що найбільш інформа-

тивним показником для оцінки атрофії таламуса є його поперечний розмір. 

Таламус є так званим барометром дифузного нейродегенеративного проце-

су при розсіяному склерозі. Завдяки добре розвиненим реципрокним зв'язкам із 

корою й підкірковою сірою речовиною зоровий бугор чутливий до їх пошко-

дження. Зменшення його розмірів є предиктором когнітивних порушень [138, 

141, 213]. 

Когнітивні порушення, що включають зниження пам'яті, уваги й швидкос-

ті відтворення інформації, відзначаються в 70 % пацієнтів із розсіяним склеро-

зом, причому вони спостерігаються вже на ранніх стадіях захворювання (протя-

гом перших трьох років). У пацієнтів з когнітивними порушеннями, у порівнянні 

з пацієнтами без них, виявляється зниження обсягу головного мозку в цілому, а 

також сірої речовини кори головного мозку [147, 163, 198]. 

Кортикальна атрофія є предиктором когнітивних порушень, тому що на-

віть легкі когнітивні зміни пов'язані зі значним витонченням кори [199]. Змен-

шення розмірів таламуса (гіпотрофія) виявляються ще до появи перших клініч-

них симптомів при розсіяному склерозі в дитячому й підлітковому віці [139]. 

Променеві діагности Наукового центру здоров'я Техаського університету 

знайшли докази того, що розсіяний склероз пошкоджує ділянки мозку, які конт-

ролюють когнітивні, сенсорні й моторні функції. Як еталон для дослідження бу-

ло обрано таламус. Науковці порівнювали розміри й об’єм таламуса в літніх лю-

дей і хворих на розсіяний склероз. Захворювання може початися в молодому ві-

ці, проте на ранніх стадіях зміни непомітні. Навіть з огляду на вікові зміни тала-
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муса, у хворих на розсіяний склероз обсяг таламуса був меншим, ніж у контро-

льній групі. Ступінь його зменшення корелював із важкістю захворювання. Змі-

ни розмірів таламуса можна застосовувати у якості маркера процесу, особливо 

для ранньої діагностики захворювання в найбільше вразливих верств населення, 

що дозволило б почати лікування якомога раніше [190]. 

У пацієнтів з доброякісним типом перебігу розсіяного склерозу визначено 

зворотні кореляції між розмірами таламуса й кількістю та локалізацією вогнищ 

на зображеннях. У пацієнтів із вторинно-прогресуючим типом перебігу розсіяно-

го склерозу встановлено аналогічний напрямок кореляцій між розміром таламуса 

й обсягом вогнищ нейродегенерації [77, 218]. 

У пацієнтів із вторинно-прогресуючим розсіяним склерозом у порівнянні 

із хворими на ремітуючий розсіяний склероз спостерігалося значне зменшення 

розмірів таламуса [159, 231]. 

Проведений C. Till і співавт. [249] регресійний аналіз із урахуванням три-

валості розсіяного склерозу й віку хворих показав, що обсяг таламуса тісно по-

в'я- заний зі зниженням результатів нейропсихологічного тестування і є одним із 

найбільш інформативних МРТ-показників, пов'язаних із когнітивними порушен-

нями. 

У ряді досліджень ведеться мова про нейроанатомічні відхилення в тала-

мусі хворих на шизофренію. Ряд науковців [134, 156, 204, 257] встановив досто-

вірно менші розміри таламуса у хворих на дану патологію порівняно із обстеже-

ними здорової групи.  

U. S. Torres і співавт. [251] визначили, що розміри таламуса у хворих на 

шизофренію достовірно корелюють зі ступенем прояву порушень поведінки, га-

люцинацій і розладів мислення. 

На морфометричні показники таламуса впливає тривалість лікування даної 

хвороби, відсутність лікування й наявність продромального періоду. Збільшення 

розмірів таламуса були пов'язані з більш раннім віком початку захворювання, 

погіршенням когнітивних функцій і важкістю негативної симптоматики. Розмір-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Torres%20US%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27354958
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ні відмінності зорового горба між пацієнтами з неафективним психозом і здоро-

вими пацієнтами реєструються вже на ранніх стадіях психічних хвороб [165]. 

При ранньому прояві психозу об’єм таламуса був значно меншим у фронто- та 

медіодорзальних ділянках порівняно із групою контролю [199]. 

Не менш цікавим є те, що в пацієнтів, які не приймають нейролептики, 

відмічається зменшення розмірів зорового горба [134, 156]. З огляду на те, що 

прийом антипсихотичних препаратів може впливати на об'єм таламуса, має сенс 

вимірювати параметри зорового горба в осіб з першим епізодом психозу, особ-

ливо в підлітковому та юнацькому віці з коротким терміном захворювання та низь-

кими дозами зазначених ліків [177, 248]. 

У роботі Р. В. Єжової і співавт. [57] за допомогою воксельної морфометрії 

визначено зменшення лінійних розмірів та обсягів структур лімбічної системи, у 

тому числі таламуса, у пацієнтів із скроневою епілепсією й супутньою афектив-

ною патологією в порівнянні зі здоровими добровольцями. 

Відмічено збільшення таламуса при прийомі психостимуляторів, регіона-

льне зменшення задньої та латеральної його частини при синдромі гіперактивно-

сті й медіальної частини - при дефіциті уваги [198]. 

Одним із основних ознак загибелі й дегенерації нейронів таламуса при 

хворобі Паркінсона є атрофія, яка чітко визначається при МРТ-і КТ-морфометрії 

[108, 240]. Характерним морфометричним патерном при тремтячих фенотипах 

хвороби Паркінсона є збільшення об’єму таламуса, а при акінетіко-ригідній фо-

рмі захворювання – збільшення обсягу поясної звивини [23]. 

Іншим аспектом, що вимагає посиленої уваги до вивчення індивідуальних 

особливостей розмірів структур таламуса, є широке використання методу висо-

кочастотної термокоагуляції вентрального проміжного ядра таламуса при тремо-

рі, викликаному хворобою Паркінсона [40, 69], прицільне застосування якого, за 

даними авторів, призводить до стійкого і суттєвого зменшення тремору. Безрезу-

льтативність даної методики в частини пацієнтів пояснюється недостатньою точ 

ністю введення електродів без прицільного суміщення з ядром. 
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У літературі недостатньо відомостей щодо уточнення розмірів таламуса в 

пацієнтів з тиками. При морфометрії таламуса в пацієнтів з тиками виявляється 

міжпівкульна асиметрія розмірів таламуса з лівобічним домінуванням [182, 219, 

220, 230]. 

За допомогою автоматизованої та ручної валової волюметрії виявлено зна-

чне зменшення об’єму таламуса при фокальній дистонії, що не залежало від роз-

міру черепа й мозку [230, 254]. 

Таламус є одним із ключових підкоркових структур при порушеннях сну й 

деяких когнітивних функцій. S. Begré й співавт. [148] досліджували зв'язок між 

суб'єктивною якістю сну й розмірами таламуса в пацієнтів із синдромом хроніч-

ної втоми. Проблеми зі сном корелювали із більшим загальним об’ємом і розмі-

ром правої частини таламуса порівняно із здоровими досліджуваними. 

L. W. de Jong і співавт. [168] визначали зміну розмірів таламуса в пацієнтів 

з порушенням пам’яті й пацієнтів із хворобою Альцгеймера. Об’єм таламуса був 

співвіднесений із порушеннями глобальної когнітивної діяльності. У зазначених 

груп пацієнтів встановлені менші розміри даної структури порівняно із контро-

льною групою здорових обстежуваних. 

A. Y. Hardan і співавт. [189] досліджували взаємозв'язок між об’ємом тала-

муса й розмірами мозку у здорових досліджуваних і в пацієнтів із розладом Ас-

пергера (віковий діапазон: 10-35 років). У здорових осіб, на відміну від хворих, 

визначено прямий взаємозв’язок між загальним об’ємом мозку й розмірами та-

ламуса в контрольній групі. Причому середній об’єм таламуса в досліджуваних 

групах не відрізнявся. Специфічне при даному розладі порушення співвідношен-

ня між розмірами таламуса і його проекційними ділянками доводить, що хвороба 

Аспергера якісно подібна з аутизмом, проте кількісно вони відрізняються, що 

дозволяє проводити диференціальну діагностику між двома нозологіями. 

Окремі структури мозку мають виборчу чутливість до хронічної алкоголь-

ної інтоксикації. Середньофронтальна ділянка таламуса особливо чутлива й реа- 

гує зменшенням свого поперечного розміру [171]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Jong%20LW%5Bauth%5D
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За даними літературних джерел, незважаючи на те що для ВІЛ-інфікованих 

пацієнтів характерне зменшення розмірів таламусів [223], воно зазвичай визна-

чається на більш пізніх стадіях захворювання [137]. 

Надзвичайно важливо пам'ятати, що попри те, що внутрішня капсула має 

відносно невеликі розміри, навіть незначне її ушкодження може призвести до ро-

звитку неврологічного дефіциту, еквівалентного розповсюдженому враженню 

півкулі головного мозку [154]. 

Л. А. Добриніною та співавт. [54] проводилась морфометрія передньої та 

задньої ніжки внутрішньої капсули в ділянці основи. Атрофічні зміни (зменшен-

ня її розмірів) свідчили про несприятливий прогноз або незворотність віднов-

лення важких рухових порушень (передня ніжка) і геміанестезії, геміанопсії, ге-

міатаксії в результаті випадання суглобово-м'язового почуття (задня ніжка) у 

хворих з ішемічним півкульним інсультом у хронічній стадії.  

A. M. Brickman і співавт. [152] досліджували особливості внутрішньої кап-

сули в пацієнтів із шизофренією. Досліджувані були поділені на групи із мініма-

льним і максимальним дефіцитом самообслуговування. В останніх відмічені зна-

чно менші  площі внутрішньої капсули  порівняно із здоровими особами, проте  

в пацієнтів із мінімальним дефіцитом самообслуговування розміри даної струк-

тури не відрізнялися від групи контролю. У здорових суб'єктів порівняння й у 

пацієнтів з мінімальним дефіцитом самообслуговування було встановлено пря-

мий зв’язок між об’ємом таламуса й об’ємом внутрішньої капсули та зворотній 

зв’язок  -  між об’ємом бічних шлуночків й об’ємом внутрішньої капсули. 

T. Wobrock і співавт. [255] проводили багатоцентрове дослідження розмі-

рів внутрішньої капсули в хворих із першим епізодом шизофренії в динаміці лі-

кування протягом 1 року. Були зіставлені величини площі ніжок внутрішньої ка-

псули в пацієнтів із сприятливим та несприятливим перебігами шизофренії. Ба-

гатофакторний аналіз коваріацій показав значне зменшення площі й максималь-

ного поперечного перерізу даної структури в пацієнтів із клінічно значимим по-

гіршенням порівняно з пацієнтами із стабільним перебігом хвороби. Зниження 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brickman%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16963586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wobrock%20T%5Bauth%5D
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максимальної площі задньої ніжки внутрішньої капсули можна тлумачити як по-

рушення таламо-кортикального, кортико-спинального, зорових, слухових, поти-

лично-вискових зв'язків, що пов'язано з негативним результатом лікування про-

тягом 1 року курсу першого епізоду шизофренії. 

При порівняльному морфометричному аналізі в нелікованих та лікованих 

донепезілом пацієнтів із хворобою Альцгеймера встановлено значну редукцію 

об’єму задньої ніжки внутрішньої капсули порівняно із здоровими обстежувани-

ми [216].  

При обсесивно-компульсивних розладах внутрішня капсула реагує змен-

шенням об’єму при застосуванні антидепресантів, про що свідчать нейровізуалі-

заційні морфометричні дослідження [169]. Мета-регресійним аналізом визначено 

значну негативну кореляцію між обсягом внутрішньої капсули та важкістю сим-

птомів обсесивно-компульсивного порушення [229]. Аналогічну закономірність 

встановлено при аутизмі, при синдромі делеції 22q11 хромосоми, пріонових хво-

робах і хворобі Клайнфельтера-Якоба [161, 170, 209, 247]. 

Внутрішня капсула є мішенню таких психохірургічних втручань, як капсу-

лотомія та глибока стимуляція мозку при важкій тривожності та депресії. Збіль-

шення об'єму сірої речовини та, власне, розмірів внутрішньої капсули свідчать 

про ефективність даних процедур [160, 181, 208, 237]. 

Враховуючи вищевикладене, важливо встановити індивідуальні параметри 

структурних особливостей у будові центральної нервової системи і її взає-

мозв’язок із віковими, статевими та мофрометричними особливостями людини. 

Особливо дане положення є актуальним, враховуючи недостатній рівень знань 

щодо індивідуальних особливостей і варіантів структурних елементів головного 

мозку в здорових людей, а під час аналізу публікацій, присвячених цій тематиці, 

навіть за останні роки, виявляються суперечливі та неоднозначні дані [111, 112, 

175]. Власне, неоднозначність топографо-анатомічних даних щодо індивідуаль-

ної мінливості структур головного мозку в нормі не дозволяє в повному об’ємі 

використовувати всі можливості таких передових діагностичних методик, як ма-
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гнітно-резонансна та комп’ютерна томографії, особливо коли виникає питання 

диференціації між патологічним станом та індивідуальною особливістю анатомі-

чної будови в конкретної людини [150, 162, 236]. 

 

 

1.2. Анатомо-топографічні, вікові, статеві і конституціональні особливості 

структур головного мозку здорового населення 

 

 

Застосування таких методик нейровізуалізації, як комп'ютерна та магнітно-

резонансна томографія [75, 197, 202], змінило підходи до діагностики морфоло-

гічних змін головного мозку й відкрило нові горизонти у вивченні його будови. 

Постало питання про підвищення точності візуалізації, яке полягає в більш дета-

льній інтерпретації отриманих даних з урахуванням індивідуальних анатомічних 

особливостей окремих органів та систем, зокрема і центральної нервової системи 

[53, 187, 227, 232]. 

Припускається [92], що питання анатомічної норми розмірів та будови лю-

дини і, зокрема, складових частин головного мозку є відносним навіть у рамках 

окремих етнічних груп. Значно більшу роль у даному питанні відіграють індиві-

дуальні особливості окремого суб’єкта, приналежність його до певної вікової та 

статевої групи популяції. Тобто коректним буде проведення порівняння показ-

ників конкретної людини із показниками субпопуляції, відповідної за віком та 

статтю [61, 95, 164, 222]. 

Особливо важливим постає дане питання при встановлені та оцінці цих 

показників у людей молодого віку, оскільки відомо [174, 197], що стабільність 

основних морфометричних показників головного мозку та черепа встановлюєть-

ся лише починаючи з 21 року і досить часто має індивідуальні особливості у ві-

кових параметрах. 
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Існують значні відмінності у формуванні чоловічих і жіночих черепів. Ви-

вчено картину формування черепа в цілому, відображену у факторному аналізі 

краніометричних ознак черепа, виділені морфоутворюючі чинники СЧЯ і розмі-

ри черепа, які її характеризують. У жіночому черепі йде формування поперечних 

і поздовжніх розмірів внутрішньої основи черепа під одночасним впливом попе-

речних і поздовжніх розмірів мозкового й лицевого черепа, що й відображає го-

ловний фактор – фактор паралельного зростання. У жіночій серії черепів провід-

ну роль у морфоутворенні внутрішньої основи черепа займають поперечні роз-

міри як мозкового й лицевого черепа, так і розміри СЧЯ. У чоловічій серії чере-

пів формування поперечних і поздовжніх розмірів внутрішньої основи черепа ві-

дбувається окремо, під впливом, відповідно, чинників поперечного росту й чин-

ників поздовжнього росту черепа. У чоловічому черепі найбільш сильний вплив 

на його формування надають поздовжні розміри СЧЯ. При формуванні попереч-

них розмірів СЧЯ найбільший формоутворюючий вплив здійснюють ширина ос-

нови й виличний діаметр черепа [201]. 

Згідно з даними Г. О. Дороніної та спіавт. [55], достовірними статевими 

відмінностями в СЧЯ володіють висота турецького сідла, передня й задня шири-

на СЧЯ. Краніометричні ознаки черепних ямок у чоловіків і в жінок мають слаб-

кий ступінь варіабельності. 

Встановлено, що для морфометричних параметрів глибоких структур го-

ловного мозку досліджуваних юнацького й зрілого віку притаманні виражені ді-

апазони статевих й індивідуальних відмінностей. 

Мофрометричні статеві розбіжності головного мозку та його складових 

зафіксовані в багатьох дослідженнях, у яких визначається різниця у відносній 

масі мозку чоловіків і жінок [166], а за даними інших дослідників, у жінок зафік-

сована більша щільність нейронів у неокортексі, що компенсує різницю в масі. 

Окремими дослідниками [21, 256] значно виражена гендерна відмінність встано-

влена у віці 10-16 років і проявляється переважним збільшення розмірів кінцево-

го мозку в чоловіків, стовбурової частини мозку – в осіб жіночої статі. В інших 
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дослідженнях [22] щодо показників структур головного мозку в дітей 10 років 

зафіксовано суттєве збільшення маси мозку в хлопчиків, достовірно більші роз-

міри правої й лівої півкуль, мозочка та його структур. Статевий диморфізм стру-

ктур мозку в дітей, на думку багатьох дослідників, корелює із особливостями до-

зрівання мозкових структур у чоловіків і жінок, навіть зумовлює більшу симет-

ричність мозку в жінок. 

За даними магнітно-резонансної томографії [246] статевий диморфізм кори 

головного мозку проявляється, в основному, у правій нижній тім’яній ділянці й у 

задній скроневій ділянці – у середньому на 0,45 мм більше в жінок, ніж у чолові-

ків незалежно від розмірів мозку та маси тіла. Така гендерна різниця в товщині 

кори в скронево-тім’яній ділянці зберігається протягом усього життя, починаючи 

від раннього дитинства. 

У циклі робіт [6, 7, 8] досить детально розглянуті гендерні розбіжності в 

будові таламуса на посмертному матеріалі. Виявлено, що щільність гліальних 

клітин чоловіків переважала праворуч, у жінок – ліворуч, сателітних клітин – 

навпаки. Тенденція до асиметрії дорсомедіального ядра таламуса зафіксована в 

чоловіків, проте індивідуальна варіабельність була більше притаманна жінкам. 

При дослідженні заднього вентрального ядра таламуса виявлені подібні тенден-

ції, а також показник варіабельності проявлявся більше зліва як у чоловіків, так і 

в жінок, але показник варіабельності нейронів, оточених сателітною глією, у чо-

ловіків більш варіабельний ліворуч, а в жінок – праворуч. Асиметрія нейроно-

гліальних співвідношень у вентральному задньому латеральному ядрі таламуса 

як у чоловіків, так і в жінок більше виражена в лівій півкулі. Дані показники бу-

ли більше варіабельні в чоловіків, ніж у жінок. Проте у жінок була більше вира-

жена їх асиметрія. При подальшому мікроскопічному дослідженні варіабельність 

величини нейронів переднього дорсального й ретикулярного ядер спостерігалась 

більше вираженою в обох ядрах у правій півкулі. У жінок середня величина 

нейронів переважала в ретикулярному ядрі в порівнянні з переднім дорсальним у 
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лівій півкулі. Також встановлено, що в жінок переважала варіабельність ве-

личини нейронів у більшому ступені, ніж її міжпівкульна асиметрія. 

За даними Yu-Chien Wu і співавт. та ін. [172, 225, 256], у жінок порівняно з 

чоловіками спостерігаються менші розміри таламуса й внутрішньої капсули. 

За даними магнітно-резонансної томографії головного мозку 150 практич-

но здорових дітей різного віку було виявлено, що інтенсивність росту й дифере-

нціації мозкових структур має найвищий пік на першому та другому роках життя 

і, маючи певну закономірність у розвитку та стадіях, розвивається від каудаль-

них відділів мозку до краніальних і від дорзальних – до вентральних. Авторами 

встановлено в дітей чітку залежність розмірів і будови структур, зокрема й тала-

муса, від форми голови. Також виявлено, що найширший діапазон індивідуаль-

них відмінностей має місце у підлітковому віці – до 17 років. Подібні дані щодо 

найбільшої варіабельності основних показників розмірів мозкових структур саме 

в підлітковому віці встановлено й в інших дослідженнях. Виявлену тенденцію 

пояснюють бурхливим розвитком саме в цей період багатоланцюгової рухової 

системи із формуванням зв’язків між окремими центрами [101]. 

Вікові зміни в старшому віці [192] в практично здорових людей 

асоціюються із зменшенням великих півкуль із швидкістю 0,23 % у рік від по-

чаткового об’єму, лобових часток – 0,55 % у рік, скроневих часток – 0,28% у рік, 

гіпокампу – 0,30 % у рік, збільшення об’єму третього шлуночка й бічних шлу-

ночків – 3,29 % у рік, а також наростання атрофії кори головного мозку – 8,9 % у 

рік(за даними магнітно-резонансної томографії). З іншого боку, автори відміча-

ють, що атрофія кори головного мозку й розширення шлуночків не є однознач-

ною ознакою старіння, і вікові зміни розмірів основних структур головного 

мозку залишаються питанням, що потребує подальшого вивчення. 

А. В. Павлов [95] встановив, що зміна лінійних характеристик мозку від-

бувається аналогічно до змін, що відбуваються у всьому організмі: більшість 

структур у старечому віці  зменшується, наприклад, середня довжина й висота 

півкуль зменшується, також зменшуються обсяг підкіркових ядер, проте є струк-
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тури, розмір яких у старечому віці зростає. Якщо в тілі людини поступово збіль-

шується кількість жирової тканини, то в мозку з віком збільшується обсяг шлу-

ночків мозку і в старечому віці в чоловіків збільшується ширина таламуса. 

P. Pieperhoff і співавт. [227] визначили зменшення з віком об’єму задньої 

ніжки внутрішньої капсули мозку й, відповідно, кортикоспинального тракту і 

верхніх та задніх таламічних ніжок. 

F. Sen і співавт. [242] за допомогою МРТ здійснювали морфометричні ви-

мірювання таламуса й міжталамічного з’єднання в здорових осіб різного віку й 

статі. У віковій групі від 60 й вище поперечний розмір міжталамічного з’єднання 

був найбільшим, у той час як вертикальний розмір – найменшим. Встановлено, 

що довжина передньої верхньої поверхні та вертикальний розмір поступово зме-

ншувались і корелювали з віком. Відсутній зв'язок між віковими групами та по-

перечним і передньо-заднім розмірами таламуса. При розгляді середніх значень 

розміру таламуса щодо вікових груп, було виявлено, що в досліджуваних віком 

від 60 й більше років вертикальний розмір таламуса був найменшим. У чоловіків 

порівняно  із  жінками було визначено  більший поперечний  розмір таламуса  й  

міжталамічного з’єднання. Проте вертикальний і передньо-задній розміри в жі-

нок були більшими. Вертикальний і передньо-задній розміри в осіб обох статей 

були однаковими. Це дослідження показало також, що вертикальний розмір та-

ламуса в корінних жителів півночі Ірану однаковий за величиною із жителями 

Туреччини. Проте передньо-задній і поперечний розміри менші, ніж у турецько-

го населення. Ці відмінності можуть бути пов'язані з етнічними або географіч-

ними факторами. 

Mohammad R. Mohammadi та співавт. [214] встановили відсутність кореля-

ції між розміром таламуса, міжталамічного з’єднання і віком, проте в період 31-

40 років розміри таламуса поступово збільшуються, а після 40-річного віку – 

зменшуються. Також встановлено достовірно більші розміри таламуса в чолові-

ків порівняно із жінками. У міжталамічному з’єднанні гендерних відмінностей 

не існує. Крім того, визначена достовірно більша довжина лівого таламуса. І навпа-
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ки, F. Sen і співавт. [242] встановили протилежну закономірність. Тобто можна 

припустити, що існує кореляція між ведучою рукою та латеральними відміннос-

тями таламуса. 

У процесі старіння передні відділи таламуса, як правило, більше зменшу-

ються, ніж задні ділянки [176, 196, 256]. 

У досліджуваних середнього віку порівняно із особами юнацького віку та в 

осіб жіночої статі порівняно з чоловіками встановлено більший об’єм білої речо-

вини внутрішньої капсули, а також зворотній зв’язок даного показника із віком 

[155, 179,188, 192]. 

З метою покращення візуалізації використовують співставлення магнітно-

резонансної томографії та краніограм з урахуванням сферичності черепа [24]. 

Для цього середину таламуса й III шлуночка пропонують проектувати позаду від 

проекційної точки вертикалі турецького сідла й суглобового відростка нижньої 

щелепи в мезоцефалів на 22±3,1 мм, у брахіцефалів – на 17±2,0 мм, у доліхоце-

фалів – на 20±2,8 мм. На думку авторів винаходу, запропонований спосіб про-

екції дозволяє спрогнозувати та полегшити хірургічний доступ до новоутворень 

у глибині головного мозку. Поряд з цим, даними авторами не враховуються 

вікові та статеві особливості, виявлені в будові мозкових структур, що не дозво-

ляє розглядати запропонований метод як абсолютно відповідний до їх ана-

томічних особливостей. 

Анатомічні особливості будови організму потрібно враховувати у відпо-

відності до його конституціональних особливостей. Загальновідомим є положен-

ня, що будова й топографо-анатомічні взаємини внутрішніх органів залежать від 

типу статури, що сформувалася в онтогенезі й зумовлена генотипово й феноти-

пово [92]. Така залежність доведена й для певних структур головного мозку 

[185]. 

Концепція локальної конституції на сьогодні, на думку багатьох дослідни-

ків, вимагає подальшої розробки з урахуванням загальних тенденцій та індивіду-

альних особливостей організму [56, 58, 79, 180]. Даними авторами також було 
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запропоновано виділення загальної та приватної конституції (відповідно: мор-

фофізіологічну, нейро-психодинамічну, біохімічну й хромосомну та інші), при-

чому саме на тому рівні, на якому проводиться оцінка або вивчення. Також про-

понується виділення в морфофізіологічній конституції організмового рівня, який 

визначає соматотип; системноорганного щодо відображення типу голови, гру-

дей, живота, кінцівок, тощо; органного згідно з типом органу; тканинного рівня, 

відповідно – типу тканини; клітинного, що відображає склад і співвідношення 

клітин; субклітинного, що відповідає за склад і співвідношення внутршньоклі-

тинних органоїдів; молекулярного, який відображає склад і форму молекул. 

У нечисленних дослідженнях проведено аналіз співвідношення ознак та 

особливостей будови мозкового черепа, що є нелогічним, оскільки розвиток цих 

структур проходить паралельно із розвитком черепних кісток і має відповідати в 

нормі розвитку мозкових структур, для яких вони виконують захисну функцію. 

В окремих роботах показано, що соматотип мало пов'язаний із об’ємом мозково-

го черепа, хоча наявний тісний взаємозв’язок мозкового черепа й системи «об-

личчя-тіло» [90, 91]. Підкреслюється, що найменший зв'язок з іншими антропо-

метричними ознаками виявляють поздовжній і поперечний діаметри черепа. 

Особливістю росту кісток мозкового черепа, на відміну від лицевого, є їх форму-

вання в результаті індукційної дії мозку, що росте. Хоча при цьому достовірно 

встановлено, що мозковий череп і кістки обличчя у філогенезі й онтогенезі не 

виступають як єдине ціле. 

При встановленні [33, 44, 51] нормативних комп’ютерно-томографічних 

розмірів мозочка та основних ядер кінцевого мозку в здорових міських юнаків і 

дівчат  Поділля  були  виявлені  залежності розмірів  мозочка від будови  черепа: 

у юнаків доліхоцефалів встановлені більші значення поздовжнього розміру мо-

зочка на рівні Т2 та поперечного розміру черв’яка мозочка, ніж у брахі- та мезо-

цефалів, а також більші значення розмірів сочевицеподібного ядра, ніж у брахі-

цефалів; у юнаків- мезоцефалів – більші значення поздовжнього розміру 

черв’яка мозочка, ніж у доліхо- й брахіцефалів та поздовжнього розміру голівки 
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хвостатого ядра зліва, ніж у брахіцефалів; у юнаків-брахіцефалів – менше зна-

чення поздовжнього розміру головки хвостатого ядра справа, ніж у доліхо- й ме-

зоцефалів. У дівчат відмінностей комп’ютерно-томографічних розмірів практич-

но не встановлено. При порівнянні комп’ютерно-томографічних розмірів між 

юнаками й дівчатами відповідних краніотипів розміри мозочка й черв’яка мозо-

чка були більшими у юнаків-доліхоцефалів, розміри головки хвостатого ядра бу-

ли більшими у юнаків-мезоцефалів, розміри сочевицеподібного ядра – більшими 

у юнаків усіх краніотипів. 

Подібні дані були отримані при встановлені меж довірчих інтервалів 

комп’ютерно-томографічних поздовжнього та поперечного розмірів передньої 

черепної ямки (ПЧЯ), решітчастого лабіринту та лобової пазухи, а також ретро-

бульбарного сегмента, найвужчої ділянки та видимої довжини правого та лівого 

зорового нерва (ЗН) у здорових міських юнаків і дівчат загальної групи, різного 

віку, різних краніо- й соматотипів [53, 120]. 

При співставленні розмірів бічних шлуночків головного мозку [10] встано-

влено, що їх розміри мають значні індивідуально-типологічні відмінності в пред-

ставників усіх краніотипів і соматотипів як у чоловіків, так і в жінок. Також дос-

лідники на підставі аналізу морфометричних показників бічних шлуночків ви-

явили міжпівкульну асиметрію у всіх обстежених чоловіків і жінок. Представни-

ки доліхо- й мезоцефалів і мезосоматичного та мікросоматичного типу мали ста-

тистично значущі відмінності саме за цим показником. Факторний аналіз і кано-

нічна кореляція виявили тісний взаємозв'язок між розмірами бічних шлуночків з 

краніотипом і соматотипом (r= від 0,59 до 0,79). 

А. Г. Шехтман та О. Я. Малигіною [91, 133] одночасно з мозковим відді-

лом голови й головним мозком в цілому проводилася морфометрія таламуса. Ви-

значалися дві групи параметрів: лінійні розміри (сагітальний, фронтальний і вер-

тикальний) і проекційні відстані. Простежується чітка залежність розмірів тала-

муса від форми голови: для доліхоцефалів характерні найбільші сагітальні і най-

менші фронтальні розміри, для брахіцефалів – найменші сагітальні і найбільші 
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фронтальні розміри. Також встановлено, що розміри таламуса більші в чоловіків 

у середньому на 5,0-7,0 %. 

Внутрішня капсула в залежності від краніотипу достовірних метричних 

відмінностей не має. Проте були встановлені достовірні статеві відмінності в до-

вжині задньої ніжки внутрішньої капсули, що найімовірніше пов'язане з більши-

ми розмірами головного мозку в чоловіків [81]. 

І. І. Каган і В. І. Кім [66] встановили, що при крайніх брахіо- і доліхоморф-

ній формах черепа найбільше виражені відмінності параметрів твердооболонко-

вого комплексу внутрішньої основи черепа проявляються в поперечних і поздо-

вжніх розмірах передньої й задньої черепних ямок, тоді як параметри середньої 

черепної ямки є найбільш постійними. 

Вивчення особливостей кореляції лінійних розмірів СЧЯ з лінійними й ку-

товими параметрами мозкового черепа встановило різний за силою та напрям-

ком взаємозв'язок у кожного краніотипа, що узгоджується з даними Г. А. Доро-

ніної [55], де визначено виражену залежність між поперечними розмірами черепа 

та параметрами СЧЯ, тоді як А. І. Гайворонський [35] встановив, що більшість 

параметрів черепних ямок не залежить від форми мозкового черепа, а для кож-

ного з них характерні індивідуальні особливості. 

Параметри СЧЯ всіх краніотипів по- різному корелюють із лінійними й ку-

товими розмірами мозкового черепа. У флексибазилярного краніотипа сильний 

зв'язок встановлений між довжиною СЧЯ й довготно-широтними розмірами 

склепіння черепа, широтними і кутовими параметрами основи черепа; довжиною 

турецького сідла й довжиною переднього й заднього відділів основи черепа; ши-

риною турецького сідла й довжиною та шириною склепіння черепа. У медіоба-

зилярного краніотипа відмічено різноспрямовану залежність вивчених парамет-

рів переважно помірної та незначної сили. Для платибазилярного краніотипу ха-

рактерна тісна різноспрямована кореляція між довжиною й глибиною СЧЯ з до-

вжиною переднього й заднього відділів основи черепа і між довжиною турецько-

го сідла й шириною основи черепа. Решта розмірів СЧЯ й турецького сідла схи-
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льні до більшої варіабельності, що можна пояснити складними, різноспрямова-

ними факторами формоутворення структур внутрішньої основи черепа [5]. 

При  всіх типах  мозкового черепа  вірогідно  відрізняються  індекси  СЧЯ.  

У брахі- й доліхоцефалів також є вірогідні відмінності відстаней між остистими 

й рваними отворами, між дугоподібними підвищеннями, між зовнішніми отво-

рами водопроводу присінка [192]. 

Для поперечних розмірів СЧЯ також відзначаються достовірні типові від-

мінності. Причому коефіцієнти варіації більш варіабельні в доліхоцефалів. У ко-

реляційній моделі взаємозв'язків розмірів СЧЯ з розмірами мозкового й лицевого 

черепа відзначається найбільша кількість кореляційних зв'язків сильного ступеня 

в крайніх за формою груп черепів, особливо в доліхоцефалів. Найбільш значуща 

типова залежність із загальними розмірами черепа виявлена для відстані між 

отворами зорових каналів, передньої ширини, латеральної та медіальної довжини 

середньої черепної ямки, а також у відстані між отворами СЧЯ [173]. 

У брахіцефалів для поперечних розмірів СЧЯ основними морфооутворю-

чими факторами є поздовжні розміри мозкового черепа. У мезоцефалів іде одно-

часне формування поперечних і поздовжніх розмірів внутрішньої основи черепа, 

причому більш сильний вплив надають їх широтні розміри. У доліхоцефалів по-

перечні й поздовжні розміри внутрішньої основи черепа у своєму формуванні не 

пов'язані один з одним і залежать від різних морфоутворюючих факторів [162, 

173]. 

Одним із перспективних напрямків анатомії центральної нервової системи 

є вивчення індивідуальної варіабельності симетричних утворень мозку [21, 22, 

25]. Вважається, що всі парні органи людини функціонально симетричні й вико-

нують ідентичні функції, півкулі мозку в цьому відношенні виняток [114, 116]. 

Головний мозок людини симетричний за наявністю структур, морфологія й роз-

міри яких мають міжпівкульні відмінності [233]. 

Наразі в людини структурні відмінності півкуль головного мозку виявлені 

тільки в кіркових полях, відповідальних за мову й орієнтацію в просторі. Асимет-
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рія полягає в неоднаковій будові борозен і звивин, площі коркових полів, щіль-

ності й розмірі нейронів окремих цітоархітектонічних шарів [3, 186]. Доведено, 

що у дорослої людини ліва півкуля переважає в розмірах над правою за рядом 

показників: довжина й ширина півкуль, ширина потиличної ділянки, щільність 

сірої речовини [21, 25, 178]. 

E. D. Kizilkanat і співавт. [205] визначали морфометричні зв'язки між окре-

мими утвореннями передньої та середньої черепних ямок, які є важливими у 

якості орієнтирів при хірургічних підходах до основи черепа. Їх вимірювання 

проводилися справа й зліва та по серединній лінії. Відмічені значні відмінності 

між вимірами правого та лівого боку для довжини меншого крила клиноподібної 

кістки, відстані між crista galli та латеральним краєм клиноподібної кістки, кута, 

утвореного лініями, проведеними через турецьке сідло та внутрішній слуховий 

прохід.  

Але здебільшого отримані дані стосовно анатомічних та вікових особливо-

стей будови центральної нервової системи при застосуванні сучасних методів 

нейровізуалізації присвячені вивченню кори мозку, мозкових судин, пухлин різ-

них відділів мозку [68, 70, 71, 234, 235, 239], залишаючи маловивченим питання 

анатомічних особливостей таламуса та внутрішньої капсули відносно конститу-

ціонального типу, статі та віку в практично здорових осіб. Існуючі класичні дані 

про індивідуальні анатомічні особливості цих структур, отримані на підставі ви-

вчення секційного матеріалу, є недостатніми та такими, що не задовільняють су-

часні потреби клінічних галузей медицини, особливо нейрохірургію, де вимага-

ється максимальна деталізація структур мозку з урахуванням їх мінливості. 

Особливо це стає актуальним під час застосування стереотаксису в нейро-

хірургії [24, 73, 142, 224], який відкриває можливість для малотравматичних 

прицільних доступів до глибоких утворень мозку людини з діагностично-

лікувальною  метою. Застосовується  стереотаксична методика  більше  ніж  при  

20 захворюваннях центральної нервової системи, зокрема й при захворюваннях 

таламуса та внутрішньої капсули [39], але широке застосування її утруднене від-
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сутністю даних про особливості індивідуальних можливостей глибинних струк-

тур мозку. Навіть існуючі сучасні комп’ютеризовані системи стереотаксичного 

аналізу, які використовуються в нейрохірургії [9, 30, 202], потребують уточнення 

даних з позицій можливості візуалізації в конкретного пацієнта. 

Під час аналізу літератури нами виявлена парадоксальна картина: біль-

шість даних щодо морфометрії структур головного мозку присвячена їх змінам 

при різноманітних патологічних станах або розробці нових методик оперативних 

втручань [30, 67, 74]. Лише незначна кількість публікацій присвячена індивідуа-

льним, віковим, статевим етнічним і регіонарним особливостям будови окремих 

структур центральної нервової системи в практично здорових людей [44, 53, 

210], що не дозволяє повноцінно проводити оцінку патологічних станів та їх лі-

кування, особливо при застосуванні стереотаксису. 

Аналіз доступних нам джерел наукової інформації практично не виявив 

робіт вітчизняних або зарубіжних авторів, у яких би розглядалися питання взає-

мозв’язку конституціональних особливостей організму та аналізу морфометрич-

них показників таламуса й внутрішньої капсули як у популяції здорового насе-

лення серед дорослих, так і у підлітків та дітей. Враховуючи значний науковий і 

практичний інтерес даної проблеми, нами вважається актуальним та необхідним 

проведення такого дослідження. 

Результати досліджень, представлені в цьому розділі дисертації, відобра-

жені в двох статтях, надрукованих у фахових наукових виданнях: 

1. Бабич, Л. В. (2013). Вікові, статеві та конституціональні особливості 

структур головного мозку здорового населення (огляд літератури). Вісник Він-

ницького національного медичного університету, 17(1), С. 224-228. [14] 

2. Бабич, Л. В. (2016). Клініко-діагностичне значення морфометричних осо-

бливостей середньої черепної ямки, задньої ніжки внутрішньої капсули й тала-

муса при різних захворюваннях центральної нервової системи (огляд літерату-

ри). Вісник морфології, 22(2), 407-411. [16] 
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РОЗДІЛ 2 

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА Й ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

2.1. Загальна методика й об’єкти дослідження 

 

 

У рамках наукової тематики “Встановити комп’ютерно-томографічні па-

раметри ліквороутримуючих структур головного мозку юнаків та дівчат різних 

конституціональних типів у нормі та при епілептичних синдромах”, на базі нау-

ково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету 

ім. М. І. Пирогова, серед направлених лікарями на КТ-обстеження (правила об-

стеження відповідають Наказу МОЗ України № 294 від 04.06.2007 «Про затвер-

дження Державних санітарних правил і норм» "Гігієнічні вимоги до влаштуван-

ня та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних про-

цедур") юнаків віком від 17 до 21 року та дівчат віком від 16 до 20 років у тре-

тьому поколінні мешканців Подільського регіону України з підозрами на захво-

рювання головного мозку, у яких діагноз не підтвердився, після додаткової тес-

тової скринінг-оцінки стану здоров’я (за допомогою спеціального опитувальни-

ка) було відібрано 82 практично здорових юнаки й 86 дівчат. 

Подільський регіон розташований на території Українського кристалічно-

го щита, де поширені родовища гранітів. Населення додатково зазнає впливу 

локального прояву природної радіоактивності, зумовленої підвищеними кон-

центраціями урану в кристалічних породах. До складу Подільського регіону 

входять три області (Тернопільська, Хмельницька та Вінницька) загальною 

площею 60,9 тис. км кв; чисельністю жителів 4,6 млн. осіб. Своєрідний район і 

тим, що зараз у ньому найвища частка (понад 90%) українського населення, що 

розміщується досить рівномірно й належить до дунайського антропологічного 

типу, якому притаманні максимально європеоїдні ознаки. 
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Комітетом з біоетики Вінницького національного медичного університе-

ту (протокол № 10 від 21.11.2013 р. та протокол № 1 від 31.01.2018 р.) встанов-

лено, що проведені дослідження відповідають біоетичним і морально-правовим 

вимогам Гельсінської декларації, Конвенції Ради Європи про права людини та 

біомедицину (1977), відповідним положенням ВООЗ та законам України згідно 

з наказом МОЗ від 01.11.2000 [80, 86]. 

 

 

2.2. Методи дослідження 

 

 

2.2.1. Комп’ютерно-томографічне дослідження. Комп’ютерно-томогра-

фічне дослідження головного мозку виконували за допомогою спірального 

комп’ютерного томографа «Select SP» фірми ELscint (Ізраїль) у горизонтально-

му положенні пацієнта на спині, головою уперед на спеціальній підставці для 

голови [99, 112]. Відповідно напруга та сила струму 120kV/25mA. Виміряна по-

глинена доза (дані із Свідоцтва про контроль дозоформуючих параметрів 

№352) = 13,45 мГр (для 11 зрізів). Еквівалентна доза: 13,45 мГр х 1 (радіацій-

ний зважуючий фактор) = 13,45 мЗв. Ефективна доза: 13,45 мЗв х 0,025 (тка-

нинний зважуючий фактор) = 0,236 мЗв, що не перевищувало рівень рекомен-

дованого граничного рівня медичного опромінення (1,0 мЗв). 

Зрізи (товщиною 5-10 мм) в аксіальній проекції виконували паралельно 

до верхньої орбіто-меатальної лінії, попередньо визначивши рівень сканування 

на оглядовій томограмі черепа в бічній проекції (рис. 2.1). 

Лінійні розміри (поздовжній та поперечний) СЧЯ справа й зліва визнача-

ли на рівнях томограм Т1 і Т2. Поздовжній та поперечний розміри таламуса 

справа й зліва визначали на рівні томограми Т5. Поперечний розмір задньої ні-

жки внутрішньої капсули справа й зліва визначали на рівні томограми Т5. 
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Рис. 2.1. Оглядова томограма. 

 

Для визначення лінійних розмірів (поздовжнього та поперечного) СЧЯ 

дослідження проводили в кістковому режимі із визначенням кістково-опорних 

орієнтирів [72, 82] (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Кістково-опорні орієнтири досліджуваних структур. 

Ділянка дослідження Орієнтири Проекція 

1 2 3 

Парасагітальні відділи 

склепіння черепа 

Серединна сагітальна площина, 

латерально на 0,5-1,5 см 
Бічна 

Піраміда скроневої кі-

стки 

Зовнішній слуховий отвір, на 

0,5-1 см до заду  
По Стенверсу 

Центральний відділ 

передньої, середньої і 

задньої черепних ямок 

Серединна сагітальна площина Бічна 

Бічний відділ перед-

ньої, середньої і зад-

ньої черепних ямок 

Серединна сагітальна площина, 

латерально на 0,5-1,5 см 
Бічна 

Середня черепна ямка 
Зовнішній слуховий отвір,  

на 2-4 см до переду 
Пряма передня 
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Продовження табл. 2.1 

1 2 3 

Клиноподібне підви-

щення 

Зовнішній слуховий отвір,  

на 4-6 см до переду 
Пряма передня 

Дно турецького сідла 
Зовнішній слуховий отвір,  

на 3-4 см до переду 
Пряма передня 

Спинка турецького сі-

дла 

Зовнішній слуховий отвір,  

на 2-3 см до переду 
Пряма передня 

Клиноподібна пазуха 
Зовнішній слуховий отвір,  

на 2-5 см до переду 
Пряма передня 

Вилична кістка 
Передній край лобового відрост-

ка виличної кістки 
Бічна 

 

Проведення комп’ютерно-томографічної морфометрії поздовжнього та 

поперечного розмірів СЧЯ на рівнях Т1-Т2 в аксіальній та бічній проекціях дає 

можливість оцінити розміри скроневих часток [78, 215]. 

Середня черепна ямка в бічних відділах утворена великими крилами кли-

ноподібної кістки, а також базальним відділом лускатої частини й передньою 

поверхнею пірамід скроневої кістки. Центральний відділ знаходиться дещо ви-

ще бічних відділів на тілі клиноподібної кістки й представлений анатомічними 

утвореннями ділянки турецького сідла [107]. 

Межі СЧЯ: спереду – задній край малих крил клиноподібної кістки, пе-

редні клиноподібні (нахилені) відростки, передперехресна борозна; збоку – лус- 

ка скроневої кістки; позаду – верхній край піраміди скроневої кістки, задня по-

верхня турецького сідла клиноподібної кістки; дно – мозкова поверхня великих 

крил клиноподібної кістки, передня поверхня піраміди скроневої кістки, верхня 

поверхня тіла клиноподібної кістки [106]. 

Серединна сагітальна площина, яка проходить через середину надпере-

нісся по сагітальному шву до зовнішнього потиличного виступа, ділить СЧЯ на 

ліву й праву половини [84]. 

Поздовжні розміри СЧЯ справа й зліва визначали паралельно сагітальній 

площині. На рівні Т1 вимірювали відрізок на лінії, яка проведена від місця про-
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екції переднього полюса скроневої кістки на перехід скроневої частини велико-

го крила клиноподібної кістки в лускату частину одноіменної кістки до найвід-

даленішої точки передньої поверхні піраміди скроневої кістки (рис. 2.2). На рівні 

Т2 вимірювали відрізок на лінії, яка проведена від місця проекції переднього  

 

 

Рис. 2.2. Томограма в кістковому режимі на рівні Т1. Морфометрія поздовж-

нього та поперечного розмірів СЧЯ справа й зліва. 

Примітки: тут і надалі жовтими стрілками відмічено поздовжні розміри, а 

синіми – поперечні розміри досліджуваних структур: 

1 – тіло клиновидної кістки; 

2 – проекція переднього полюса скроневої кістки; 

3 – луска скроневої кістки; 

4 – піраміда скроневої кістки. 
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полюса скроневої кістки на перехід заднього краю малого крила в лускату час-

тину скроневої кістки до найвіддаленішої точки верхнього краю піраміди скро-

невої кістки (рис. 2.3). 

 

 

Рис. 2.3. Томограма в кістковому режимі на рівні Т2. Морфометрія поздовж-

нього та поперечного розмірів СЧЯ справа й зліва. 

Примітки: 

1 – передній нахилений відросток; 

2 – мале крило (задній край) клиноподібної кістки; 

3 – проекція переднього полюса скроневої кістки; 

4 – турецьке сідло; 

5 – луска скроневої кістки; 

6 – піраміда скроневої кістки. 
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Поперечний розмір СЧЯ справа й зліва визначали паралельно фронталь-

ній площині, яка  проходить через зовнішні й внутрішні слухові отвори на відріз- 

ку між найвіддаленішими точками скроневої луски й бічної поверхні тіла (рі-

вень Т1) та турецького сідла (рівень Т2) клиновидної кістки відповідного боку 

(рис. 2.2, 2.3) [84]. 

Таламус досліджували в аксіальній проекції на рівні Т5. На КТ-зоб-

раженнях таламус розташований по обидва боки від III шлуночка, має форму, 

близьку до овоїдної [28]. 

Для вимірювання поздовжнього розміру таламуса використовували на-

ступні анатомічні орієнтири [215]: 

• передній горбок (tuberculum anterius thalami) – звуження таламуса у його пе-

редньому відділі; 

• подушка (pulvinar) – потовщений задній кінець таламуса. 

Поздовжній розмір таламуса справа й зліва визначали на відрізку лінії, 

яка проведена від переднього горбка до заднього краю таламуса (подушки) 

(рис. 2.4) [111]. 

Бічна поверхня таламуса прилягає до внутрішньої капсули. Присередні 

поверхні задніх відділів таламусів, правого й лівого, звернені вбік III шлуночка 

й з'єднані між собою міжталамічним зрощенням (adhesio interthalamica). Воно 

ділить таламус на дві симетричні половини й разом із коліном внутрішньої кап-

сули слугує орієнтиром для вимірювання його фронтальних розмірів. 

Поперечний розмір таламусів визначали на відрізку лінії, яка проведена 

паралельно фронтальній площині між крайніми точками лінії, що поєднує най-

віддаленіші точки міжталамічного зрощення й коліно внутрішньої капсули 

(рис. 2.4) [111]. 

На аксіальному зрізі внутрішня капсула має форму кута, вершина якого 

звернена медіально, тому в ній розрізняють передню й задню ніжки й коліно 

внутрішньої капсули. У результаті використання невеликих ступенів природ-

ньої контрастності можна отримати достатньо чітке зображення внутрішньої  
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Рис. 2.4. Томограма в тканинному режимі на рівні Т5. Морфометрія поздов-

жнього та поперечного розмірів таламуса справа й зліва. 

Примітки: 

1 – передній горбок таламуса; 

2 – внутрішня капсула; 

3 – міжталамічне зрощення; 

4 – подушка таламуса; 

5 – III шлуночок. 

 

капсули, особливо це стосується її задньої ніжки. Задня ніжка внутрішньої капсу-

ли відмежована присередньо таламусом, а збоку – сочевицеподібним ядром [110]. 
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Поперечний розмір задньої ніжки внутрішньої капсули справа й зліва ви-

значали на рівні томограми Т5 між найвіддаленішими точками в місці найбіль-

шої її ширини (місце переходу від коліна внутрішньої капсули, масивний кір-

ково-спиномозковий шлях) (рис. 2.5) [105]. 

 

Рис. 2.5. Томограма в тканинному режимі на рівні Т5. Морфометрія попереч-

ного розміру задньої ніжки внутрішньої капсули справа й зліва. 

Примітки: 

1 – коліно внутрішньої капсули; 

2 – передня ніжка внутрішньої капсули; 

3 – сочевицеподібне ядро; 

4 – задня ніжка внутрішньої капсули; 

5 – таламус. 
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2.2.2. Антропометричні і соматотипологічні дослідження. Антропометри-

чне обстеження юнаків та дівчат було проведено за схемою В.В. Бунака в мо-

дифікації П. П. Шапаренка [115], що включала вимірювання довжини й маси 

тіла, лінійних та обхватних розмірів тіла, а також визначення товщини шкірно-

жирових складок. 

Довжину тіла вимірювали за допомогою універсального антропометра 

Мартіна (точність вимірювання до 0,5 см); масу тіла – використовуючи спеціа-

льні медичні ваги (точність вимірювання до 0,1 кг); площу поверхні тіла визна-

чали розрахунковим шляхом за методикою Дю Буа [238]: 

 

S = W0,425 x H0,725 x 0,007184,                                (2.1) 

 

де W – маса тіла (кг); 

H – довжина тіла (см). 

Висоту антропометричних точок вимірювали за допомогою універсально-

го антропометра Мартіна: верхньогруднинна, плечова (акроміальна), пальцева, 

лобкова та вертлюгова. 

Обхватні розміри тіла вимірювали за допомогою сантиметрової стрічки 

(точність вимірювання до 0,5 см): плеча (при максимальному напруженні та в 

розслабленому стані), передпліччя (у верхній та нижній третинах), стегна, гомі-

лки (у верхній та нижній третинах), шиї, талії, обох стегон, стопи, кисті та гру-

дної клітки (при паузі, глибоких вдиху і видиху). Після кожних 100 вимірю-

вань сантиметрову стрічку змінювали на нову. 

Ширину дистальних діаметрів (епіфізів) довгих трубчастих кісток кінці-

вок вимірювали штангенциркулем (точність вимірювання до 0,1 мм): плеча, пе-

редпліччя, стегна та гомілки. 

За допомогою великого товстотного циркуля (тазоміру) проводили вимі-

рювання відстаней таза (точність вимірювання до 0,5 см): міжостьової  (distantia 

spinarum), міжгребеневої (distantia cristarum), міжвертлюгової (distantia 

trochanterica) і лише у дівчат - зовнішньої кон’югати (conjugata externa). 

За допомогою великого товстотного циркуля проводили вимірювання ді- 
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аметрів тіла: плечового (акроміального), середньогрудного поперечного діаме-

тра грудної клітки, нижньогрудного поперечного діаметра грудної клітки, пе-

редньозаднього (сагітального) середньогруднинного діаметра грудної клітки. 

Вимірювання товщини шкірно-жирових складок проводили за допомогою 

каліперу (точність вимірювання до 0,5 мм): на задній поверхні плеча, на перед-

ній поверхні плеча, на передній поверхні передпліччя, під нижнім кутом лопат-

ки, на боці, на животі, на стегні та на гомілці. 

Кефалометрія включала визначення: обхвату голови, сагітальної дуги, 

найбільшої довжини й ширини голови, найменшої ширини голови, ширини об-

личчя та нижньої щелепи. 

Особливості форми черепа вираховували за допомогою черепного пока-

жчика (співвідношення максимальної ширини голови до максимальної довжини 

голови), який має три основних градації: брахікефалія (короткоголовість) – че-

репний покажчик більше 80 % у юнаків і більше 75 % у дівчат; мезокефалія 

(середньоголовість) – черепний покажчик у межах 75-80 % у юнаків і 65-75 % у 

дівчат; доліхокефалія (довгоголовість) – черепний покажчик становить нижче 

75 % у юнаків і нижче 65 % у дівчат. 

Встановили наступний розподіл юнаків та дівчат за формою черепа: юна-

ки-доліхоцефали – 12; юнаки-мезоцефали – 17; юнаки-брахіцефали – 53; дівчата-

доліхоцефали – 25; дівчата-мезоцефали – 38; дівчата-брахіцефали – 23. 

Для оцінки соматотипу використовували математичну схему за Хіт-

Картер [157]. За даною схемою соматотип визначається оцінкою, що складаєть-

ся з трьох послідовних чисел (балів), що відображають один з трьох первинних 

компонентів статури: ендоморфний (F) – дає характеристику ступеню розвитку 

жирової тканини; мезоморфний (M) – визначає відносний розвиток м’язів і кіс-

ток тіла; ектоморфний (L) – визначає відносну витягнутість тіла людини і є 

сполучним між ендоморфною і мезоморфною характеристиками статури. 

Ендоморфний компонент (F) визначали за допомогою наступної форму-

ли: 
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F=-0,7182+0,1451(X)-0,00068(X2)+0,0000014(X3),         (2.2) 

 

де Х – сума шкірно-жирових складок на задній поверхні плеча, під лопат-

кою та на боці. 

Мезоморфний компонент (М) визначали за допомогою наступної форму-

ли: 

 

М=(0,858ЕП+0,601ЕС+0,188ОП+0,161ОГ)-L0,131+4,50,    (2.3) 

 

де ЕП – ширина дистального епіфіза плеча (см);  

ЕС – ширина дистального епіфіза стегна (см);  

ОП – обхват плеча в напруженому стані (см);  

ОГ – обхват гомілки (см);  

L – довжина тіла (см). 

Ектоморфний компонент (L) визначали за допомогою наступної формули: 

 

L=РВК  0,732 - 28,58,                                     (2.4) 

 

де, відповідно, РВК – зросто-ваговий коефіцієнт, що визначається за фо-

рмулою: 

 

РВК=
3 m

L
,                                               (2.5) 

 

де L – довжина тіла (см), 

m – маса тіла (кг). 

Якщо РВК варіює від 40,75 до 38,25, то розрахунок проводиться за фор-

мулою: 

 

L=РВКх0,463-17,63,                                    (2.6) 

 

а якщо РВК менше або дорівнює 38,25 – ектоморфія складає 0,1 бали. 

За формулами J. Matiegka визначали жировий, кістковий та м’язовий 

компоненти маси тіла [212]. Крім цього, за методом Американського інституту 

харчування визначали м’язовий компонент маси тіла [194]. 
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Для визначення абсолютної кількості жирового компонента в масі тіла за 

Matiegka використовували наступну формулу: 

 

D = d  S  k,                                              (2.7) 

 

де D – загальна кількість жирового компоненту (кг); 

d – середня товщина шару підшкірного жиру разом зі шкірою (мм); 

S – поверхня тіла (м2);  

k – константа, рівна 1,3. 

Середня товщина шару підшкірного жиру разом зі шкірою в дівчат ви-

значається за наступною формулою: 

 

d= 
2

1
  

7

7654321 ddddddd ++++++
,                           (2.8) 

 

де d1 ....... d7 – товщина шкірно-жирових складок на плечі, передпліччі, 

спині, животі, стегні, гомілці та під лопаткою. 

Середня товщина підшкірного жиру разом зі шкірою у юнаків визнача-

ється за наступною формулою: 

 

d= 
2

1
  

8

87654321 dddddddd +++++++
,                       (2.9) 

 

де d1 ....... d8 – товщина шкірно-жирових складок на плечі, передпліччі, 

спині, животі, стегні, гомілці, під лопаткою та на грудях. 

Для визначення абсолютної кількості м’язової тканини за Matiegka вико-

ристовували наступну формулу: 

 

М=L  r2  k,                                           (2.10) 

 

де М – абсолютна маса м’язової тканини (кг);  

L – довжина тіла (см); 

r – середня величина радіусів плеча, передпліччя, стегна, гомілки в місцях 

найбільшого розвитку мускулатури, за винятком шкірно-жирового шару (см); 
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k – константа, рівна 6,5. 

Радіус зазначених сегментів визначається за величиною обводу, рівному 

2r. 

Для визначення абсолютної кількості кісткової тканини за Matiegka вико-

ристовували наступну формулу: 

 

О=o2Lk,                                             (2.11) 

 

де О – абсолютна маса кісткової тканини (кг); 

o2 – квадрат середньої величини діаметрів дистальних частин плеча, пе-

редпліччя, стегна та гомілки; 

L – довжина тіла (см); 

k – константа, рівна 1,2. 

Для визначення абсолютної кількості м’язової тканини за Американським 

інститутом харчування (АІХ) використовували наступну формулу: 

 

ТММ = RT(0,0264 + 0,0029AMA),                      (2.12) 

 

де ТММ – кількість м’язової тканини (кг); 

AMA – площа м’язової тканини плеча (см2); 

RT – довжина тіла (см); 

Площу м’язової тканини плеча визначали за наступними формулами: 

 

для юнаків         10
4

)1dOP(
AMA

2

−


−
= ,                                         (2.13) 

для дівчат          5,6
4

)1( 2

−
−

=


 dOP
AMA ,                                         (2.14) 

 

де d1 – товщина шкірно-жирової складки на задній поверхні плеча (мм); 

OP – обвід плеча в стані напруження (см). 

 

2.2.3. Математичної статистики. Статистичну обробку одержаних резуль-

татів здійснено за допомогою пакету “STATISTICA 6.1”, який належить НДЦ 
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Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова (ліцен-

зійний № BXXR901E246022FA), з використанням параметричних та непараме-

тричних методів оцінки [27, 31]. 

Визначали правильність розподілення ознак згідно з кожним отриманим 

варіаційним рядом, середні значення за кожною ознакою, що вивчалася, стан-

дартні помилки та відхилення, а також межі довірчих інтервалів і процентиль-

ного розмаху ознак. Достовірність різниці значень між незалежними кількісни-

ми величинами визначали при нормальному розподілі за критерієм Стьюдента, 

а в інших випадках за допомогою U-критерію Мана-Уітні. Кореляції 

комп’ютерно-томографічних розмірів деякіх анатомічних утворень, що розта-

шовані в СЧЯ, з антропометричними й соматотипологічними параметрами 

юнаків і дівчат загальної групи оцінювали за допомогою статистики Пірсона. 

Для розробки моделей індивідуальних комп’ютерно-томографічних розмірів 

СЧЯ, таламуса й задньої ніжки внцутрішньої капсули в залежності від особливо-

стей антропометричних та соматотипологічних показників застосовували метод 

покрокового регресійного аналізу. 

Частина результатів антропологічних досліджень, представлена в цьому 

розділі дисертації, відображена в статті, надрукованій у фаховому науковому 

виданні: 

 1. Шевчук, Ю. Г., Даценко, Г. В., Фоміна, Л. В., Гавриленко, О. О., Міщук, Л. В., 

Шаюк, А. В., Арашина, О. П. (2007). Вікові, статеві та соматотипологічні особ-

ливості поперечних і передньо-задніх розмірів тіла у практично здорових місь-

ких юнаків і дівчат Поділля. Вісник морфології, 13(2), 431-438. [129] 
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РОЗДІЛ 3 

ВІКОВІ Й СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРНО- 

ТОМОГРАФІЧНИХ РОЗМІРІВ СЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕПНОЇ ЯМКИ, 

ТАЛАМУСА Й ЗАДНЬОЇ НІЖКИ ВНУТРІШНЬОЇ КАПСУЛИ 

 

 

Встановлені за допомогою комп’ютерно-томографічного дослідження 

межі довірчих інтервалів і процентильного розмаху поздовжнього розміру се-

редньої черепної ямки (СЧЯ) справа на рівні томограми 1 (Т1) в здорових мі-

ських юнаків і дівчат загалом та різного віку дорівнюють (відповідно, для 

юнаків  або дівчат загальної групи – довірчі межі для середньої -95,0 та +95,0 %;  

а юнаків або дівчат різного віку – 25,0 та 75,0 percentl): для юнаків загалом – 

40,5 і 45,9 мм; 17-річних юнаків (n=12) – 40,1 і 46,0 мм; 18-річних юнаків 

(n=15) – 40,5 і 46,4 мм; 19-річних юнаків (n=18) – 39,9 і 43,8 мм; 20-річних 

юнаків (n=17) – 39,7 і 47,8 мм; 21-річних юнаків (n=20) – 43,1 і 46,4 мм; для 

дівчат загалом – 38,9 і 43,0 мм; 16-річних дівчат (n=12) – 38,5 і 42,2 мм; 17-

річних дівчат (n=17) – 39,1 і 42,1 мм; 18-річних дівчат (n=17) – 40,4 і 44,1 мм; 

19-річних дівчат (n=21) – 39,1 і 43,0 мм; 20-річних дівчат (n=19) – 38,5 і 43,4 

мм. 

При порівнянні поздовжнього розміру СЧЯ справа на рівні Т1 визначено, 

що в 21-річних юнаків даний показник вірогідно (р<0,01) більший, ніж у 19-

річних, має виражену тенденцію до більших значень (р=0,052), ніж у 17-річних 

і тенденцію (р=0,068) до більших значень, ніж у 20-річних юнаків (рис. 3.1; 

табл. 3.1). Між дівчатами різного віку вірогідних або тенденцій до відмінностей 

поздовжнього розміру СЧЯ справа на рівні Т1 не встановлено (див. рис. 3.1; 

табл. 3.1). 

Встановлено, що поздовжній розмір СЧЯ справа на рівні Т1 вірогідно 

(р<0,001) більший у юнаків загальної групи порівняно із дівчатами загальної 

групи (див. рис. 3.1; табл. А.1). Також встановлені вірогідно більші значення 
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Рис. 3.1. Поздовжній розмір СЧЯ справа на рівні Т1 у юнаків та дівчат в за-

лежності від віку (мм). Тут і в подальшому: 

1. Mean Mean – середня вибірки. 

2. Mean±SE – ± похибка середньої. 

3. Mean±SD – ± середнє квадратичне відхилення. 

4. Ю– юнаки взагалі. 

5. Д – дівчата взагалі. 

6. Ю17-21, Д16-20 – юнаки і дівчата відповідного віку. 

 

Таблиця 3.1 

Поздовжній й поперечний розміри СЧЯ на рівні Т1 у здорових 

міських юнаків та дівчат Поділля різного віку (мм, M±σ) 

Показники Вік (роки) Юнаки Дівчата р 

1 2 3 4 5 

Поздовж - 

ній  

розмір 

СЧЯ спра-

ва (Т1) 

Загальна група 43,39±3,85 41,00±3,20 <0,001 

16  40,30±3,31  

17 41,90±3,70 41,01±3,00 >0,05 

18 43,79±4,20* 42,07±3,30 >0,05 

19 42,14±2,40 40,76±3,00 >0,05 

20 43,08±4,50 40,80±3,70 >0,05 

21 45,37±3,60&   
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 

Поздовж- 

ній 

розмір 

СЧЯ спра-

ва (Т1) 

р1-2 >0,05 >0,05 

 

р1-3 >0,05 >0,05 

р1-4 >0,05 >0,05 

р1-5 =0,052 >0,05 

р2-3 >0,05 >0,05 

р2-4 >0,05 >0,05 

р2-5 >0,05 >0,05 

р3-4 >0,05 >0,05 

р3-5 <0,01 >0,05 

р4-5 =0,068 >0,05 

Поздовж- 

ній  

розмір 

СЧЯ зліва 

(Т1) 

Загальна група 42,75±3,60 40,58±3,15 <0,001 

16  38,86±3,28  

17 41,76±3,68! 41,03±3,02 >0,05 

18 42,47±3,74 41,72±2,93 >0,05 

19 41,61±2,48 40,54±2,73 >0,05 

20 42,44±4,15 40,31±3,59 >0,05 

21 44,84±3,25&   

р1-2 >0,05 >0,05 

 

р1-3 >0,05 <0,05 

р1-4 >0,05 >0,05 

р1-5 <0,05 >0,05 

р2-3 >0,05 >0,05 

р2-4 >0,05 >0,05 

р2-5 =0,062 >0,05 

р3-4 >0,05 >0,05 

р3-5 <0,01 >0,05 

р4-5 <0,05 >0,05 

Попереч-

ний розмір 

СЧЯ (Т1) 

Загальна група 112,0±6,3 109,9±5,8 <0,05 

16  105,7±4,2  

17 111,8±7,1* 113,1±7,1 >0,05 

18 111,9±6,8 109,6±4,7 >0,05 

19 110,2±6,4 109,8±3,9 >0,05 

20 111,6±4,4 109,9±6,8 >0,05 

21 114,0±6,9   

р1-2 >0,05 <0,01  
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 

Попереч-

ний розмір 

СЧЯ (Т1) 

р1-3 >0,05 <0,05 

 

р1-4 >0,05 <0,05 

р1-5 >0,05 >0,05 

р2-3 >0,05 >0,05 

р2-4 >0,05 >0,05 

р2-5 >0,05 >0,05 

р3-4 >0,05 >0,05 

р3-5 >0,05 >0,05 

р4-5 >0,05 >0,05 

Примітки: тут і надалі: 

1. Т1, Т2, Т5 – відповідні рівні томограм. 

2. M±σ – арифметична середня ± стандартне квадратичне відхилення. 

3. Р – вірогідність відмінностей між загальними або відповідними за кале-

ндарним віком юнаків і дівчат. 

4. Р1-2 – вірогідність відмінностей між юнаками 17 і 18 років або дівчатами 

16 і 17 років. 

5. Р1-3 – вірогідність відмінностей між юнаками 17 і 19 років або дівчатами 

16 і 18 років. 

6. Р1-4 – вірогідність відмінностей між юнаками 17 і 20 років або дівчатами 

16 і 19 років. 

7. Р1-5 – вірогідність відмінностей між юнаками 17 і 21 років або дівчатами 

16 і 20 років. 

8. Р2-3 – вірогідність відмінностей між юнаками 18 і 19 років або дівчатами 

17 і 18 років. 

9. Р2-4 – вірогідність відмінностей між юнаками 18 і 20 років або дівчатами 

17 і 19 років. 

10. Р2-5 – вірогідність відмінностей між юнаками 18 і 21 років або дівчата-

ми 17 і 20 років. 

11. Р3-4 – вірогідність відмінностей між юнаками 19 і 20 років або дівчата-

ми 18 і 19 років. 
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12. Р3-5 – вірогідність відмінностей між юнаками 19 і 21 років або дівчата-

ми 18 і 20 років. 

13. Р4-5 – вірогідність відмінностей між юнаками 20 і 21 років або дівчата-

ми 19 і 20 років. 

14. * – вірогідність відмінностей на рівні <0,05 між відповідними за біоло-

гічним віком групами юнаків і дівчат. 

15. # – вірогідність відмінностей на рівні <0,01 між відповідними за біоло-

гічним віком групами юнаків і дівчат. 

16. & – вірогідність відмінностей на рівні <0,001 між відповідними за біо-

логічним віком групами юнаків і дівчат. 

17. !! – виражена тенденція відмінностей (від 0,051 до 0,059) між відповід-

ними за біологічним віком групами юнаків і дівчат. 

18. ! – незначна тенденція відмінностей (від 0,060 до 0,080) між відповід-

ними за біологічним віком групами юнаків і дівчат. 

 

поздовжнього розміру СЧЯ справа на рівні Т1 у 18-ти (р<0,05) й 21-річних 

юнаків (р<0,001) порівняно із дівчатами відповідного біологічного (17-ти і 20-

ти років) віку (див. рис. 3.1; табл. 3.1). 

Межі довірчих інтервалів і процентильного розмаху поздовжнього розмі-

ру СЧЯ зліва на рівні Т1 в юнаків і дівчат загалом та різного віку дорівнюють: 

для юнаків загалом – 40,2 і 45,2 мм; 17-річних юнаків – 40,1 і 44,2 мм; 18-

річних юнаків – 39,9 і 44,9 мм; 19-річних юнаків – 39,7 і 42,8 мм; 20-річних 

юнаків – 39,4 і 45,5 мм; 21-річних юнаків – 43,2 і 46,2 мм; для дівчат загалом – 

38,3 і 42,4 мм; 16-річних дівчат – 37,4 і 40,9 мм; 17-річних дівчат – 38,5 і 41,6 

мм; 18-річних дівчат – 40,5 і 42,2 мм; 19-річних дівчат – 38,9 і 42,4 мм; 20-

річних дівчат – 37,2 і 43,1 мм. 

Встановлено, що поздовжній розмір СЧЯ зліва на рівні Т1 у 21-річних 

юнаків вірогідно більший, ніж у 17-річних (р<0,05), 19-річних (р<0,01) і 20-

річних (р<0,05) юнаків, а також має тенденцію до більших значень (р=0,062) 
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порівняно із 18-річними юнаками (рис. 3.2; див. табл. 3.1). При порівнянні поз-

довжнього розміру СЧЯ зліва на рівні Т1 між дівчатами різного віку визначено, 

що у 18-річних дівчат даний показник вірогідно (р<0,05) більший, ніж у 16-

річних дівчат (див. рис. 3.2; табл. 3.1). 
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Рис. 3.2. Поздовжній розмір СЧЯ зліва на рівні Т1 у юнаків та дівчат у залеж-

ності від віку (мм). 

 

При порівнянні поздовжнього розміру СЧЯ зліва на рівні Т1 між юнаками 

та дівчатами загалом і відповідного біологічного або календарного віку встано-

влено, що даний показник вірогідно більший у юнаків загальної групи 

(р<0,001), ніж у дівчат загальної групи; у 17-річних юнаків (р<0,05), ніж у 16-

річних дівчат, а також у 21-річних юнаків (р<0,001), ніж у 20-річних дівчат 

(див. рис. 3.2; табл. 3.1). 

         Встановлені наступні ознаки асиметрії поздовжнього розміру СЧЯ на рівні 

Т1: у юнаків загальної групи, 18-, 19-, 20- та 21-річних юнаків – вірогідно біль-

ші значення даного показника справа (р<0,05-0,001); у дівчат загальної групи та 

16-річних дівчат – також вірогідно більші значення даного показника справа 

(р<0,01) та виражена тенденція до більших значень даного показника справа в 

20-річних дівчат (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Асиметрія поздовжнього розміру СЧЯ на рівні Т1 у здорових міських юна-

ків та дівчат Поділля різного віку (мм, M±σ) 

Стать Вік (роки) 
Поздовжній розмір СЧЯ на рівні Т1 

р6 
справа зліва 

Юнаки 

Загальна група 43,39±3,85 42,75±3,60 <0,001 

17 41,90±3,70 41,76±3,68 >0,05 

18 43,79±4,20 42,47±3,74 <0,05 

19 42,14±2,40 41,61±2,48 <0,05 

20 43,08±4,50 42,44±4,15 <0,05 

21 45,37±3,60 44,84±3,25 <0,05 

Дівчата 

Загальна група 41,00±3,20 40,58±3,15 <0,01 

16 40,30±3,31 38,86±3,28 <0,01 

17 41,01±3,00 41,03±3,02 >0,05 

18 42,07±3,30 41,72±2,93 >0,05 

19 40,76±3,00 40,54±2,73 >0,05 

20 40,80±3,70 40,31±3,59 =0,058 

Примітка: тут і надалі р6 – вірогідність відмінностей між відповідними 

комп’ютерно-томографічними розмірами справа й зліва. 

 

Межі довірчих інтервалів і процентильного розмаху поперечного розміру 

СЧЯ на рівні Т1 в юнаків і дівчат загалом та різного віку дорівнюють: для юна-

ків загалом – 107,3 і 115,0 мм; 17-річних юнаків – 107,4 і 117,0 мм; 18-річних 

юнаків – 106,5 і 117,2 мм; 19-річних юнаків – 105,5 і 115,0 мм; 20-річних юнаків 

– 110,3 і 113,6 мм; 21-річних юнаків – 110,2 і 117,6 мм; для дівчат загалом – 

105,5 і 113,4 мм; 16-річних дівчат – 102,6 і 107,9 мм; 17-річних дівчат – 109,7 і 

117,0 мм; 18-річних дівчат – 107,3 і 112,5 мм; 19-річних дівчат – 108,0 і 111,7 

мм; 20-річних дівчат – 104,5 і 116,1 мм. 

При порівнянні поперечного розміру СЧЯ на рівні Т1 визначено, що у 16-

річних дівчат даний показник вірогідно менший, ніж у 17- (р<0,01), 18- (р<0,05) 

та 19-річних (р<0,05) дівчат (рис. 3.3; див. табл. 3.1). Між юнаками різного віку 

вірогідноих або тенденцій до відмінностей поперечного розміру СЧЯ на рівні 

Т1 не встановлено (див. рис. 3.3; табл. 3.1). 
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Рис. 3.3. Поперечний розмір СЧЯ на рівні Т1 у юнаків та дівчат у залежності 

від віку (мм). 

 

Встановлено, що поперечний розмір СЧЯ на рівні Т1 вірогідно (р<0,05) 

більший у юнаків загальної групи порівняно із дівчатами загальної  групи  

(див. рис. 3.3; табл. 3.1). При порівнянні поперечного розміру СЧЯ на рівні Т1 

між юнаками та дівчатами відповідного біологічного або календарного віку 

встановлено, що даний показник вірогідно більший лише в 17-річних юнаків 

(р<0,05), ніж у 16-річних дівчат (див. рис. 3.3; табл. 3.1). 

Межі довірчих інтервалів і процентильного розмаху поздовжнього розміру 

СЧЯ справа на рівні Т2 у юнаків і дівчат загалом та різного віку дорівнюють: для 

юнаків загалом – 46,9 і 52,1 мм; 17-річних юнаків – 46,1 і 51,2 мм; 18-річних юна-

ків – 47,7 і 51,1 мм; 19-річних юнаків – 46,3 і 50,3 мм; 20-річних юнаків – 45,8 і 

50,5 мм; 21-річних юнаків – 49,0 і 53,6 мм; для дівчат загалом – 43,6 і 48,3 мм; 16-

річних дівчат – 44,6 і 48,4 мм; 17-річних дівчат – 43,0 і 47,9 мм; 18-річних дівчат – 

45,2 і 48,9 мм; 19-річних дівчат – 43,4 і 48,3 мм; 20-річних дівчат – 43,2 і 49,2 мм. 

При порівнянні поздовжнього розміру СЧЯ справа на рівні Т2 визначено, 

що в 21-річних юнаків даний показник вірогідно більший, ніж у 19- та 20-

річних юнаків (р<0,05 в обох випадках), а також має тенденцію до більших зна-

чень (р=0,062), ніж у 17-річних юнаків (рис. 3.4; табл. 3.3). Між дівчатами різ-
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ного віку вірогідних або тенденцій до відмінностей поздовжнього розміру СЧЯ 

справа на рівні Т2 не встановлено (див. рис. 3.4; табл. 3.3). 
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Рис. 3.4. Поздовжній розмір СЧЯ справа на рівні Т2 у юнаків та дівчат у за-

лежності від віку (мм). 

Таблиця 3.3 

Поздовжній і поперечний розміри СЧЯ на рівні Т2 в здорових міських 

юнаків та дівчат Поділля різного віку (мм, M±σ) 

Показники Вік (роки) Юнаки Дівчата Р 

1 2 3 4 5 

Поздовж-

ній розмір 

СЧЯ спра-

ва (Т2) 

Загальна група 49,23±3,9 46,24±3,12 <0,001 

16  46,48±2,04  

17 48,40±3,84 45,85±2,93 >0,05 

18 49,15±2,46# 46,89±3,13 <0,05 

19 47,98±3,96 45,89±2,89 =0,063 

20 48,68±4,13!! 46,22±3,96 >0,05 

21 51,40±4,21#   

р1-2 >0,05 >0,05 

 

р1-3 >0,05 >0,05 

р1-4 >0,05 >0,05 

р1-5 =0,062 >0,05 

р2-3 >0,05 >0,05 
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Продовження табл. 3.3 

1 2 3 4 5 

Поздовж-

ній розмір 

СЧЯ спра-

ва (Т2) 

р2-4 >0,05 >0,05 

 

р2-5 >0,05 >0,05 

р3-4 >0,05 >0,05 

р3-5 <0,05 >0,05 

р4-5 <0,05 >0,05 

Поздовж-

ній розмір 

СЧЯ зліва 

(Т2) 

Загальна група 49,04±3,7 45,96±2,89 <0,001 

16  45,29±1,61  

17 47,90±3,26# 45,67±2,36 <0,05 

18 49,45±2,44& 46,69±3,09 <0,05 

19 47,37±3,30 45,62±2,62 =0,069 

20 48,70±3,96* 46,38±3,96 =0,068 

21 51,21±3,84&   

р1-2 >0,05 >0,05 

 

р1-3 >0,05 >0,05 

р1-4 >0,05 >0,05 

р1-5 <0,05 >0,05 

р2-3 >0,05 >0,05 

р2-4 >0,05 >0,05 

р2-5 >0,05 >0,05 

р3-4 >0,05 >0,05 

р3-5 <0,01 >0,05 

р4-5 =0,057 >0,05 

Попереч-

ний розмір 

СЧЯ (Т2) 

Загальна група 122,6±7,2 121,0±6,3 >0,05 

16  118,7±5,8  

17 123,7±7,2 123,4±7,0 >0,05 

18 122,0±6,6 121,2±5,8 >0,05 

19 119,4±7,4 119,7±5,4 >0,05 

20 122,8±7,0 121,5±7,0 >0,05 

21 125,3±7,2   

р1-2 >0,05 =0,060 

 

р1-3 >0,05 >0,05 

р1-4 >0,05 >0,05 

р1-5 >0,05 >0,05 

р2-3 >0,05 >0,05 

р2-4 >0,05 >0,05 
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Продовження табл. 3.3 

1 2 3 4 5 

Попереч-

ний розмір 

СЧЯ (Т2) 

р2-5 >0,05 >0,05 

 
р3-4 >0,05 >0,05 

р3-5 <0,05 >0,05 

р4-5 >0,05 >0,05 

 

При порівнянні поздовжнього розміру СЧЯ справа на рівні Т2 між юнака-

ми та дівчатами загалом і відповідного біологічного або календарного віку вста-

новлено, що даний показник вірогідно більший: у юнаків загальної групи 

(р<0,001), ніж у дівчат загальної групи; у 18- та 21-річних юнаків (р<0,01), ніж у 

дівчат відповідного біологічного віку (17- та 20-річних), а також у 18-річних 

юнаків порівняно із дівчатами аналогічного календарного віку (р<0,05). Також 

встановлено, що поздовжній розмір СЧЯ справа на рівні Т2 має виражену  

тенденцію до більших значень у 20-річних юнаків (р=0,051) порівняно із 19-

річними дівчатами й тенденцію до більших значень у 19-річних юнаків (р=0,063) 

порівняно із дівчатами аналогічного календарного віку (див. рис. 3.4; табл. 3.3). 

Межі довірчих інтервалів і процентильного розмаху поздовжнього розмі-

ру СЧЯ зліва на рівні Т2 в юнаків і дівчат загалом та різного віку дорівнюють: 

для юнаків загалом – 47,0 і 51,1 мм; 17-річних юнаків – 46,2 і 49,7 мм; 18-

річних юнаків – 47,0 і 51,7 мм; 19-річних юнаків – 44,1 і 50,2 мм; 20-річних 

юнаків – 46,4 і 49,4 мм; 21-річних юнаків – 48,3 і 53,7 мм; для дівчат загалом – 

44,1 і 48,0 мм; 16-річних дівчат – 44,1 і 46,3 мм; 17-річних дівчат – 44,2 і 47,2 

мм; 18-річних дівчат – 44,7 і 48,3 мм; 19-річних дівчат – 43,9 і 48,0 мм; 20-

річних дівчат – 44,0 і 49,0 мм. 

При порівнянні поздовжнього розміру СЧЯ зліва на рівні Т2 визначено, 

що в 21-річних юнаків даний показник вірогідно більший, ніж у 17-річних 

(р<0,05) і 19-річних (р<0,01) юнаків, а також має виражену тенденцію до біль-

ших значень (р=0,057) порівняно із 20-річними юнаками (рис.3.5; див.табл. 3.3). 

Між дівчатами різного віку вірогідних або тенденцій до відмінностей поздовжньо- 
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Рис. 3.5. Поздовжній розмір СЧЯ зліва на рівні Т2 у юнаків та дівчат у залеж-

ності від віку (мм). 

 

го розміру СЧЯ зліва на рівні Т2 не встановлено (див. рис. 3.5; табл. 3.3). 

Встановлено, що поздовжній розмір СЧЯ зліва на рівні Т2 вірогідно бі-

льший: у юнаків загальної групи (р<0,001) порівняно із дівчатами загальної 

групи; у 17-річних (р<0,01), 18-річних (р<0,001), 20-річних (р<0,05) й 21-річних 

(р<0,001) юнаків порівняно із дівчатами відповідного біологічного (16, 17, 19 та 

20 років) віку; у 17-річних (р<0,05) та 18-річних юнаків (р<0,05) порівняно із 

дівчатами аналогічного календарного віку (див. рис. 3.5; табл. 3.3). Також вста-

новлені тенденції до більших значень поздовжнього розміру СЧЯ зліва на рівні 

Т2 в 19-річних (р=0,069) і 20-річних юнаків (р=0,068) порівняно із дівчатами 

аналогічного календарного віку (див. рис. 3.5; табл. 3.3). 

Ознаки асиметрії поздовжнього розміру СЧЯ на рівні Т2 встановлені ли-

ше в 16-річних дівчат, а саме вірогідно (р<0,05) більші значення даного показ-

ника справа (табл. 3.4). 

Межі довірчих інтервалів і процентильного розмаху поперечного розміру 

СЧЯ на рівні Т2 в юнаків і дівчат загалом та різного віку дорівнюють: для юна-

ків загалом – 117,2 і 126,2 мм; 17-річних юнаків – 119,2 і 125,1 мм; 18-річних 

юнаків – 116,9 і 126,2 мм; 19-річних юнаків – 114,4 і 122,5 мм; 20-річних юнаків  
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Таблиця 3.4 

Асиметрія поздовжнього розміру СЧЯ на рівні Т2 в здорових міських юна-

ків та дівчат Поділля різного віку (мм, M±σ) 

Стать Вік (роки) 
Поздовжній розмір СЧЯ на рівні Т2 

р6 
справа зліва 

Юнаки 

Загальна група 49,23±3,9 49,04±3,7 >0,05 

17 48,40±3,84 47,90±3,26 >0,05 

18 49,15±2,46 49,45±2,44 >0,05 

19 47,98±3,96 47,37±3,30 >0,05 

20 48,68±4,13 48,70±3,96 >0,05 

21 51,40±4,21 51,21±3,84 >0,05 

Дівчата 

Загальна група 46,24±3,12 45,96±2,89 >0,05 

16 46,48±2,04 45,29±1,61 <0,05 

17 45,85±2,93 45,67±2,36 >0,05 

18 46,89±3,13 46,69±3,09 >0,05 

19 45,89±2,89 45,62±2,62 >0,05 

20 46,22±3,96 46,38±3,96 >0,05 

 

– 118,1 і 125,9 мм; 21-річних юнаків – 120,8 і 129,4 мм; для дівчат загалом – 

116,1 і 124,9 мм; 16-річних дівчат – 115,0 і 122,9 мм; 17-річних дівчат – 119,2 і 

128,3 мм; 18-річних дівчат – 116,1 і 123,8 мм; 19-річних дівчат – 115,9 і 123,6 

мм; 20-річних дівчат – 116,0 і 127,2 мм. 

Встановлено, що поперечний розмір СЧЯ на рівні Т2 в 21-річних юнаків 

вірогідно більший, ніж у 19-річних (р<0,05), а також у 17-річних дівчат має тен-

денцію до більших значень (р=0,060) порівняно із 16-річними дівчатами  

(рис. 3.6; див. табл. 3.3). 

При порівнянні поперечного розміру СЧЯ на рівні Т2 між юнаками та ді-

вчатами загалом і відповідного біологічного або календарного віку вірогідних 

або тенденцій до відмінностей величини даного показника не встановлено 

 (див. рис. 3.6; табл. 3.3). 

Межі довірчих інтервалів і процентильного розмаху поперечного розміру 

задньої ніжки внутрішньої капсули зліва на рівні Т5 у юнаків і дівчат загалом та 

різного віку дорівнюють: для юнаків загалом – 29,2 і 32,2 мм; 17-річних юнаків  



77 
 

        мм 

Mean+SD

Mean-SD

Mean+SE

Mean-SE

Mean
110

114

118

122

126

130

134

Ю Ю17 Ю18 Ю19 Ю20 Ю21 Д Д16 Д17 Д18 Д19 Д20
 

Рис. 3.6. Поперечний розмір СЧЯ на рівні Т2 у юнаків та дівчат у залежності 

від віку (мм). 

 

– 30,4 і 32,5 мм; 18-річних юнаків – 28,9 і 32,3 мм; 19-річних юнаків – 28,8 і 

30,9 мм; 20-річних юнаків – 29,9 і 32,4 мм; 21-річних юнаків – 29,7 і 32,6 мм; 

для дівчат загалом – 28,4 і 31,7 мм; 16-річних дівчат – 29,9 і 32,3 мм; 17-річних 

дівчат – 28,4 і 31,3 мм; 18-річних дівчат – 29,1 і 31,0 мм; 19-річних дівчат – 28,1 

і 31,7 мм; 20-річних дівчат – 27,1 і 31,4 мм. 

Встановлено, що поперечний розмір задньої ніжки внутрішньої капсули 

зліва на рівні Т5 у 17-річних юнаків вірогідно (р<0,05) більший, ніж у 19-річних 

юнаків (рис. 3.7; табл. 3.5). При порівнянні поперечного розміру задньої ніжки 

внутрішньої капсули зліва на рівні Т5 між дівчатами різного віку визначено, що 

в 16-річних дівчат даний показник вірогідно (р<0,05) більший, ніж у 20-річних, 

а також має тенденції до більших значень, ніж у 17-річних (р=0,067) і 18-річних 

(р=0,069) дівчат (див. рис. 3.7; табл. 3.5). 

Встановлено, що поперечний розмір задньої ніжки внутрішньої капсули 

зліва на рівні Т5 вірогідно (р<0,05) більший у юнаків загальної групи порівняно 

із дівчатами загальної групи  (див. рис. 3.7; табл. 3.5). Також встановлені віро- 

гідно більші значення поперечного розміру задньої ніжки внутрішньої капсули 

зліва на рівні Т5 у 21-річних юнаків (р<0,05) порівняно із дівчатами відповідно- 
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Рис. 3.7. Поперечний розмір задньої ніжки внутрішньої капсули зліва на рів-

ні Т5 у юнаків та дівчат у залежності від віку (мм). 

 

Таблиця 3.5 

Поперечний розмір задньої ніжки внутрішньої капсули на рівні Т5 у здо-

рових міських юнаків та дівчат Поділля різного віку (мм, M±σ) 

Показники Вік (роки) Юнаки Дівчата р 

1 2 3 4 5 

Попереч-

ний розмір 

задньої 

ніжки 

внутріш-

ньої кап-

сули зліва 

(Т5) 

Загальна група 30,77±1,88 29,97±2,12 <0,05 

16  31,18±1,71  

17 31,60±1,75 29,94±1,96 <0,05 

18 30,50±1,93 29,89±1,65 >0,05 

19 30,01±1,43 29,85±2,11 >0,05 

20 30,77±1,74 29,45±2,70 >0,05 

21 31,17±2,21*   

р1-2 >0,05 =0,067 

 

р1-3 <0,05 =0,069 

р1-4 >0,05 >0,05 

р1-5 >0,05 <0,05 

р2-3 >0,05 >0,05 

р2-4 >0,05 >0,05 

р2-5 >0,05 >0,05 

р3-4 >0,05 >0,05 
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Продовження табл. 3.5 

1 2 3 4 5 

 
р3-5 >0,05 >0,05 

 
р4-5 >0,05 >0,05 

Попереч-

ний розмір 

задньої 

ніжки 

внутріш-

ньої кап-

сули зліва 

(Т5) 

Загальна група 31,26±1,74 30,49±2,12 <0,01 

16  32,00±2,85  

17 31,67±2,23 30,88±1,86 >0,05 

18 31,49±1,64 30,15±1,34 <0,05 

19 30,36±1,44 30,02±2,33 >0,05 

20 31,45±1,70 29,99±1,81 <0,05 

21 31,49±1,66*   

р1-2 >0,05 >0,05 

 

р1-3 >0,05 >0,05 

р1-4 >0,05 >0,05 

р1-5 >0,05 >0,05 

р2-3 =0,063 >0,05 

р2-4 >0,05 >0,05 

р2-5 >0,05 >0,05 

р3-4 =0,067 >0,05 

р3-5 <0,05 >0,05 

р4-5 >0,05 >0,05 

 

го біологічного (20-ти років) віку, а також у 17-річних юнаків (р<0,05) порівня-

но із дівчатами аналогічного календарного віку (див. рис. 3.7; табл. 3.5). 

Межі довірчих інтервалів і процентильного розмаху поперечного розміру 

задньої ніжки внутрішньої капсули справа на рівні Т5 у юнаків і дівчат загалом 

та різного віку дорівнюють: для юнаків загалом – 30,0 і 32,5 мм; 17-річних юна-

ків – 29,9 і 33,1 мм; 18-річних юнаків – 30,3 і 33,0 мм; 19-річних юнаків – 29,3 і 

31,3 мм; 20-річних юнаків – 30,5 і 32,5 мм; 21-річних юнаків – 30,3 і 32,8 мм; 

для дівчат загалом – 29,1 і 31,8 мм; 16-річних дівчат – 28,9 і 33,6 мм; 17-річних 

дівчат – 29,5 і 32,1 мм; 18-річних дівчат – 29,1 і 31,2 мм; 19-річних дівчат – 27,3 

і 31,5 мм; 20-річних дівчат – 29,1 і 31,3 мм. 

Встановлено, що поперечний розмір задньої ніжки внутрішньої капсули 

справа на рівні Т5 у 19-річних юнаків вірогідно менший, ніж у 21-річних 
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(р<0,05) і має тенденції до менших значень порівняно з 18-річними (р=0,063) і 

20-річними (р=0,067) юнаками (рис. 3.8; див. табл. 3.5). Між дівчатами різного 

віку вірогідних або тенденцій до відмінностей поперечного розміру задньої ніжки 

внутрішньої капсули справа на рівні Т5 не встановлено (див. рис. 3.8;  

табл. 3.5). 

 

       мм 

Mean+SD

Mean-SD

Mean+SE

Mean-SE

Mean
27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Ю Ю17 Ю18 Ю19 Ю20 Ю21 Д Д16 Д17 Д18 Д19 Д20
 

Рис. 3.8. Поперечний розмір задньої ніжки внутрішньої капсули справа  

на рівні Т5 у юнаків та дівчат у залежності від віку (мм). 

 

При порівнянні поперечного розміру задньої ніжки внутрішньої капсули 

справа на рівні Т5 між юнаками і дівчатами загалом і відповідного біологічного 

або календарного віку встановлено, що даний показник вірогідно більший у 

юнаків загальної групи (р<0,01), ніж у дівчат загальної групи; у 21-річних юна-

ків (р<0,05), ніж у 20-річних дівчат, а також у 18- та 20-річних юнаків (р<0,05 в 

обох випадках), ніж у дівчат аналогічного календарного віку (див. рис. 3.8; 

табл. 3.5). 

Встановлені наступні ознаки асиметрії поперечного розміру задньої ніж-

ки внутрішньої капсули на рівні Т5: у юнаків загальної групи, 18-річних та 20-

річних юнаків – вірогідно більші значення поперечного розміру задньої ніжки 

внутрішньої капсули справа (р<0,05-0,001); у дівчат загальної групи та 17-



81 
 

річних дівчат – також вірогідно більші значення поперечного розміру задньої 

ніжки внутрішньої капсули справа (р<0,01-0,001) (табл. 3.6). 

 

Таблиця 3.6 

Асиметрія поперечного розміру задньої ніжки внутрішньої капсули на рів-

ні Т5 у здорових міських юнаків та дівчат Поділля різного віку (мм, M±σ) 

Стать Вік (роки) 

Поперечний розмір задньої ніжки 

внутрішньої капсули на рівні Т5 
р6 

справа зліва  

Юнаки 

Загальна група 30,77±1,88 31,26±1,74 <0,001 

17 31,60±1,75 31,67±2,23 >0,05 

18 30,50±1,93 31,49±1,64 <0,05 

19 30,01±1,43 30,36±1,44 >0,05 

20 30,77±1,74 31,45±1,70 <0,01 

21 31,17±2,21 31,49±1,66 >0,05 

Дівчата 

Загальна група 29,97±2,12 30,49±2,12 <0,001 

16 31,18±1,71 32,00±2,85 >0,05 

17 29,94±1,96 30,88±1,86 <0,01 

18 29,89±1,65 30,15±1,34 >0,05 

19 29,85±2,11 30,02±2,33 >0,05 

20 29,45±2,70 29,99±1,81 >0,05 

 

Межі довірчих інтервалів і процентильного розмаху поздовжнього розмі-

ру таламуса зліва на рівні Т5 у юнаків і дівчат загалом та різного віку дорів-

нюють: для юнаків загалом – 29,2  і 33,1 мм; 17-річних юнаків – 30,4 і 33,8 мм; 

18-річних юнаків – 29,6  і 33,5 мм; 19-річних юнаків – 28,0 і 33,0 мм; 20-річних 

юнаків – 29,7 і 32,6 мм; 21-річних юнаків – 28,9 і 31,5 мм; для дівчат загалом – 

27,6 і 31,0 мм; 16-річних дівчат – 28,9 і 31,3 мм; 17-річних дівчат – 27,8 і 31,0 

мм; 18-річних дівчат – 27,0 і 29,5 мм; 19-річних дівчат – 29,2 і 31,9 мм; 20-

річних дівчат – 27,1 і 31,1 мм. 

При порівнянні поздовжнього розміру таламуса зліва на рівні Т5 ви-

значено, що у 18-річних дівчат даний вірогідно значуще (р<0,01) менший, 

ніж у 19-річних, а також 16-річних та 17-річних (р<0,05 в обох випадках) дівчат 
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(рис. 3.9; див. табл. 3.7). Між юнаками різного віку вірогідних відмінностей 

поздовжнього розміру таламуса зліва на рівні Т5 не встановлено. Привертає 

увагу лише тенденція до більших значень величини даного показника в 17-

річних юнаків (р=0,062) порівняно з 21-річними юнаками (див. рис. 3.9; 

табл. 3.7). 
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Рис. 3.9. Поздовжній розмір таламуса зліва на рівні Т5 у юнаків та дівчат у 

залежності від віку (мм). 

 

Таблиця 3.7 

Поздовжній і поперечний розміри таламуса на рівні Т5 у здорових 

міських юнаків та дівчат Поділля різного віку (мм, M±σ) 

Показники Вік (роки) Юнаки Дівчата р 

1 2 3 4 5 

Поздовж- 

ній розмір 

таламуса 

зліва (Т5) 

Загальна група 31,05±2,94 29,32±2,28 <0,001 

16  29,83±1,68  

17 32,71±3,48* 29,58±2,42 <0,05 

18 31,53±3,42! 28,00±1,98 <0,01 

19 30,44±2,84* 30,28±2,11 >0,05 

20 30,70±2,86 28,91±2,44 =0,066 

21 30,55±2,13!   
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Продовження табл. 3.7 

1 2 3 4 5 

Поздовж- 

ній розмір 

таламуса 

зліва (Т5) 

р1-2 >0,05 >0,05 

 

р1-3 >0,05 <0,05 

р1-4 >0,05 >0,05 

р1-5 =0,062 >0,05 

р2-3 >0,05 <0,05 

р2-4 >0,05 >0,05 

р2-5 >0,05 >0,05 

р3-4 >0,05 <0,01 

р3-5 >0,05 >0,05 

р4-5 >0,05 >0,05 

Попереч-

ний розмір 

таламуса 

зліва (Т5) 

Загальна група 14,38±1,36 13,88±1,25 <0,05 

16  15,15±1,34  

17 14,82±1,15 14,17±1,33 >0,05 

18 14,61±1,31 13,45±1,06 <0,05 

19 13,69±1,38 13,88±1,04 >0,05 

20 14,44±1,64 13,20±0,86 <0,05 

21 14,51±1,10&   

р1-2 >0,05 >0,05 

 

р1-3 <0,05 <0,01 

р1-4 >0,05 <0,05 

р1-5 >0,05 <0,001 

р2-3 <0,05 =0,065 

р2-4 >0,05 >0,05 

р2-5 >0,05 <0,05 

р3-4 >0,05 >0,05 

р3-5 <0,05 >0,05 

р4-5 >0,05 >0,05 

Поздовж- 

ній розмір 

таламуса 

справа 

(Т5) 

Загальна група 30,74±2,62 29,41±2,23 <0,01 

16  29,89±2,18  

17 31,75±3,35 29,45±2,72 =0,067 

18 30,68±2,73 28,19±2,11 <0,01 

19 30,36±2,43# 30,27±1,71 >0,05 

20 31,28±2,78 29,21±2,07 <0,05 

21 30,06±1,97   

р1-2 >0,05 >0,05  
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Продовження табл. 3.7 

1 2 3 4 5 

Поздовж- 

ній розмір 

таламуса 

справа 

(Т5) 

р1-3 >0,05 <0,05 

 

р1-4 >0,05 >0,05 

р1-5 >0,05 >0,05 

р2-3 >0,05 <0,05 

р2-4 >0,05 >0,05 

р2-5 >0,05 >0,05 

р3-4 >0,05 <0,001 

р3-5 >0,05 <0,05 

р4-5 >0,05 <0,05 

Попереч-

ний розмір 

таламуса 

справа 

(Т5) 

Загальна група 14,60±1,34 14,09±1,00 <0,05 

16  14,57±0,97  

17 14,99±1,14 14,39±1,09 >0,05 

18 14,69±1,32 13,99±1,05 >0,05 

19 14,04±1,26 14,18±0,79 >0,05 

20 14,52±1,40 13,52±0,93 <0,05 

21 14,88±1,42#   

р1-2 >0,05 >0,05 

 

р1-3 =0,052 >0,05 

р1-4 >0,05 >0,05 

р1-5 >0,05 <0,01 

р2-3 >0,05 >0,05 

р2-4 >0,05 >0,05 

р2-5 >0,05 <0,05 

р3-4 >0,05 >0,05 

р3-5 =0,059 >0,05 

р4-5 >0,05 <0,05 

 

Встановлено, що поздовжній розмір таламуса зліва на рівні Т5 вірогідно 

(р<0,001) більший у юнаків загальної групи порівняно з дівчатами загальної 

групи (див. рис. 3.9; табл. 3.7). Також встановлені вірогідно більші значення по-

здовжнього розміру таламуса зліва на рівні Т5 у 17-ти (р<0,05) і 19-річних юна-

ків (р<0,001) порівняно з дівчатами відповідного біологічного (16 та 18 років) 

віку та тенденції до більших значень величини даного показника у 18-річних 

(р=0,069) і 21-річних (р=0,067) юнаків порівняно з дівчатами відповідного біо-
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логічного (17 та 20 років) віку (див. рис. 3.9; табл. 3.7). Крім того, поздовжній 

розмір таламуса зліва на рівні Т5 має вірогідно більші значення в 17-річних 

(р<0,05) і 18-річних (р<0,01) юнаків, а також тенденцію до більших значень  

у 20-річних юнаків (р=0,066), ніж у дівчат аналогічного віку (див. рис. 3.9;  

табл. 3.7). 

Межі довірчих інтервалів і процентильного розмаху поздовжнього розмі-

ру таламуса справа на рівні Т5 в юнаків і дівчат загалом та різного віку дорів-

нюють: для юнаків загалом – 28,8 і 32,2 мм; 17-річних юнаків – 29,8 і 33,3 мм; 

18-річних юнаків – 28,5 і 33,4 мм; 19-річних юнаків – 28,0 і 32,6 мм; 20-річних 

юнаків – 30,0 і 32,3 мм; 21-річних юнаків – 28,5 і 31,2 мм; для дівчат загалом – 

27,8 і 30,8 мм; 16-річних дівчат – 28,7 і 30,8 мм; 17-річних дівчат – 27,8 і 30,8 мм; 

18-річних дівчат – 26,9 і 29,4 мм; 19-річних дівчат – 28,7 і 31,5 мм; 20-річних 

дівчат – 27,9 і 30,6 мм. 

Встановлено, що поздовжній розмір таламуса справа на рівні Т5 у 18-

річних дівчат вірогідно менший, ніж у дівчат усіх інших вікових груп (р<0,05-

0,01), а також вірогідно більший у 19-річних дівчат (р<0,05) порівняно із 20-

річними дівчатами (рис. 3.10; див. табл. 3.7). Між юнаками різного віку вірогід-

них або тенденцій до відмінностей поздовжнього розміру таламуса справа на 

рівні Т5 не встановлено (див. рис. 3.10; табл. 3.7). 

При порівнянні поздовжнього розміру таламуса справа на рівні Т5 між 

юнаками та дівчатами загалом і відповідного біологічного або календарного ві-

ку встановлено, що даний показник вірогідно більший у юнаків загальної групи 

(р<0,01), ніж у дівчат загальної групи; у 19-річних юнаків (р<0,01), ніж у 18-

річних дівчат; у 18-річних (р<0,01) та 20-річних (р<0,05) юнаків, ніж у дівчат 

аналогічного календарного віку (див. рис. 3.10; табл. 3.7). Також встановлена 

тенденція до більших значень величини даного показника в 17-річних юнаків 

(р=0,067) порівняно з 17-річними дівчатами (див. рис. 3.10; табл. 3.7). 

Ознаки асиметрії поздовжнього розміру таламуса на рівні Т5 встановлені 

лише у юнаків – вірогідно більші значення даного показника зліва (р<0,05-0,01) 
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Рис. 3.10. Поздовжній розмір таламуса справа на рівні Т5 у юнаків та дівчат у 

залежності від віку (мм). 

 

у загальної групи, 17-, 18- та 21-річних юнаків (див. табл. 3.8). 

 

Таблиця 3.8 

Асиметрія поздовжнього розміру таламуса на рівні Т5 у здорових міських 

юнаків та дівчат Поділля різного віку (мм, M±σ) 

Стать Вік (роки) 
Поздовжній розмір таламуса на рівні Т5 

р6 
справа зліва 

Юнаки 

Загальна група 31,05±2,94 30,74±2,62 <0,05 

17 32,71±3,48 31,75±3,35 <0,01 

18 31,53±3,42 30,68±2,73 <0,05 

19 30,44±2,84 30,36±2,43 >0,05 

20 30,70±2,86 31,28±2,78 >0,05 

21 30,55±2,13 30,06±1,97 <0,05 

Дівчата 

Загальна група 29,32±2,28 29,41±2,23 >0,05 

16 29,83±1,68 29,89±2,18 >0,05 

17 29,58±2,42 29,45±2,72 >0,05 

18 28,00±1,98 28,19±2,11 >0,05 

19 30,28±2,11 30,27±1,71 >0,05 

20 28,91±2,44 29,21±2,07 >0,05 
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Межі довірчих інтервалів і процентильного розмаху поперечного розміру 

таламуса зліва на рівні Т5 в юнаків і дівчат загалом та різного віку дорівнюють: 

для юнаків загалом – 13,3 і 15,5 мм; 17-річних юнаків – 13,6 і 15,7 мм; 18-

річних юнаків – 13,6 і 16,1 мм; 19-річних юнаків – 12,7 і 14,2 мм; 20-річних 

юнаків – 13,2 і 15,7 мм; 21-річних юнаків – 13,7 і 15,5 мм; для дівчат загалом – 

12,7 і 14,8 мм; 16-річних дівчат – 14,3 і 16,1 мм; 17-річних дівчат – 13,2 і 15,2 

мм; 18-річних дівчат – 12,4 і 14,3 мм; 19-річних дівчат – 12,7 і 14,6 мм; 20-

річних дівчат – 12,7 і 13,7 мм. 

При порівнянні поперечного розміру таламуса зліва на рівні Т5 визначе-

но, що в 19-річних юнаків даний показник вірогідно (р<0,05) менший, ніж у 17-, 

18- та 21-річних юнаків (рис. 3.11; див. табл. 3.7). Поперечний розмір таламуса 

зліва на рівні Т5 у 16-річних дівчат вірогідно більший, ніж у 18-річних (р<0,01), 

19-річних (р<0,05) й 20-річних (р<0,001) дівчат. Також встановлено, що попе-

речний розмір таламуса зліва на рівні Т5 у 17-річних дівчат вірогідно більший, 

ніж у 20-річних (р<0,05) та має тенденцію до більших значень, ніж у 18-річних 

(р=0,065) дівчат (див. рис. 3.11; табл. 3.7). 
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   Рис. 3.11. Поперечний розмір таламуса зліва на рівні Т5 у юнаків та дівчат у 

залежності від віку (мм). 
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Встановлено, що поперечний розмір таламуса зліва на рівні Т5 вірогідно 

(р<0,05) більший у юнаків загальної групи порівняно з дівчатами загальної гру-

пи (див. рис. 3.11; табл. 3.7). Також встановлені вірогідно більші значення по-

перечного розміру таламуса зліва на рівні Т5 у 21- річних юнаків (р<0,001) по-

рівняно з дівчатами відповідного біологічного (20 років) віку, та у 18-річних та 

20-річних юнаків (р<0,05 в обох випадках) порівняно з дівчатами аналогічного 

календарного віку (див. рис. 3.11; табл. 3.7). 

Межі довірчих інтервалів і процентильного розмаху поперечного розміру 

таламуса справа на рівні Т5 в юнаків і дівчат загалом та різного віку дорівню-

ють: для юнаків загалом – 13,6 і 15,4 мм; 17-річних юнаків – 14,1 і 15,8 мм; 18-

річних юнаків – 13,4 і 16,0 мм; 19-річних юнаків – 13,1 і 14,9 мм; 20-річних 

юнаків – 13,7 і 15,2 мм; 21-річних юнаків – 14,0 і 15,4 мм; для дівчат загалом – 

13,3 і 14,9 мм; 16-річних дівчат – 13,7 і 15,1 мм; 17-річних дівчат – 13,3 і 15,1 

мм; 18-річних дівчат – 13,2 і 14,6 мм; 19-річних дівчат – 13,8 і 14,7 мм; 20-

річних дівчат – 12,7 і 14,3 мм. 

Встановлено, що поперечний розмір таламуса справа на рівні Т5 у 20-

річних дівчат вірогідно менший, ніж у 16-річних (р<0,01), 17-річних та 19-

річних (р<0,05 в обох випадках) дівчат (рис. 3.12; див. табл. 3.7). Між юнаками 

різного віку вірогідних відмінностей поперечного розміру таламуса справа на 

рівні Т5 не встановлено. Привертають увагу лише виражені тенденції до мен-

ших значень величини даного показника в 19-річних юнаків порівняно із 17-

річними (р=0,052) й 21-річними (р=0,059) юнаками (див. рис. 3.12; табл. 3.7). 

          При порівнянні поперечного розміру таламуса справа на рівні Т5 між 

юнаками та дівчатами загалом і відповідного біологічного або календарного ві-

ку встановлено, що даний показник вірогідно більший у юнаків загальної групи 

(р<0,05), ніж у дівчат загальної групи; у 21-річних юнаків (р<0,01), ніж у 20-

річних дівчат; у 20-річних юнаків (р<0,05), ніж у 20-річних дівчат(див. рис.3.12; 

табл. 3.7). 

Ознаки асиметрії поперечного розміру таламуса на рівні Т5 встановлені  
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Рис. 3.12. Поперечний розмір таламуса справа на рівні Т5 у юнаків та дівчат 

у залежності від віку (мм). 

 

лише в дівчат – вірогідно більші значення даного показника справа (р<0,05-

0,01) у загальної групи, 16-, 18- та 20-річних дівчат; а також тенденція до біль-

ших значень (р=0,069) у 19-річних дівчат (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Асиметрія поперечного розміру таламуса на рівні Т5 у здорових міських 

юнаків та дівчат Поділля різного віку (мм, M±σ) 

Стать Вік (роки) 
Поперечний розмір таламуса на рівні Т5 

р6 
справа зліва 

Юнаки 

Загальна група 14,38±1,36 14,60±1,34 >0,05 

17 14,82±1,15 14,99±1,14 >0,05 

18 14,61±1,31 14,69±1,32 >0,05 

19 13,69±1,38 14,04±1,26 >0,05 

20 14,44±1,64 14,52±1,40 >0,05 

21 14,51±1,10 14,88±1,42 >0,05 

Дівчата 

Загальна група 13,88±1,25 14,09±1,00 <0,01 

16 15,15±1,34 14,57±0,97 <0,05 

17 14,17±1,33 14,39±1,09 >0,05 

18 13,45±1,06 13,99±1,05 <0,01 

19 13,88±1,04 14,18±0,79 =0,069 

20 13,20±0,86 13,52±0,93 <0,05 
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Таким чином, у практично здорових міських юнаків і дівчат Поділля 

встановлені межі процентильного розмаху комп’ютерно-томографічних пара-

метрів середньої черепної ямки, таламуса та задньої ніжки внутрішньої капсули 

в загальних групах, а також у представників різного віку. Визначені відмінності 

величини даних комп’ютерно-томографічних параметрів між юнаками або дів-

чатами різного віку. Встановлені прояви статевого диморфізму вказаних пара-

метрів між юнаками та дівчатами загалом і різного віку; а також ознаки асимет-

рії комп’ютерно-томографічних розмірів середньої черепної ямки, таламуса та 

задньої ніжки внутрішньої капсули як у загальних групах юнаків або дівчат, так 

і в представників різного віку. 

Результати досліджень, представлені у даному розділі дисертації, відо-

бражені в трьох наукових статтях у фахових наукових виданнях, одна з яких  

відноситься до міжнародних наукометричних баз та в трьох тезах науково-

практичних конференцій: 

1. Гунас, І. В., & Міщук, Л. В. (2012). Вікові та статеві особливості 

комп’ютерно-томографічних розмірів середньої черепної ямки в здорових юна-

ків і дівчат Поділля. Український медичний альманах, 15(6), 39-42. [52] 

2. Міщук, Л. В. (2012). Вікові та статеві особливості комп’ютерно-томогра-

фічних розмірів таламуса та задньої ніжки внутрішньої капсули в здорових 

юнаків і дівчат Поділля. Український морфологічний альманах, 10(4), 128-131. 

[87] 

3. Gunas, I. V., Babych, L. V. (2017). Comparative analysis of CT-sizes of thal-

amus in apparently healthy young men and women in age and somatotypological as-

pect. Вісник наукових досліджень, 1(90), 104-109. [184] 

4. Бабич, Л. В. (2017). Порівняльний аналіз КТ-розмірів середньої черепної 

ямки у практично здорових юнаків і дівчат у віковому та конституціонально-

му аспекті. Тези представлені  в матеріалах науково-практичної конференції 

“Прикладні  аспекти  морфології”, присвяченої  пам’яті  професорів-морфологів  
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Г.В. Терентьєва, О.Ю. Роменського, Б.Й. Когана, П.П. Шапаренка, С.П. Жучен-

ка, Вінниця (стор. 212-214). Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю. [17] 

5. Шевчук, Ю. Г., Гавриленко, О. О., Шаюк, А. В., Міщук, Л. В. (2006). Нор-

мативні комп’ютерно-томографічні параметри анатомічних структур головного 

мозку та лікворної системи у юнаків і дівчат Поділля. Вісник Вінницького націо-

нального медичного університету, 10(2), 378-379. [128] 

6. Шевчук, Ю. Г., Даценко, Г. В., Шаюк, А. В., Гавриленко, О. О., Міщук, Л. В. 

(2008). Комп'ютерно-томографічні показники структур головного мозку, лікво-

рної системи й хребта у практично здорових юнаків і дівчат Поділля. Тези 

представлені в збірнику матеріалів науково-практичної конференції “Прикладні 

аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень”, Тернопіль 

(стор. 152-153). Тернопіль: Укрмедкнига. [131] 
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РОЗДІЛ 4 

КОМП’ЮТЕРНО-ТОМОГРАФІЧНІ РОЗМІРИ СЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕПНОЇ 

ЯМКИ, ТАЛАМУСА Й ЗАДНЬОЇ НІЖКИ ВНУТРІШНЬОЇ КАПСУЛИ В 

ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМИ ЧЕРЕПА 

 

 

Встановлені за допомогою комп’ютерно-томографічного дослідження 

межі процентильного розмаху поздовжнього розміру середньої черепної ямки 

(СЧЯ) справа на рівні томограми 1 (Т1) у здорових міських юнаків і дівчат у 

залежності від особливостей краніотипу дорівнюють (відповідно, для юнаків 

або дівчат – 25,0 та 75,0 percentl): для юнаків-доліхоцефалів – 41,4 і 46,0 мм; 

для юнаків-мезоцефалів – 41,9 і 46,3 мм; для юнаків-брахіцефалів – 40,5 і 45,6 мм; 

для дівчат-доліхоцефалів – 39,6 і 44,1 мм; для дівчат-мезоцефалів – 39,1 і 43,5 

мм; для дівчат-брахіцефалів – 38,5 і 41,9 мм. 

Як між юнаками, так і між дівчатами різних краніотипів при порівнянні 

поздовжнього розміру СЧЯ справа на рівні Т1 вірогідних або тенденцій до від-

мінностей не встановлено (рис. 4.1; див. табл. 4.1). 

При порівнянні поздовжнього розміру СЧЯ справа на рівні Т1 між юна-

ками й дівчатами однакового краніотипу встановлено, що величина даного по-

казника вірогідно більша у юнаків мезо- й брахіцефалів (р<0,01 в обох випад-

ках) порівняно з відповідними групами дівчат (див. рис. 4.1; табл. 4.1). Крім то-

го, поздовжній розмір СЧЯ справа на рівні Т1 у юнаків-доліхоцефалів має ви-

ражену тенденцію до більших значень (р=0,052), ніж у дівчат-доліхоцефалів 

(див. рис. 4.1; табл. 4.1). 

Межі процентильного розмаху поздовжнього розміру СЧЯ зліва на рівні Т1 

в юнаків і дівчат у залежності від особливостей краніотипу дорівнюють: для юна-

ків-доліхоцефалів – 41,3 і 45,1 мм; для юнаків-мезоцефалів – 41,4 і 45,5 мм; для 

юнаків-брахіцефалів – 39,7 і 45,2 мм; для дівчат-доліхоцефалів – 38,5 і 43,6 мм; 

для дівчат-мезоцефалів – 38,9 і 42,7 мм; для дівчат-брахіцефалів – 37,2 і 41,3 мм. 
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Рис. 4.1. Поздовжній розмір СЧЯ справа на рівні Т1 у юнаків та дівчат у за-

лежності від особливостей форми черепа (мм). Тут і надалі: 

1. Mean – середня вибірки. 

2. Mean±SE – ± похибка середньої. 

3. Mean±SD – ± середнє квадратичне відхилення. 

4. Ю– юнаки взагалі. 

5. Д – дівчата взагалі. 

6. Дц – доліхоцефали. 

7. Мц – мезоцефали. 

8. Бц – брахіцефали. 

Таблиця 4.1 

Поздовжній і поперечний розміри СЧЯ на рівні Т1 у здорових 

міських юнаків та дівчат Поділля з різними краніотипами (мм, M±σ) 

Показники Вік (роки) Юнаки Дівчата р 

1 2 3 4 5 

Поздовж-

ній розмір 

СЧЯ спра-

ва (Т1) 

доліхоцефали 44,12±3,60 41,51±3,20 =0,052 

мезоцефали 44,19±3,40 41,15±3,70 <0,01 

брахіцефали 42,97±4,00 40,25±2,50 <0,01 

р1-2 >0,05 >0,05 

 р1-3 >0,05 >0,05 

р2-3 >0,05 >0,05 
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Продовження табл. 4.1 

1 2 3 4 5 

Поздовж- 

ній розмір 

СЧЯ зліва 

(Т1) 

доліхоцефали 43,67±2,72 41,30±3,11 <0,05 

мезоцефали 43,39±3,15 40,74±3,41 <0,05 

брахіцефали 42,34±3,88 39,55±2,57 <0,01 

р1-2 >0,05 >0,05 

 р1-3 >0,05 <0,05 

р2-3 >0,05 >0,05 

Попереч-

ний розмір 

СЧЯ (Т1) 

доліхоцефали 112,7±5,4 110,2±4,3 >0,05 

мезоцефали 111,3±6,8 110,8±6,5 >0,05 

брахіцефали 112,0±6,5 108,0±5,9 <0,05 

р1-2 >0,05 >0,05 

 р1-3 >0,05 >0,05 

р2-3 >0,05 >0,05 

Примітки: тут і надалі: 

1. Т1, Т2, Т5 – відповідні рівні томограм. 

2. Доліхо- – доліхоцефали. 

3. Мезо- – мезоцефали. 

4. Брахі- – брахіцефали. 

5. M±σ – арифметична середня ± стандартне квадратичне відхилення. 

6. Р – вірогідність відмінностей між відповідними за краніотипом групами 

юнаків та дівчат. 

7. Р1-2 – вірогідність відмінностей між юнаками або дівчатами доліхоцефа-

лами і мезоцефалами. 

8. Р1-3 – вірогідність відмінностей між юнаками або дівчатами доліхоцефа-

лами і брахіцефалами. 

9. Р2-3 – вірогідність відмінностей між юнаками або дівчатами мезоцефала-

ми і брахіцефалами. 

 

Між юнаками та між дівчатами різних краніотипів величина поздовжньо-

го розміру СЧЯ зліва на рівні Т1 не має вірогідних або тенденцій до відмінностей 

(рис. 4.2; див. табл. 4.1). 
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Рис. 4.2. Поздовжній розмір СЧЯ зліва на рівні Т1 у юнаків та дівчат у зале-

жності від особливостей форми черепа (мм). 

 

При порівнянні поздовжнього розміру СЧЯ зліва на рівні Т1 між юнаками 

й дівчатами однакового краніотипу встановлено, що величина даного показни-

ка вірогідно більша у юнаків доліхо-, мезо- (р<0,05 в обох випадках) й брахіце-

фалів  (р<0,01), ніж у дівчат із відповідною формою черепа (див. рис. 4.2; 

табл. 4.1). 

          Встановлені наступні ознаки асиметрії поздовжнього розміру СЧЯ на рів- 

ні Т1: у юнаків і дівчат-брахіцефалів вірогідно більші значення даного показни-

ка справа (р<0,01-0,001), а також тенденція (р=0,066) до більших значень дано-

го показника справа у юнаків мезоцефалів (табл. 4.2). 

Межі процентильного розмаху поперечного розміру СЧЯ на рівні Т1 в 

юнаків і дівчат у залежності від особливостей краніотипу дорівнюють: для 

юнаків-доліхоцефалів – 109,8 і 114,3 мм; для юнаків - мезоцефалів – 105,8 і 

115,4 мм; для юнаків-брахіцефалів – 107,3 і 115,3 мм; для дівчат-доліхоцефалів 

– 108,0 і 113,4 мм; для дівчат-мезоцефалів – 105,5 і 115,0 мм; для дівчат-

брахіцефалів – 104,8 і 111,7 мм. 

Встановлено, що поперечний розмір СЧЯ на рівні Т1 у дівчат - доліхо -

цефалів вірогідно більший (р<0,01),  ніж у дівчат брахіцефалів (рис. 4.3; див. табл. 4.1). 
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Таблиця 4.2 

Асиметрія поздовжнього розміру СЧЯ на рівні Т1 у здорових міських юна-

ків та дівчат Поділля з різними краніотипами (мм, M±σ) 

Стать Вік (роки) 
Поздовжній розмір СЧЯ на рівні Т1 

р4 
справа зліва 

Юнаки 

доліхоцефали 44,12±3,60 43,67±2,72 >0,05 

мезоцефали 44,19±3,40 43,39±3,15 =0,066 

брахіцефали 42,97±4,00 42,34±3,88 <0,001 

Дівчата 

доліхоцефали 41,51±3,20 41,30±3,11 >0,05 

мезоцефали 41,15±3,70 40,74±3,41 >0,05 

брахіцефали 40,25±2,50 39,55±2,57 <0,01 

Примітки: тут і надалі р4 – вірогідність відмінностей між відповідними 

комп’ютерно-томографічними розмірами справа й зліва. 
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Рис. 4.3. Поперечний розмір СЧЯ на рівні Т1 у юнаків та дівчат у залежності 

від особливостей форми черепа (мм). 

 

      Між юнаками різних краніотипів величина поперечного розміру СЧЯ на 

рівні Т1 не має вірогідних або тенденцій до відмінностей (див. рис. 4.3; табл. 4.1). 

При порівнянні поперечного розміру СЧЯ на рівні Т1 між юнаками й дів-

чатами однакового краніотипу встановлено, що величина даного показника ві-
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рогідно більша лише у юнаків-брахіцефалів (р< 0,05), ніж у дівчат-брахіцефалів 

(див. рис. 4.3; табл. 4.1). 

Межі процентильного розмаху поздовжнього розміру СЧЯ справа на рів-

ні Т2 у юнаків і дівчат у залежності від особливостей краніотипу дорівнюють: 

для юнаків-доліхоцефалів – 47,6 і 50,2 мм; для юнаків-мезоцефалів – 44,7 і 52,2 мм; 

для юнаків-брахіцефалів – 46,9 і 52,1 мм; для дівчат-доліхоцефалів – 43,6 і 49,0 

мм; для дівчат-мезоцефалів – 43,6 і 48,1 мм; для дівчат-брахіцефалів – 44,3 і 

48,3 мм. 

Як між юнаками, так і між дівчатами різних краніотипів при порівнянні 

поздовжнього розміру СЧЯ справа на рівні Т2 вірогідних або тенденцій до від-

мінностей не встановлено (рис. 4.4; див. табл. 4.3). 
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Рис. 4.4. Поздовжній розмір СЧЯ справа на рівні Т2 у юнаків та дівчат у за-

лежності від особливостей форми черепа (мм). 

 

При порівнянні поздовжнього розміру СЧЯ справа на рівні Т2 між юна-

ками й дівчатами однакового краніотипу встановлено, що величина даного по-

казника вірогідно більша у юнаків мезо- (р<0,05) й брахіцефалів (р<0,001) порі-

вняно з відповідними групами дівчат (див. рис. 4.4; табл. 4.3). 

Межі процентильного розмаху поздовжнього розміру СЧЯ зліва на рівні  
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Таблиця 4.3 

Поздовжній і поперечний розміри СЧЯ на рівні Т2 в здорових 

міських юнаків та дівчат Поділля з різними краніотипами (мм, M±σ) 

Показники Вік (роки) Юнаки Дівчата р 

1 2 3 4 5 

Поздовж-

ній розмір 

СЧЯ спра-

ва (Т1) 

доліхоцефали 48,93±4,25 46,78±3,42 >0,05 

мезоцефали 48,45±3,97 45,84±3,01 <0,05 

брахіцефали 49,56±3,90 46,29±2,99 <0,001 

р1-2 >0,05 >0,05 

 р1-3 >0,05 >0,05 

р2-3 >0,05 >0,05 

Поздовж- 

ній розмір 

СЧЯ зліва 

(Т1) 

доліхоцефали 49,12±4,31 46,57±3,35 =0,058 

мезоцефали 48,78±3,83 45,61±2,74 <0,01 

брахіцефали 49,11±3,51 45,90±2,61 <0,001 

р1-2 >0,05 >0,05 

 р1-3 >0,05 >0,05 

р2-3 >0,05 >0,05 

Попереч-

ний розмір 

СЧЯ (Т1) 

доліхоцефали 121,8±4,7 120,3±5,7 >0,05 

мезоцефали 121,8±7,0 121,2±6,6 >0,05 

брахіцефали 123,1±7,8 121,3±6,6 >0,05 

р1-2 >0,05 >0,05 

 р1-3 >0,05 >0,05 

р2-3 >0,05 >0,05 

 

Т2 у юнаків та дівчат у залежності від особливостей краніотипу дорівнюють: 

для юнаків-доліхоцефалів – 47, і 50,3 мм; для юнаків-мезоцефалів –  45,5 і  

51,7 мм; для юнаків-брахіцефалів – 47,0 і 50,6 мм; для дівчат- доліхоцефалів – 

44,4 і 48,7 мм; для дівчат-мезоцефалів – 44,1 і 47,8 мм; для дівчат-брахіцефалів 

– 44,1 і 47,2 мм. 

Між юнаками та між дівчатами різних краніотипів величина поздовжньо-

го розміру СЧЯ зліва на рівні Т2 не має вірогідних або тенденцій до відмін-

ностей (рис. 4.5; див. табл. 4.3). 

При порівнянні поздовжнього розміру СЧЯ зліва на рівні Т2 між юнаками 

й дівчатами однакового краніотипу встановлено, що величина даного показни- 
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   Рис. 4.5. Поздовжній розмір СЧЯ зліва на рівні Т2 у юнаків та дівчат у залеж-

ності від особливостей форми черепа (мм). 

 

ка вірогідно більша у юнаків-мезо- (р<0,01) й брахіцефалів (р<0,001), ніж у дів-

чат із відповідною формою черепа (див. рис. 4.5; табл. 4.3). Крім того, поздов-

жній розмір СЧЯ зліва на рівні Т2 у юнаків-доліхоцефалів має виражену тенде-

нцію до більших значень (р= 0,058), ніж у дівчат-доліхоцефалів (див. рис. 4.5; 

табл. 4.3). 

Ознаки асиметрії поздовжнього розміру СЧЯ на рівні Т2 встановлені ли-

ше у юнаків із різною формою черепа, а саме – вірогідно більші значення дано-

го показника справа (р<0,05) у юнаків-брахіцефалів (табл. 4.4). 

Межі процентильного розмаху поперечного розміру СЧЯ на рівні Т2 у 

юнаків і дівчат у залежності від особливостей краніотипу дорівнюють: для 

юнаків-доліхоцефалів – 120,4 і 125,0 мм; для юнаків-мезоцефалів – 116,1 і 125,3 мм; 

для юнаків-брахіцефалів – 117,2  і 127,6 мм; для дівчат-доліхоцефалів – 116,1 і 

123,6 мм; для дівчат-мезоцефалів – 116,2 і 124,9 мм; для дівчат-брахіцефалів – 

114,0 і 127,2 мм. 

Між юнаками та між дівчатами різних краніотипів величина поперечного 

розміру СЧЯ на рівні Т2 не має вірогідних або тенденцій до відмінностей (рис. 4.6; 

див. табл. 4.3). 
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Таблиця 4.4 

Асиметрія поздовжнього розміру СЧЯ на рівні Т2 в здорових міських юна-

ків та дівчат Поділля з різними краніотипами (мм, M±σ) 

Стать Вік (роки) 
Поздовжній розмір СЧЯ на рівні Т2 

р4 
справа зліва 

Юнаки 

доліхоцефали 48,93±4,25 49,12±4,31 >0,05 

мезоцефали 48,45±3,97 48,78±3,83 >0,05 

брахіцефали 49,56±3,90 49,11±3,51 <0,05 

Дівчата 

доліхоцефали 46,78±3,42 46,57±3,35 >0,05 

мезоцефали 45,84±3,01 45,61±2,74 >0,05 

брахіцефали 46,29±2,99 45,90±2,61 >0,05 
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Рис. 4.6. Поперечний розмір СЧЯ на рівні Т2 у юнаків та дівчат у залежності 

від особливостей форми черепа (мм). 

 

Також нами не встановлено вірогідних або тенденцій до відмінностей ве-

личини поперечного розміру СЧЯ на рівні Т2 між юнаками й дівчатами з одна-

ковою формою черепа (див. рис. 4.6; табл. 4.3). 

Межі процентильного розмаху поперечного розміру задньої ніжки внут-

рішньої капсули зліва на рівні Т5 у юнаків і дівчат у залежності від особливос-

тей краніотипу дорівнюють: для юнаків-доліхоцефалів – 29,1 і 32,3 мм; для 

юнаків-мезоцефалів – 28,8 і 31,5 мм; для юнаків-брахіцефалів – 29,8 і 32,2 мм; 
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для дівчат-доліхоцефалів – 28,2 і 31,4 мм; для дівчат-мезоцефалів – 28,1 і 31,7 мм; 

для дівчат-брахіцефалів – 28,7 і 32,2 мм. 

Між юнаками та між дівчатами різних краніотипів величина поперечного 

розміру задньої ніжки внутрішньої капсули зліва на рівні Т5 не має вірогідних 

або тенденцій до відмінностей (рис. 4.7; див. табл. 4.5). 
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Рис. 4.7. Поперечний розмір задньої ніжки внутрішньої капсули зліва на рів-

ні Т5 у юнаків та дівчат у залежності від особливостей форми черепа (мм). 

 

Таблиця 4.5 

Поперечний розмір задньої ніжки внутрішньої капсули на рівні Т5 у здо-

рових міських юнаків та дівчат Поділля з різними краніотипами (мм, M±σ) 

Показники Вік (роки) Юнаки Дівчата р 

1 2 3 4 5 

Попереч-

ний розмір 

задньої 

ніжки вн. 

капсули 

зліва (Т5) 

доліхоцефали 30,94±2,12 29,81±2,10 >0,05 

мезоцефали 30,51±2,28 29,88±2,24 >0,05 

брахіцефали 30,82±1,70 30,30±1,97 >0,05 

р1-2 >0,05 >0,05 

 р1-3 >0,05 >0,05 

р2-3 >0,05 >0,05 

 

Продовження табл. 4.5 
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1 2 3 4 5 

Попереч-

ний розмір 

задньої 

ніжки вн. 

капсули 

справа (Т5) 

доліхоцефали 31,71±1,87 30,11±2,07 <0,05 

мезоцефали 31,30±2,32 30,49±4,48 >0,05 

брахіцефали 31,14±1,50 30,89±2,20 >0,05 

р1-2 >0,05 >0,05 

 р1-3 >0,05 >0,05 

р2-3 >0,05 >0,05 

 

Також не встановлено вірогідних або тенденцій до відмінностей величини 

поперечного розміру задньої ніжки внутрішньої капсули зліва на рівні Т5 між 

юнаками й дівчатами з однаковою формою черепа (див. рис. 4.7; табл. 4.5). 

Межі процентильного розмаху поперечного розміру задньої ніжки внут-

рішньої капсули справа на рівні Т5 у юнаків і дівчат у залежності від особливос-

тей краніотипу дорівнюють: для юнаків-доліхоцефалів – 30,3 і 32,8 мм; для 

юнаків-мезоцефалів – 29,5 і 32,9 мм; для юнаків-брахіцефалів – 30,3 і 32,3 мм; 

для дівчат - доліхоцефалів – 29,0 і 31,3 мм; для дівчат -мезоцефалів – 29,1 і 31,8 мм; 

для дівчат-брахіцефалів – 29,1 і 32,2 мм. 

Як між юнаками, так і між дівчатами різних краніотипів при порівнянні 

поперечного розміру задньої ніжки внутрішньої капсули справа на рівні Т5 ві-

рогідних або тенденцій до відмінностей не встановлено (рис. 4.8; див. табл. 4.5). 

При порівнянні поперечного розміру задньої ніжки внутрішньої капсули 

справа на рівні Т5 між юнаками й дівчатами однакового краніотипу встановле-

но, що величина даного показника вірогідно більша у юнаків-доліхоцефалів 

(р<0,05) порівняно з дівчатами-доліхоцефалами (див. рис. 4.8; табл. 4.5). 

Встановлені наступні ознаки асиметрії поперечного розміру задньої ніж-

ки внутрішньої капсули на рівні Т5: у юнаків і дівчат мезо- та брахіцефалів ві-

рогідно більші значення даного показника зліва (р<0,05-0,01) (табл. 4.6). 

Межі процентильного розмаху поздовжнього розміру таламуса зліва на 

рівні Т5 у юнаків і дівчат у залежності від особливостей краніотипу дорівню-

ють: для юнаків-доліхоцефалів – 27,9  і 31,2 мм; для юнаків-мезоцефалів – 30,9  
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  Рис. 4.8. Поперечний розмір задньої ніжки внутрішньої капсули справа на рів-

ні Т5 у юнаків та дівчат у залежності від особливостей форми черепа (мм). 

 

Таблиця 4.6 

Асиметрія поперечного розміру задньої ніжки внутрішньої капсули на рів-

ні Т5 у здорових міських юнаків та дівчат Поділля з різними краніотипами 

(мм, M±σ) 

Стать Вік (роки) 

Поперечний розмір задньої ніжки внут-

рішньої капсули на рівні Т5 р4 

справа зліва 

Юнаки 

доліхоцефали 31,71±1,87 30,94±2,12 >0,05 

мезоцефали 31,30±2,32 30,51±2,28 <0,05 

брахіцефали 31,14±1,50 30,82±1,70 <0,05 

Дівчата 

доліхоцефали 30,11±2,07 29,81±2,10 >0,05 

мезоцефали 30,49±4,48 29,88±2,24 <0,01 

брахіцефали 30,89±2,20 30,30±1,97 <0,05 

 

і 35,1 мм; для юнаків-брахіцефалів – 29,1 і 32,7 мм; для дівчат-доліхоцефалів – 

27,1 і 31,1 мм; для дівчат-мезоцефалів – 27,5 і 31,0 мм; для дівчат-брахіцефалів 

– 27,7 і 31,1 мм. 

Встановлено, що поздовжній розмір таламуса зліва на рівні Т5 у юнаків- 

мезоцефалів вірогідно більший (р<0,01 в обох випадках), ніж у юнаків-доліхо- 



104 
 

й брахіцефалів (рис. 4.9; табл. 4.7). Між дівчатами різних краніотипів величина 

поздовжнього розміру таламуса зліва на рівні Т5 не має вірогідних або тенден-

цій до відмінностей (див. рис. 4.9; табл. 4.7). 
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Рис. 4.9. Поздовжній розмір таламуса зліва на рівні Т5 у юнаків та дівчат у 

залежності від особливостей форми черепа (мм). 

 

Таблиця 4.7 

Поздовжній і поперечний розміри таламуса на рівні Т5 у здорових міських 

юнаків та дівчат Поділля з різними краніотипами (мм, M±σ) 

Показники Вік (роки) Юнаки Дівчата р 

1 2 3 4 5 

Поздовж- 

ній розмір 

таламуса 

зліва (Т5) 

доліхоцефали 29,50±2,43 29,29±2,68 >0,05 

мезоцефали 33,24±3,32 29,18±2,25 <0,001 

брахіцефали 30,70±2,57 29,60±1,90 =0,054 

р1-2 <0,01 >0,05 

 р1-3 >0,05 >0,05 

р2-3 <0,01 >0,05 

Попереч-

ний розмір 

таламуса 

зліва (Т5) 

доліхоцефали 15,31±1,19 13,64±1,12 <0,001 

мезоцефали 14,55±1,26 13,87±1,19 >0,05 

брахіцефали 14,11±1,34 14,14±1,49 >0,05 

р1-2 >0,05 >0,05 

 р1-3 <0,01 >0,05 

р2-3 >0,05 >0,05 
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Продовження табл. 4.7 

1 2 3 4 5 

Поздовж-

ній розмір 

таламуса 

справа 

(Т5) 

доліхоцефали 29,51±1,71 29,44±2,51 >0,05 

мезоцефали 32,62±3,15 29,34±2,28 <0,001 

брахіцефали 30,42±2,33 29,50±1,88 >0,05 

р1-2 <0,05 >0,05 

 р1-3 >0,05 >0,05 

р2-3 <0,05 >0,05 

Попереч-

ний розмір 

таламуса 

справа 

(Т5) 

доліхоцефали 15,16±1,68 13,96±1,08 <0,05 

мезоцефали 15,12±1,35 14,16±0,99 <0,01 

брахіцефали 14,31±1,17 14,11±0,98 >0,05 

р1-2 >0,05 >0,05 

 р1-3 >0,05 >0,05 

р2-3 <0,05 >0,05 

 

При порівнянні поздовжнього розміру таламуса зліва на рівні Т5 між 

юнаками й дівчатами однакового краніотипу встановлено, що величина даного 

показника вірогідно більша у юнаків-мезоцефалів (р<0,001) порівняно з дівча-

тами-мезоцефалами (див. рис. 4.9; табл. 4.7). Крім того, поздовжній розмір та-

ламуса зліва на рівні Т5 у юнаків-брахіцефалів має виражену тенденцію до бі-

льших значень (р=0,054), ніж у дівчат-брахіцефалів (див. рис. 4.9; табл. 4.7). 

Межі процентильного розмаху поздовжнього розміру таламуса справа на 

рівні Т5 в юнаків і дівчат у залежності від особливостей краніотипу дорівню-

ють: для юнаків-доліхоцефалів – 28,5 і 31,1 мм; для юнаків-мезоцефалів – 30,0 і 

34,7 мм; для юнаків-брахіцефалів – 28,8 і 31,7 мм; для дівчат-доліхоцефалів – 

28,1 і 30,8 мм; для дівчат-мезоцефалів – 27,7 і 30,6 мм; для дівчат-брахіцефалів 

– 27,9 і 30,8 мм. 

Встановлено, що поздовжній розмір таламуса справа на рівні Т5 у юнаків- 

мезоцефалів вірогідно більший (р<0,05 в обох випадках), ніж у юнаків-доліхо- 

й брахіцефалів (рис. 4.10; див. табл. 4.7). Між дівчатами різних краніотипів ве-

личина поздовжнього розміру таламуса справа на рівні Т5 не має вірогідних або 

тенденцій до відмінностей (див. рис. 4.10; табл. 4.7). 
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Рис. 4.10. Поздовжній розмір таламуса справа на рівні Т5 у юнаків та дівчат у 

залежності від особливостей форми черепа (мм). 

 

При порівнянні поздовжнього розміру таламуса справа на рівні Т5 між 

юнаками й дівчатами однакового краніотипу встановлено, що величина даного 

показника вірогідно більша у юнаків мезоцефалів (р<0,001) порівняно з дівча-

тами-мезоцефалами (див. рис. 4.10; табл. 4.7). 

Ознаки асиметрії поздовжнього розміру таламуса на рівні Т5 встановлені 

лише у юнаків із різною формою черепа, а саме: вірогідно більші значення да-

ного показника зліва (р<0,05) у юнаків-брахіцефалів (див. табл. 4.8). 

         Межі процентильного розмаху поперечного розміру таламуса зліва на рів- 

ні Т5 у юнаків і дівчат у залежності від особливостей краніотипу дорівнюють: 

для юнаків-доліхоцефалів – 14,8 і 16,1 мм; для юнаків-мезоцефалів – 13,8 і 15,6 мм; 

для юнаків-брахіцефалів – 13,2 і 15,1 мм; для дівчат-доліхоцефалів – 12,8 і 14,4 

мм; для дівчат-мезоцефалів – 12,7 і 14,6 мм; для дівчат-брахіцефалів – 12,7 і 

15,1 мм. 

Встановлено, що поперечний розмір таламуса зліва на рівні Т5 у юнаків- 

доліхоцефалів вірогідно більший (р<0,01), ніж у юнаків-брахіцефалів (рис. 4.11; 

див. табл. 4.7). Між дівчатами різних краніотипів величина поперечного розмі- 
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Таблиця 4.8 

Асиметрія поздовжнього розміру таламуса на рівні Т5 у здорових міських 

юнаків та дівчат Поділля з різними краніотипами (мм, M±σ) 

Стать Вік (роки) 
Поздовжній розмір таламуса на рівні Т5 

р4 
справа зліва 

Юнаки 

доліхоцефали 29,51±1,71 29,50±2,43 >0,05 

мезоцефали 32,62±3,15 33,24±3,32 >0,05 

брахіцефали 30,42±2,33 30,70±2,57 <0,05 

Дівчата 

доліхоцефали 29,44±2,51 29,29±2,68 >0,05 

мезоцефали 29,34±2,28 29,18±2,25 >0,05 

брахіцефали 29,50±1,88 29,60±1,90 >0,05 
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Рис. 4.11. Поперечний розмір таламуса зліва на рівні Т5 у юнаків та дівчат у 

залежності від особливостей форми черепа (мм). 

 

ру таламуса зліва на рівні Т5 не має вірогідних або тенденцій відмінностей 

(див. рис. 4.11; табл. 4.7). 

При порівнянні поперечного розміру таламуса зліва на рівні Т5 між юна-

ками й дівчатами однакового краніотипу встановлено, що величина даного по-

казника вірогідно більша в юнаків-доліхоцефалів (р<0,001) порівняно з дівча-

тами-доліхоцефалами (див. рис. 4.11; табл. 4.7). 
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Межі процентильного розмаху поперечного розміру таламуса справа на 

рівні Т5 у юнаків і дівчат у залежності від особливостей краніотипу дорівню-

ють: для юнаків-доліхоцефалів – 14,1 і 15,7 мм; для юнаків-мезо-цефалів – 14,4 

і 16,1 мм; для юнаків-брахіцефалів – 13,4 і 15,1 мм; для дівчат-доліхоцефалів – 

12,9 і 15,0 мм; для дівчат-мезоцефалів – 13,4 і 14,9 мм; для дівчат-брахіцефалів 

– 13,3 і 14,6 мм. 

Встановлено, що поперечний розмір  таламуса справа на рівні Т5 у юна-

ків-мезоцефалів вірогідно більший (р<0,05), ніж у юнаків-брахіцефалів (рис. 4.12; 

див. табл. 4.7). Між дівчатами різних краніотипів величина поперечного розмі-

ру таламуса справа на рівні Т5 не має вірогідних або тенденцій до відмінностей 

(див. рис. 4.11; табл. 4.7). 
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Рис. 4.12. Поперечний розмір таламуса справа на рівні Т5 у юнаків та дівчат 

у залежності від особливостей форми черепа (мм). 

 

При порівнянні поперечного розміру таламуса справа на рівні Т5 між 

юнаками й дівчатами однакового краніотипу встановлено, що величина даного 

показника вірогідно більша у юнаків доліхо- (р<0,05) й мезоцефалів (р<0,01), 

ніж у дівчат із відповідною формою черепа (див. рис. 4.12; табл. 4.7). 



109 
 

Встановлені наступні ознаки асиметрії поперечного розміру таламуса на 

рівні Т5: у юнаків-мезоцефалів вірогідно більші значення даного показника 

справа (р<0,05); у дівчат-доліхо- й мезоцефалів вірогідно більші значення дано-

го показника також справа (р< 0,05 в обох випадках) (табл. 4.9). 

 

Таблиця 4.9 

Асиметрія поперечного розміру таламуса на рівні Т5 у здорових міських 

юнаків та дівчат Поділля з різними краніотипами (мм, M±σ) 

Стать Вік (роки) 
Поперечнийй розмір таламуса на рівні Т5 

р4 
справа зліва 

Юнаки 

доліхоцефали 15,16±1,68 15,31±1,19 >0,05 

мезоцефали 15,12±1,35 14,55±1,26 <0,05 

брахіцефали 14,31±1,17 14,11±1,34 >0,05 

Дівчата 

доліхоцефали 13,96±1,08 13,64±1,12 <0,05 

мезоцефали 14,16±0,99 13,87±1,19 <0,05 

брахіцефали 14,11±0,98 14,14±1,49 >0,05 

 

Таким чином, у здорових міських юнаків і дівчат Поділля встановлені 

межі процентильного розмаху та визначені відмінності комп’ютерно-томогра-

фічних розмірів середньої черепної ямки, таламуса та задньої ніжки внутріш-

ньої капсули в залежності від краніотипу, а також встановлено прояви статево-

го диморфізму та асиметрії даних розмірів. 

Результати досліджень, представлені в даному розділі дисертації, відо-

бражені в двох статтях у фахових наукових виданнях, одна з яких відноситься 

до міжнародних наукометричних баз, та двох тезах науково-практичних конфе-

ренцій:  

1. Гунас, І. В., Бабич, Л. В., Маєвський, О. Є. (2014). Особливості комп’ю-

терно-томографічних розмірів таламуса та задньої ніжки внутрішньої капсули у 

практично здорових юнаків і дівчат Поділля. Світ медицини та біології, 43(1), 

28-32. [47] 

2. Гунас, І. В., Бабич, Л. В., Ясько, В. В. (2013). Особливості комп’ютерно- 
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томографічних розмірів середньої черепної ямки в здорових юнаків і дівчат різ-

них краніотипів. Український медичний альманах, 16(3), 52-55. [49] 

3. Бабич, Л. В. (2017). Порівняльний аналіз КТ-розмірів середньої черепної 

ямки у практично здорових юнаків і дівчат у віковому та конституціонально-

му аспекті. Тези  представлені в матеріалах науково-практичної конференції 

“Прикладні  аспекти  морфології”,  присвяченої пам’яті професорів-морфологів  

Г.В. Терентьєва, О.Ю. Роменського, Б.Й. Когана, П.П. Шапаренка, С.П. Жучен-

ка, Вінниця (стор. 212-214). Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю. [17] 

4. Шевчук, Ю. Г., Даценко, Г. В., Шаюк, А. В., Гавриленко, О. О., Міщук, Л. В. 

(2007). Застосування комп’ютерної томографії для вивчення нормативних показ-

ників структур головного мозку та хребта в залежності від особливостей будо-

ви тіла. Тези представлені в збірнику матеріалів науково-практичної конферен-

ції “Досвід і проблеми застосування сучасних морфологічних методів дослі-

джень органів і тканин у нормі та при діагностиці патологічних процессів”, Тер-

нопіль (стор. 93-95). Тернопіль: Укрмедкнига. [130] 
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РОЗДІЛ 5 

КОРЕЛЯЦІЇ КОМП’ЮТЕРНО-ТОМОГРАФІЧНИХ РОЗМІРІВ 

СЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕПНОЇ ЯМКИ, ТАЛАМУСА Й ЗАДНЬОЇ НІЖКИ 

ВНУТРІШНЬОЇ КАПСУЛИ З АНТРОПО-СОМАТОТИПОЛОГІЧНИМИ 

ПАРАМЕТРАМИ ТІЛА 

 

 

Встановлено, що у юнаків поздовжній розмір СЧЯ справа на рівні Т1 має 

наступні вірогідні кореляції з антропометричними й соматотипологічними па-

раметрами: середньої сили прямі (r від 0,30 до 0,51) зв’язки з найменшою ши-

риною голови, шириною нижньої щелепи, шириною обличчя, масою, площею 

поверхні тіла, обхватами плеча в напруженому та в спокійному стані, обхвата-

ми грудної клітки на вдиху, на видиху та в спокійному стані, передньо-заднім 

розміром грудної клітки, шириною плечей, міжгребеневим розміром тазу, тов-

щиною шкірно-жирових складок на задній та передній поверхні плеча, під ло-

паткою, на животі, на боці, на стегні та на гомілці, ендоморфним компонентом 

соматотипу, жировою масою тіла за Матейко та м’язовою масою, визначеною 

за формулою Американського інституту харчування (АІХ); слабкі прямі (r від 

0,25 до 0,29) зв’язки з обхватом голови, довжиною тіла, висотою вертлюгової 

антропометричної точки, обхватом передпліччя й гомілки у верхній третині, 

обхватом талії та стегон, міжостьовою відстанню тазу, товщиною шкірно-

жирової складки на передпліччі та типом соматотипу (табл. 5.1). У дівчат ви-

значений лише прямий, слабкої сили вірогідний зв’язок (r=0,22) між поздовж-

нім розміром СЧЯ справа на рівні Т1 та обхватом голови (табл. 5.2). 

У юнаків встановлено, що поздовжній розмір СЧЯ зліва на рівні Т1 має 

вірогідні кореляції з наступними антропометричними й соматотипологічними 

показниками: середньої сили прямі (r= від 0,31 до 0,50) зв’язки з обхватом го-

лови, шириною нижньої щелепи, шириною обличчя, усіма тотальними розмі-

рами тіла  (масою, довжиною  та площею  поверхні тіла), обхватами плеча в на- 
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Таблиця 5.1 

Кореляції поздовжнього й поперечного розмірів СЧЯ на рівнях Т1 і Т2 з 

антропометричними та соматотипологічними параметрами 

здорових міських юнаків Поділля 

 Т_1PRSCR Т_1PRSCL Т_1PPSC Т_2PRSCR Т_2PRSCL Т_2PPSC 

1 2 3 4 5 6 7 

TIP_GOL -0,18 -0,18 0,13 0,03 0,00 0,16 

OB_GL 0,29 0,37 0,36 0,28 0,27 0,39 

B_DL_GL 0,21 0,20 0,17 0,21 0,21 0,17 

N_SH_GL 0,30 0,28 0,28 0,32 0,36 0,37 

SH_N_CH 0,39 0,34 0,32 0,26 0,30 0,30 

SAG_DUG 0,23 0,25 0,42 0,16 0,12 0,33 

B_SH_GL 0,08 0,02 0,07 0,08 0,05 0,15 

SH_LICA 0,51 0,45 0,43 0,36 0,36 0,44 

W 0,35 0,47 0,25 0,23 0,25 0,25 

H 0,29 0,31 0,10 0,19 0,21 0,12 

S 0,38 0,47 0,23 0,25 0,27 0,24 

ATND 0,20 0,21 0,01 0,18 0,19 0,08 

ATL 0,24 0,22 0,11 0,16 0,16 0,06 

ATPL -0,06 -0,07 -0,15 -0,05 -0,05 -0,13 

ATP 0,15 0,19 -0,08 0,05 0,05 -0,06 

ATV 0,28 0,24 0,19 0,22 0,20 0,12 

EPPL 0,11 0,14 0,29 0,35 0,25 0,08 

EPPR 0,18 0,16 0,18 0,15 0,04 0,15 

EPB 0,10 0,12 -0,01 0,05 0,03 0,06 

EPG 0,05 0,05 0,03 0,06 0,01 0,02 

OBPL1 0,38 0,44 0,26 0,26 0,24 0,22 

OBPL2 0,31 0,39 0,13 0,16 0,18 0,08 

OBPR1 0,29 0,34 0,08 0,14 0,15 0,07 

OBPR2 0,20 0,24 0,12 0,05 0,03 0,11 

OBB 0,19 0,24 0,11 0,01 0,01 0,07 

OBG1 0,25 0,33 0,26 0,24 0,23 0,25 

OBG2 0,18 0,25 0,05 0,10 0,12 0,08 

OBSH 0,19 0,22 0,13 0,10 0,12 0,08 

OBT 0,28 0,37 0,23 0,24 0,28 0,22 

OBBB 0,25 0,26 0,30 0,14 0,12 0,24 
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Продовження табл. 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 

OBK 0,11 0,07 0,19 0,26 0,16 0,12 

OBS 0,24 0,23 0,19 0,20 0,13 0,15 

OBGK1 0,31 0,38 0,16 0,18 0,18 0,15 

OBGK2 0,45 0,50 0,31 0,27 0,30 0,25 

OBGK3 0,35 0,37 0,15 0,18 0,17 0,12 

PSG 0,17 0,26 0,09 0,07 0,09 0,08 

PNG 0,04 0,11 -0,02 -0,05 -0,04 -0,02 

SGK 0,40 0,43 0,39 0,32 0,28 0,37 

ACR 0,39 0,40 0,46 0,31 0,30 0,40 

SPIN 0,27 0,25 0,25 0,18 0,24 0,29 

CRIS 0,33 0,36 0,34 0,35 0,36 0,38 

TROCH 0,19 0,25 0,19 0,10 0,08 0,19 

GZPL 0,39 0,41 0,34 0,21 0,30 0,26 

GPPL 0,35 0,36 0,51 0,32 0,34 0,48 

GPR 0,25 0,27 0,40 0,23 0,23 0,36 

GL 0,41 0,46 0,43 0,32 0,39 0,38 

GGR 0,13 0,21 0,24 0,12 0,16 0,22 

GG 0,32 0,41 0,42 0,24 0,31 0,35 

GB 0,30 0,40 0,39 0,22 0,33 0,35 

GBD 0,37 0,38 0,49 0,27 0,31 0,40 

GGL 0,41 0,40 0,47 0,33 0,34 0,39 

FX 0,40 0,46 0,43 0,28 0,37 0,37 

MX 0,16 0,21 0,14 0,16 0,13 0,11 

LX -0,09 -0,19 -0,16 -0,06 -0,05 -0,14 

SOMAT 0,26 0,20 0,03 0,08 0,12 0,00 

MM 0,15 0,24 -0,08 0,03 0,03 -0,07 

OM 0,22 0,24 0,11 0,20 0,14 0,11 

DM 0,43 0,49 0,49 0,33 0,39 0,42 

MA 0,33 0,39 0,18 0,25 0,20 0,17 

Примітки: тут і надалі: 

1. OB_GL – обхват голови (см). 

2. B_DL_GL – найбільша довжина голови (см). 

3. N_SH_GL – найменша ширина голови (см). 

4. SH_N_CH – ширина нижньої щелепи (см). 
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5. SAG_DUG – сагітальна дуга голови (см). 

6. B_SH_GL – найбільша ширина голови (см). 

7. SH_LICA – ширина обличчя (см). 

8. W – маса тіла (кг). 

9. H – довжина тіла (см). 

10. S – площа поверхні тіла (м2). 

11. ATND – висота надгруднинної точки (см). 

12. ATL – висота лобкової точки (см). 

13. ATPL – висота плечової точки (см). 

14. ATP – висота пальцевої точки (см). 

15. ATV – висота вертлюгової точки (см). 

16. EPPL – ширина дистального епіфіза плеча (см). 

17. EPPR – ширина дистального епіфіза передпліччя (см). 

18. EPB – ширина дистального епіфіза стегна (см). 

19. EPG – ширина дистального епіфіза гомілки (см). 

20. OBPL1 – обхват плеча в напруженому стані (см). 

21. OBPL2 – обхват плеча в спокійному стані (см). 

22. OBPR1 – обхват передпліччя у верхній третині (см). 

23. OBPR2 – обхват передпліччя у нижній третині (см). 

24. OBB – обхват стегна (см). 

25. OBG1 – обхват гомілки у верхній третині (см). 

26. OBG2 – обхват гомілки у нижній третині (см). 

27. OBSH – обхват шиї (см). 

28. OBT – обхват талії (см). 

29. OBBB – обхват стегон (см). 

30. OBK – обхват кисті (см). 

31. OBS – обхват стопи (см). 

32. OBGK1  – обхват грудної клітки на вдиху (см). 

33. OBGK2  – обхват грудної клітки на видиху (см). 
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34. OBGK3  – обхват грудної клітки в спокійному стані (см). 

35. GZPL – товщина шкірно-жирової складки (ШЖС) на задній поверхні 

плеча (мм). 

36. GPPL – товщина ШЖС на передній поверхні плеча (мм). 

37. GPR – товщина ШЖС на передпліччі (мм). 

38. GL – товщина ШЖС під лопаткою (мм). 

39. GGR – товщина ШЖС на грудях (мм). 

40. GG – товщина ШЖС на животі (мм). 

41. GB – товщина ШЖС на боці (мм). 

42. GBD – товщина ШЖС на стегні (мм). 

43. GGL – товщина ШЖС на гомілці (мм). 

44. PSG – поперечний середньо-груднинний розмір (см). 

45. PNG – поперечний нижньо-груднинний розмір (см). 

46. SGK – передньо-задній розмір грудної клітки (см). 

47. ACR – ширина плечей (см). 

48. SPIN – міжостьовий розмір таза (см). 

49. CRIS – міжгребеневий розмір таза (см). 

50. TROCH – міжвертлюговий розмір таза (см). 

51. CONJ – зовнішня кон’югата таза (тільки для осіб жіночої статі), (см). 

52. FX – ендоморфний компонент соматотипу за Хіт-Картер (бал.). 

53. MX – мезоморфний компонент соматотипу за Хіт-Картер (бал.). 

54. LX – ектоморфний компонент соматотипу за Хіт-Картер (бал.). 

55. MM – м’язова маса за Матейко (кг). 

56. OM – кісткова маса за Матейко (кг). 

57. DM – жирова маса за Матейко (кг); 

58. MA – м’язова маса, визначена за формулою АІХ (кг). 

59. SOMAT – соматотип (відн. од.). 

60. Т_1 – на рівні томограми 1. 

61. Т_2 – на рівні томограми 2. 
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62. PRSCR – поздовжній розмір середньої черепної ямки (СЧЯ) справа (мм). 

63. PRSCL – поздовжній розмір розмір СЧЯ зліва (мм). 

64. PPSC – поперечний розмір СЧЯ (мм). 

65. У кореляційних таблицях жирним виділені достовірні зв’язки. 

 

Таблиця 5.2 

Кореляції поздовжнього й поперечного розмірів СЧЯ на рівнях Т1 і Т2 з 

антропометричними та соматотипологічними параметрами 

здорових міських дівчат Поділля 

 Т_1PRSCR Т_1PRSCL Т_1PPSC Т_2PRSCR Т_2PRSCL Т_2PPSC 

1 2 3 4 5 6 7 

TIP_GOL -0,11 -0,17 -0,13 -0,03 -0,05 0,05 

OB_GL 0,22 0,21 0,23 0,20 0,12 0,32 

B_DL_GL 0,19 0,18 0,24 0,32 0,22 0,24 

N_SH_GL 0,18 0,17 0,01 0,15 0,16 0,17 

SH_N_CH 0,04 0,06 0,34 0,07 0,05 0,26 

SAG_DUG 0,02 0,02 0,10 0,16 0,06 -0,09 

B_SH_GL -0,06 -0,14 0,10 0,10 0,03 0,18 

SH_LICA -0,19 -0,24 0,17 -0,02 -0,09 0,08 

W 0,10 0,09 0,21 0,00 -0,01 0,27 

H 0,03 0,05 0,28 -0,01 -0,02 0,18 

S 0,19 0,16 0,20 0,06 0,01 0,13 

ATND -0,01 0,03 0,23 0,00 -0,04 0,17 

ATL 0,01 0,03 0,16 -0,02 -0,11 0,12 

ATPL 0,02 0,06 0,28 0,01 -0,04 0,17 

ATP -0,03 -0,03 0,11 0,08 0,04 0,15 

ATV -0,10 -0,03 0,24 -0,07 -0,12 0,11 

EPPL 0,10 0,07 0,05 0,08 0,14 0,13 

EPPR 0,13 0,10 0,05 0,06 0,07 0,06 

EPB 0,06 -0,03 0,10 0,03 0,04 0,21 

EPG 0,07 -0,01 0,25 0,08 0,04 0,13 

OBPL1 0,12 0,08 0,13 0,08 0,12 0,20 

OBPL2 0,14 0,10 0,11 0,10 0,13 0,20 

OBPR1 0,19 0,15 -0,02 0,12 0,14 0,17 

 



117 
 

Продовження табл. 5.2 

1 2 3 4 5 6 7 

OBPR2 0,11 0,13 0,07 0,18 0,17 0,14 

OBB 0,15 0,16 0,11 0,02 0,00 0,18 

OBG1 0,12 0,04 0,04 0,12 0,06 0,23 

OBG2 0,06 0,03 0,06 -0,05 -0,11 0,12 

OBSH 0,05 0,01 0,01 0,06 0,07 0,06 

OBT 0,12 0,12 0,02 0,04 0,04 0,13 

OBBB 0,13 0,13 0,14 0,04 0,05 0,20 

OBK 0,05 0,03 -0,02 0,03 0,03 0,02 

OBS 0,13 0,09 0,24 0,08 0,06 0,26 

OBGK1 0,06 0,06 0,16 0,02 0,02 0,20 

OBGK2 0,11 0,12 0,20 0,05 0,04 0,20 

OBGK3 0,10 0,08 0,13 0,04 0,03 0,17 

PSG -0,12 -0,15 0,01 0,01 -0,01 0,04 

PNG -0,12 -0,15 -0,05 0,01 0,02 0,00 

SGK -0,14 -0,11 0,14 -0,10 -0,07 0,08 

ACR 0,06 0,14 0,37 0,06 0,04 0,25 

SPIN 0,00 0,04 0,04 0,11 0,08 0,08 

CRIS 0,02 0,05 0,17 0,03 -0,01 0,15 

TROCH 0,15 0,15 0,23 0,12 0,06 0,25 

CONJ 0,00 -0,05 0,00 0,08 0,07 0,12 

GZPL 0,01 -0,01 -0,03 0,07 -0,01 0,08 

GPPL 0,04 0,09 0,22 0,03 0,05 0,18 

GPR -0,03 0,05 0,29 -0,05 -0,03 0,16 

GL 0,01 0,04 0,14 -0,10 -0,10 0,20 

GGR 0,02 0,07 0,24 0,06 0,07 0,17 

GG 0,16 0,17 0,07 0,07 0,10 0,11 

GB 0,10 0,09 0,03 0,04 0,09 0,16 

GBD 0,05 0,11 0,10 0,05 0,05 0,10 

GGL 0,10 0,12 0,07 0,02 -0,01 0,16 

FX 0,03 0,04 0,11 -0,03 -0,01 0,21 

MX 0,20 0,12 -0,07 0,16 0,17 0,13 

LX -0,12 -0,08 -0,01 -0,03 -0,02 -0,16 

SOMAT 0,08 0,04 -0,01 0,12 0,19 -0,04 

MM 0,14 0,09 0,09 0,06 0,03 0,20 

OM 0,10 0,04 0,21 0,04 0,04 0,22 
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Продовження табл. 5.2 

1 2 3 4 5 6 7 

DM 0,04 0,08 0,18 0,01 0,01 0,21 

MA 0,19 0,16 0,16 0,06 0,12 0,19 

 

пруженому та в спокійному стані, передпліччя та гомілки у верхній третині, та-

лії, грудної клітки на вдиху, на видиху та в спокійному стані, передньо-заднім 

розміром грудної клітки, шириною плечей, міжгребеневим розміром тазу, тов-

щиною шкірно-жирових складок на задній та передній поверхні плеча, під ло-

паткою, на животі, на боці, на стегні та на гомілці, ендоморфним компонентом 

соматотипу, жировою масою тіла за Матейко та м’язовою масою, визначеною 

за формулою АІХ; слабкі прямі (r від 0,25 до 0,28) зв’язки з найменшою шири-

ною голови, сагітальною дугою голови, обхватами гомілки в нижній третині та 

стегон, поперечним середньо-груднинним розміром, міжостьовим і міжвертлю-

говим розмірами тазу та товщиною шкірно-жирової складки на передпліччі 

(див. табл. 5.1). У дівчат визначений лише зворотній слабкої сили вірогідний 

зв’язок (r=-0,24) між поздовжнім розміром СЧЯ зліва на рівні Т1 та шириною 

обличчя (див. табл. 5.2). 

У юнаків встановлено, що поперечний розмір СЧЯ на рівні Т1 має вірогід-

ні кореляції з наступними антропометричними й соматотипологічними параме-

трами: середньої сили прямі (r від 0,32 до 0,51) зв’язки з обхватом голови, ши-

риною нижньої щелепи, сагітальною дугою голови, шириною обличчя, обхва-

тами стегон і грудної клітки на видиху, передньо-заднім розміром грудної кліт-

ки, шириною плечей, міжгребеневим розміром тазу, товщиною шкірно-

жирових складок на задній і передній поверхні плеча, на передпліччі, під ло-

паткою, на животі, на боці, на стегні та на гомілці, ендоморфним компонентом 

соматотипу та жировою масою тіла, за Матейко; слабкі прямі (r від 0,25 до 0,29) 

зв’язки з найменшою шириною голови, масою тіла, шириною дистального епі-

фіза плеча, обхватами плеча в напруженому стані та гомілки у верхній третині, 

міжостьовим розміром тазу (див. табл. 5.1). У дівчат визначено вірогідні коре-
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ляції між поперечним розміром СЧЯ на рівні Т1 та наступними антропометрич-

ними й соматотипологічними показниками: середньої сили прямі (r= 0,34 і 0,37) 

зв’язки з шириною нижньої щелепи та шириною плечей; слабкі прямі (r від 0,22 

до 0,29) зв’язки з обхватом голови, найбільшою довжиною голови, довжиною 

тіла, висотою надгруднинної, плечової та вертлюгової антропометричних то-

чок, шириною дистального епіфіза гомілки, обхватом стопи, міжвертлюговим 

розміром тазу, товщиною шкірно-жирових складок на передній поверхні плеча, 

на передпліччі та на грудях (див. табл. 5.2). 

У юнаків визначено, що поздовжній розмір СЧЯ справа на рівні Т2 має 

вірогідні кореляції з наступними антропометричними й соматотипологічними 

показниками: середньої сили прямі (r від 0,31 до 0,36) зв’язки з найменшою 

шириною голови, шириною обличчя, шириною дистального епіфіза плеча, пе-

редньо-заднім розміром грудної клітки, шириною плечей, міжгребеневим роз-

міром тазу, товщиною шкірно-жирових складок на передній поверхні плеча, під 

лопаткою та на гомілці, жировою масою тіла за Матейко; слабкі прямі (r від 

0,25 до 0,29) зв’язки з обхватом голови, шириною нижньої щелепи, площею по-

верхні тіла, обхватами плеча в напруженому стані, кисті та грудної клітки на 

видиху, товщиною шкірно-жирової складки на стегні, ендоморфним ком-

понентом соматотипу та м’язовою масою, визначеною за формулою АІХ (див. табл. 5.1). 

У дівчат встановлено лише прямий, середньої сили вірогідний зв’язок (r=0,32) 

між поздовжнім розміром СЧЯ справа на рівні Т2 та найбільшою довжиною 

голови (див. табл. 5.2). 

У юнаків виявлено, що поздовжній розмір СЧЯ зліва на рівні Т2 має віро-

гідні кореляції з наступними антропометричними й соматотипологічними па-

раметрами: середньої сили прямі (r від 0,30 до 0,39) зв’язки з найменшою ши-

риною голови, шириною нижньої щелепи, шириною обличчя, обхватом грудної 

клітки на видиху, шириною плечей, міжгребеневим розміром тазу, товщиною 

шкірно-жирових складок на задній і передній поверхні плеча, під лопаткою, на 

животі, на боці, на стегні та на гомілці, ендоморфним компонентом соматотипу 
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та жировою масою тіла за Матейко; слабкі прямі (r від 0,25 до 0,28) зв’язки 

з обхватом голови, масою та площею поверхні тіла, шириною дистального епі-

фіза плеча, обхватом талії та передньо-заднім розміром грудної клітки (див. табл. 5.1). 

У дівчат визначено лише прямий слабкої сили вірогіднй зв’язок (r=0,22) між 

поздовжнім розміром СЧЯ зліва на рівні Т2 та найбільшою довжиною голови 

(див. табл. 5.2). 

У юнаків визначено, що поперечний розмір СЧЯ на рівні Т2 має вірогідні 

кореляції з наступними антропометричними й соматотипологічними показни-

ками: середньої сили прямі (r від 0,30 до 0,48) зв’язки з обхватом голови, най-

меншою шириною голови, шириною нижньої щелепи, сагітальною дугою голо-

ви, шириною обличчя, передньо-заднім розміром грудної клітки, шириною 

плечей, міжгребеневим розміром тазу, товщиною шкірно-жирових складок на 

передній поверхні плеча, на передпліччі, під лопаткою, на животі, на боці, на 

стегні та на гомілці, ендоморфним компонентом соматотипу та жировою масою 

тіла за Матейко; слабкі прямі (r від 0,25 до 0,29) зв’язки з масою тіла, обхвата-

ми гомілки у верхній третині та грудної клітки на видиху, міжостьовим роз-

міром тазу та товщиною шкірно-жирової складки на задній поверхні плеча (див. табл. 5.1). 

У дівчат виявлено вірогідні кореляції між поперечним розміром СЧЯ на рівні 

Т2 й такими антропометричними й соматотипологічними показниками: серед-

ньої сили прямий (r=0,32) зв’язок з обхватом голови; слабкі прямі (r від 0,22 до 

0,27) зв’язки з найбільшою довжиною голови, шириною нижньої щелепи, ма-

сою тіла, обхватами гомілки у верхній третині та грудної клітки на вдиху, ши-

риною плечей, міжвертлюговим розміром тазу та кістковою масою тіла за Ма-

тейко (див. табл. 5.2). 

Встановлено, що у юнаків поперечний розмір задньої ніжки внутрішньої 

капсули зліва на рівні Т5 має вірогідні кореляції з наступними антропометрич-

ними й соматотипологічними параметрами: середньої сили прямі (r від 0,30 до 

0,35) зв’язки з обхватом голови, найменшою шириною голови та висотою верт-

люгової антропометричної точки; слабкі прямі (r від 0,24 до 0,29) зв’язки з довжи-



121 
 

ною тіла, висотою надгруднинної й лобкової антропометричних точок, обхва-

том гомілки в нижній третині (табл. 5.3). У дівчат визначено лише вірогідні 

прямі середньої (r=0,34) та слабкої сили (r=0,29) кореляції між попереч- 

ним розміром задньої ніжки внутрішньої капсули зліва на рівні Т5 та шириною  

нижньої щелепи й шириною обличчя (табл. 5.4). 

 

Таблиця 5.3 

Кореляції розмірів задньої ніжки внутрішньої капсули й таламуса на рівні 

Т5 з антропометричними та соматотипологічними параметрами здорових 

міських юнаків Поділля 

 Т_5CICPL Т_5CICPR Т_5PTL Т_5PPTL Т_5PTR Т_5PPTR 

1 2 3 4 5 6 7 

TIP_GOL -0,06 -0,15 -0,13 -0,18 -0,13 -0,23 

OB_GL 0,35 0,13 -0,14 0,00 -0,17 -0,14 

B_DL_GL 0,04 0,07 -0,06 0,30 -0,14 0,22 

N_SH_GL 0,32 0,23 0,11 0,43 0,03 0,20 

SH_N_CH 0,21 0,22 0,16 0,30 0,14 0,36 

SAG_DUG 0,15 0,15 0,17 0,08 0,20 0,07 

B_SH_GL 0,12 0,07 0,26 0,21 0,23 -0,05 

SH_LICA 0,13 0,24 0,19 0,39 0,21 0,43 

W 0,12 0,09 0,12 0,07 0,03 0,12 

H 0,24 0,28 0,03 -0,11 -0,08 0,00 

S 0,18 0,17 0,10 0,01 -0,01 0,09 

ATND 0,27 0,30 0,00 -0,09 -0,11 -0,05 

ATL 0,29 0,41 0,18 0,06 0,09 0,12 

ATPL -0,12 -0,18 -0,22 -0,02 -0,17 -0,12 

ATP 0,14 0,16 -0,09 -0,19 -0,12 -0,13 

ATV 0,30 0,42 0,22 0,04 0,19 0,17 

EPPL -0,03 0,08 0,22 0,15 0,11 0,19 

EPPR 0,11 0,12 0,21 0,18 0,12 0,34 

EPB 0,00 -0,05 -0,13 0,08 -0,26 0,05 

EPG 0,05 -0,04 -0,10 -0,06 -0,22 0,07 

OBPL1 0,06 0,09 0,19 0,05 0,13 0,12 

OBPL2 0,04 0,04 0,05 -0,02 -0,01 0,01 
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Продовження табл. 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 

OBPR1 -0,01 -0,02 0,05 0,02 -0,03 0,07 

OBPR2 -0,06 -0,07 0,05 0,10 -0,02 0,21 

OBB 0,12 0,04 0,16 0,25 0,05 0,15 

OBG1 0,16 0,08 0,10 0,11 0,05 0,07 

OBG2 0,25 0,18 0,08 0,02 0,03 0,00 

OBSH 0,10 0,07 -0,10 -0,06 0,01 0,00 

OBT 0,03 -0,06 0,00 -0,01 -0,08 -0,02 

OBBB 0,23 0,21 0,27 0,32 0,22 0,27 

OBK 0,01 0,05 0,05 0,15 -0,09 0,25 

OBS 0,05 0,12 0,15 0,24 0,08 0,34 

OBGK1 -0,02 -0,05 0,01 -0,10 -0,09 -0,09 

OBGK2 0,06 0,04 0,01 -0,05 -0,06 0,02 

OBGK3 -0,03 -0,06 0,03 -0,05 -0,04 0,02 

PSG -0,04 -0,09 -0,18 -0,16 -0,20 -0,13 

PNG 0,03 -0,04 0,05 0,02 0,01 0,01 

SGK 0,05 0,13 0,18 -0,02 0,15 -0,02 

ACR 0,16 0,26 0,15 0,10 0,17 0,20 

SPIN 0,15 0,09 0,21 0,09 0,13 0,22 

CRIS 0,14 0,22 0,26 0,17 0,14 0,24 

TROCH 0,09 0,08 0,15 0,07 0,00 0,13 

GZPL 0,20 0,18 0,05 0,17 0,07 0,13 

GPPL 0,09 0,14 0,16 0,07 0,20 0,13 

GPR 0,13 0,16 0,15 0,07 0,18 0,17 

GL 0,17 0,14 0,03 -0,03 0,06 0,02 

GGR 0,12 0,12 -0,02 0,00 0,00 0,05 

GG 0,14 0,10 0,10 0,04 0,10 0,11 

GB 0,19 0,14 0,05 0,06 0,04 0,11 

GBD 0,23 0,21 0,17 0,15 0,21 0,17 

GGL 0,12 0,18 0,29 0,22 0,32 0,23 

FX 0,19 0,17 0,06 0,06 0,07 0,10 

MX 0,00 -0,08 0,11 0,15 0,09 0,13 

LX 0,10 0,18 -0,09 -0,15 -0,10 -0,12 

SOMAT -0,08 -0,08 -0,02 -0,11 -0,03 0,15 

MM 0,10 0,05 0,03 -0,04 -0,06 -0,05 

OM 0,11 0,11 0,03 0,05 -0,13 0,15 
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Продовження табл. 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 

DM 0,21 0,20 0,14 0,09 0,14 0,15 

MA 0,03 0,08 0,18 -0,02 0,09 0,10 

Примітки: тут і надалі: 

1. Т_5 – на рівні томограми 5. 

2. CICPL – поперечний розмір задньої ніжки внутрішньої капсули зліва 

(мм). 

3. CICPR – поперечний розмір задньої ніжки внутрішньої капсули справа 

(мм). 

4. PTL – поздовжній розмір таламуса зліва (мм). 

5. PPTL – поперечний розмір таламуса зліва (мм). 

6. PTR – поздовжній розмір таламуса справа (мм). 

7. PPTR – поперечний розмір таламуса справа (мм). 

 

Таблиця 5.4 

Кореляції розмірів задньої ніжки внутрішньої капсули й таламуса на рівні 

Т5 з антропометричними та соматотипологічними параметрами здорових 

міських дівчат Поділля 

 Т_5CICPL Т_5CICPR Т_5PTL Т_5PPTL Т_5PTR Т_5PPTR 

1 2 3 4 5 6 7 

TIP_GOL 0,10 0,13 0,01 0,15 0,00 0,07 

OB_GL -0,03 -0,06 0,08 -0,05 0,08 -0,03 

B_DL_GL 0,10 0,17 -0,06 0,01 0,05 0,04 

N_SH_GL 0,16 0,03 -0,14 -0,04 -0,19 -0,15 

SH_N_CH 0,34 0,28 0,16 0,09 0,19 0,16 

SAG_DUG 0,01 -0,12 -0,06 0,04 0,06 0,04 

B_SH_GL 0,21 0,29 0,09 0,20 0,13 0,15 

SH_LICA 0,29 0,25 0,12 0,25 0,14 0,24 

W 0,15 0,12 0,20 -0,03 0,19 0,12 

H 0,04 0,00 0,21 -0,12 0,24 0,08 

S 0,01 0,01 0,17 -0,03 0,20 0,18 
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Продовження табл. 5.4 

1 2 3 4 5 6 7 

ATND 0,03 -0,03 0,15 -0,09 0,18 0,02 

ATL -0,08 -0,07 -0,08 -0,16 -0,01 -0,05 

ATPL 0,05 0,02 0,18 -0,10 0,22 0,01 

ATP -0,05 -0,13 0,18 -0,07 0,14 0,03 

ATV -0,06 -0,04 0,15 -0,25 0,15 -0,04 

EPPL 0,10 0,06 0,04 -0,08 0,09 0,07 

EPPR -0,01 -0,05 -0,12 -0,22 -0,10 -0,05 

EPB 0,18 0,19 0,08 0,16 0,06 0,20 

EPG 0,17 0,03 -0,01 -0,01 -0,02 0,06 

OBPL1 0,16 0,15 0,11 -0,01 0,11 0,13 

OBPL2 0,17 0,13 0,09 -0,03 0,10 0,07 

OBPR1 0,02 0,00 -0,02 0,04 -0,01 0,08 

OBPR2 0,02 0,03 0,06 -0,07 0,03 0,07 

OBB 0,01 -0,04 0,01 -0,02 -0,02 0,02 

OBG1 0,10 0,16 0,23 0,18 0,17 0,21 

OBG2 0,12 0,09 0,15 0,09 0,11 0,16 

OBSH 0,13 0,11 0,16 0,18 0,10 0,16 

OBT 0,05 0,05 0,08 -0,04 0,08 0,03 

OBBB 0,08 0,02 0,09 -0,12 0,09 -0,01 

OBK 0,01 -0,07 0,06 -0,06 0,05 0,05 

OBS 0,06 0,06 0,14 -0,03 0,10 0,14 

OBGK1 0,08 0,11 0,09 0,02 0,08 0,16 

OBGK2 0,02 0,05 0,09 -0,07 0,08 0,09 

OBGK3 0,06 0,08 0,11 -0,02 0,09 0,10 

PSG 0,16 0,19 0,24 0,13 0,17 0,14 

PNG 0,21 0,13 0,21 0,13 0,13 0,11 

SGK 0,14 0,15 0,13 0,02 0,19 0,09 

ACR -0,03 -0,02 0,09 -0,29 0,14 0,00 

SPIN 0,12 0,11 0,06 0,00 0,07 0,03 

CRIS 0,10 0,05 0,16 -0,11 0,17 -0,03 

TROCH 0,13 0,09 0,14 -0,09 0,16 0,01 

CONJ 0,18 0,19 0,12 0,06 0,10 0,05 

GZPL -0,07 -0,13 -0,01 -0,06 0,04 -0,13 

GPPL 0,02 0,03 -0,06 -0,23 0,00 -0,10 

GPR 0,03 0,06 0,03 -0,18 0,09 -0,02 
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Продовження табл. 5.4 

1 2 3 4 5 6 7 

GL -0,01 -0,04 -0,03 -0,17 0,00 -0,08 

GGR 0,04 0,08 -0,03 -0,25 0,02 -0,06 

GG -0,08 -0,08 -0,09 -0,14 -0,05 -0,12 

GB -0,03 0,02 -0,11 -0,09 -0,11 -0,03 

GBD -0,06 -0,08 -0,14 -0,29 -0,09 -0,20 

GGL -0,06 -0,10 -0,06 -0,27 -0,04 -0,24 

FX -0,07 -0,06 -0,04 -0,19 -0,02 -0,07 

MX 0,05 0,10 -0,02 0,16 -0,05 0,15 

LX -0,13 -0,12 -0,05 -0,07 -0,01 -0,08 

SOMAT 0,05 0,03 -0,13 0,00 -0,15 0,09 

MM 0,09 0,08 0,17 0,12 0,14 0,17 

OM 0,15 0,10 0,09 -0,02 0,11 0,13 

DM 0,03 0,00 0,05 -0,21 0,08 -0,09 

MA 0,11 0,08 0,01 -0,09 0,02 0,11 

 

У юнаків визначено, що поперечний розмір задньої ніжки внутрішньої 

капсули справа на рівні Т5 має вірогідні кореляції з наступними антропометри-

чними й соматотипологічними параметрами: середньої сили прямі (r від 0,30 до 

0,42) зв’язки з висотою надгруднинної, лобкової та вертлюгової антропометри-

чних точок; слабкі прямі (r= 0,28 і 0,26) зв’язки з довжиною тіла та шириною 

плечей (див. табл. 5.3). У дівчат визначено лише вірогідні прямі слабкої сили  

(r від 0,25 до  0,29) кореляції між поперечним розміром  задньої ніжки 

 внутрішньої капсули справа на рівні Т5 та наступними кефалометричними по-

казниками: найменшою  й найбільшою  шириною голови та  шириною обличчя  

(див. табл.5.4). 

У юнаків встановлено, що поздовжній розмір таламуса зліва на рівні Т5 

має лише вірогідні прямі слабкої сили (r від 0,26 до 0,29) зв’язки з найбільшою 

шириною голови, обхватом стегон, міжгребеневим розміром таза та товщиною 

шкірно-жирової складки на гомілці (див. табл. 5.3). У дівчат визначено лише 

вірогідні прямі слабкої сили (r= 0,23 і 0,24) кореляції між поздовжнім розміром 
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таламуса зліва на рівні Т5 та обхватом гомілки у верхній третині й поперечним 

середньо-груднинним розміром (див. табл. 5.4). 

В юнаків визначено, що поперечний розмір таламуса зліва на рівні Т5 має 

вірогідні кореляції з наступними антропометричними й соматотипологічними 

параметрами: середньої сили прямі (r від 0,30 до 0,43) зв’язки з найбільшою до-

вжиною голови, найменшою шириною голови, шириною нижньої щелепи, ши-

риною обличчя та обхватом стегон; слабкий прямий (r=0,25) зв’язок з обхватом 

стегна (див. табл. 5.3). У дівчат визначено вірогідні кореляції між поперечним 

розміром таламуса зліва на рівні Т5 та такими антропометричними й соматоти-

пологічними показниками: прямий слабкої сили (r=0,25) зв’язок з шириною об-

личчя; зворотні слабкої сили (r від -0,22 до -0,29) зв’язки із висотою вертлюго-

вої антропометричної точки, шириною дистального епіфіза передпліччя, шири-

ною плечей, товщиною шкірно-жирових складок на передній поверхні плеча, на 

грудях, на стегні та на гомілці (див. табл. 5.4). 

У юнаків визначено, що поздовжній розмір таламуса справа на рівні Т5 

не має лише вірогідні прямий середньої сили зв'язок (r=0,32) з товщиною шкір-

но-жирової складки на гомілці та зворотній слабкої сили зв'язок (r= -0,26) з ши-

риною дистального епіфіза стегна (див. табл. 5.3). У дівчат визначено лише ві-

рогідні прямі слабкої сили (r= 0,24 і 0,22) кореляції між поздовжнім розміром 

таламуса справа на рівні Т5 та довжиною тіла й висотою плечової антропомет-

ричної точки (див. табл. 5.4). 

У юнаків поперечний розмір таламуса справа на рівні Т5 має вірогідні ко-

реляції з наступними антропометричними й соматотипологічними параметрами: 

середньої сили прямі (r від 0,34 до 0,43) зв’язки із шириною нижньої щелепи, 

шириною обличчя, шириною дистального епіфіза передпліччя та обхватом сто-

пи; слабкі прямі (r= 0,25 і 0,27) зв’язки з обхватами стегон і кисті (див. табл. 5.3). 

У дівчат виявлено лише вірогідні слабкої сили прямий зв’язок (r=0,24) ширини 

обличчя та зворотній зв'язок (r= -0,24) товщини шкірно-жирової складки на го-

мілці з поперечним розміром таламуса справа на рівні Т5 (див. табл. 5.4). 
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Встановлено, що в дівчат поперечний розмір задньої ніжки внутрішньої 

капсули зліва на рівні Т5 має вірогідний середньої сили прямий (r= 0,35) зв’язок 

з поздовжнім розміром черепа на рівні Т5. Поперечний розмір задньої ніжки 

внутрішньої капсули справа на рівні Т5 у дівчат має вірогідні прямі середньої 

сили (r=0,33) та слабкі (r=0,23) зв’язки з поздовжнім і поперечним розмірами 

черепа на рівні Т5. У юнаків не визначено вірогідних зв’язків поперечного роз-

міру задньої ніжки внутрішньої капсули зліва та справа на рівні Т5 із поздовж-

нім і поперечним розмірами черепа на рівні Т5. 

У юнаків поздовжній розмір таламуса зліва на рівні Т5 має вірогідні зво-

ротні середньої сили (r= -0,34 і -0,31) зв’язки з поздовжнім і поперечним розмі-

рами черепа на рівні Т5. У дівчат поздовжній розмір таламуса зліва на рівні Т5 

має лише вірогідний зворотній слабкої сили (r= -0,26) зв’язок з поздовжнім ро-

зміром черепа на рівні Т5. Як у юнаків, так і у дівчат не встановлено вірогідних 

зв’язків між поздовжнім розміром таламуса справа на рівні Т5 та поздовжнім і 

поперечним розмірами черепа на рівні Т5. 

У юнаків поперечний розмір таламуса зліва на рівні Т5 має вірогідні зворот-

ні середньої сили (r= -0,34 і -0,35) зв’язки з поздовжнім і поперечним розмірами 

черепа на рівні Т5. Крім того, у юнаків поперечний розмір таламуса справа на 

рівні Т5 має вірогідний зворотній середньої сили (r=-0,38) зв’язок із поздовжнім 

розміром черепа на рівні Т5. У дівчат не встановлено вірогідних зв’язків між 

поперечним розміром таламуса як зліва, так і справа на рівні Т5 та поздовжнім і 

поперечним розмірами черепа на рівні Т5. 

Таким чином, у практично здорових міських дівчат кількість і сила віро-

гідних зв’язків комп’ютерно-томографічних розмірів СЧЯ, таламуса та попере-

чного розміру задньої ніжки внутрішньої капсули з антропометричними, сома-

тотипологічними та показниками компонентного складу маси тіла значно мен-

ші, ніж у здорових міських юнаків. Крім того, у дівчат встановлена значно бі-

льша кількість вірогідних зворотніх зв’язків (переважно з поперечним розміром 

таламуса зліва). У юнаків між відповідними комп’ютерно-томографічними розмі-
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рами СЧЯ, таламуса й поперечного розміру задньої ніжки внутрішньої капсули 

на рівні Т5 та поздовжнім і поперечним розмірами черепа вірогідні середньої 

сили зворотні зв’язки встановлені переважно розмірами таламуса, а в дівчат – 

переважно прямі зв’язки з поперечним розміром задньої ніжки внутрішньої кап-

сули. 

Під час аналізу вірогідних зв’язків між комп’ютерно-томографічними ро-

змірами СЧЯ, таламуса й поперечного розміру задньої ніжки внутрішньої кап-

сули з антропометричними, соматотипологічними й показниками компонентно-

го складу маси тіла або розмірами черепа на відповідному рівні томограм вста-

новлені виражені прояви статевого диморфізму як за силою, так, у деяких ви-

падках, і за напрямком кореляцій. 

Результати досліджень, представлені у даному розділі дисертації, відо-

бражені в двох статтях у фахових наукових виданнях, один з яких входить до 

міжнародних наукометричних баз, та в тезах науково-практичної конференції:  

1. Бабич, Л. В. (2014). Особливості кореляцій комп’ютерно-томографічних 

розмірів таламуса та задньої ніжки внутрішньої капсули з антропо-

соматотипологічними параметрами тіла здорових юнаків і дівчат. Український 

морфологічний альманах, 12(1), 7-9. [15] 

2. Гунас, І. В., Бабич, Л. В., Варивода, В. О., Белік Н. В., Фікс, Д. О. (2013). 

Кореляції комп’ютерно-томографічних розмірів середньої черепної ямки з ан-

тропо-соматотипологічними параметрами тіла здорових юнаків і дівчат Поділ-

ля. Biomedical and Biosocial Аnthropology, 21, 20-23. [45] 

3. Міщук, Л. В. (2013). Кореляції КТ-розмірів деяких анатомічних утворень, 

що розташовані в середній черепній ямці з розмірами черепа у здорових міських 

юнаків і дівчат Поділля. Тези представлені в матеріалах науково-практичної 

конференції з міжнародною участю “Інтернаціоналізація вищої медичної осві-

ти: науково-методичні засади освіти іноземних громадян у вищих медич- 

них навчальних закладах” та “Жутаєвські читання”, Полтава (стор. 46). Полта-

ва: [б. в.]. [88] 
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РОЗДІЛ 6 

РЕГРЕСІЙНІ МОДЕЛІ КОМП’ЮТЕРНО-ТОМОГРАФІЧНИХ РОЗМІРІВ 

СЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕПНОЇ ЯМКИ, ТАЛАМУСА Й ЗАДНЬОЇ НІЖКИ ВНУ-

ТРІШНЬОЇ КАПСУЛИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ОСОБЛИВОСТЕЙ БУДО-

ВИ Й РОЗМІРІВ ТІЛА У ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ РІЗНИХ КРАНІОТИПІВ 

 

 

За допомогою прямого покрокового регресійного аналізу, у залежності від 

особливостей антропометричних та соматотипологічних показників, визначали 

комп’ютерно-томографічні розміри середньої черепної ямки на рівнях Т1 і Т2, а 

також розміри задньої ніжки внутрішньої капсули й таламуса на рівні Т5. 

Під час проведення регресійного моделювання встановлені наступні умо-

ви: кінцевий варіант регресійного рівняння повинен мати коефіцієнт детермінації 

(R2) не менше 0,60 (точність опису ознаки не менша 60 %); значення F-критерію 

не менше 2,5; кількість вільних членів, що включаються до моделі, повинна бути 

мінімальною. 

Встановлено, що в загальних групах юнаків та дівчат в усіх побудованих 

моделях розмірів середньої черепної ямки, задньої ніжки внутрішньої капсули і 

таламуса точність опису ознаки, що моделюється, складала у юнаків від 0,177 до 

0,552, а у дівчат – від 0,157 до 0,427. Враховуючи зменшення коефіцієнта детер-

мінації на інших виборках у середньому на 0,1, дані моделі не мають суттєвого 

значення для подальшого можливого використання в практичній медицині. 

Для зменшення можливих похибок, враховуючи розподіл юнаків і дівчат 

на різні краніотипи (юнаки-доліхоцефали – 12; юнаки-мезоцефали – 17; юнаки-

брахіцефали – 53; дівчата-доліхоцефали – 25; дівчата-мезоцефали – 38; дівчата-

брахіцефали – 23), для подальшого регресійного моделювання ми не брали юна-

ків-доліхоцефалів. 
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6.1. Моделі у юнаків різних краніотипів 

 

 

 Встановлено, що всі коефіцієнти моделі поздовжнього розміру СЧЯ спра-

ва на рівні Т1 (T_1PRSCR) у юнаків-мезоцефалів мають високу вірогідність 

(табл. 6.1). Коефіцієнт детермінації R2 на 91,2 % зумовлює залежну змінну. Ре-

зультати дисперсійного аналізу (див. табл. 6.1) вказують, що регресійне лінійне 

рівняння високо значуще (F(6,9)=15,63; p<0,001) (тут і в подальшому: F– критерій 

Фішера; (!,!!) – критичне значення даного критерію). Модель має вигляд наступ-

ного лінійного рівняння: 

 

T_1PRSCR (юнаки-мезоцефали) = 61,87 – 0,46×MM + 2,31×SH_LICA – 

7,27×EPPL + 1,00×SPIN + 0,82×SH_N_CH – 0,53×PSG. 

 

Таблиця 6.1 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поздовжнього розміру СЧЯ справа 

на рівні Т1 (T_1PRSCR) у юнаків-мезоцефалів у залежності від особливостей 

антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_1PRSCR 

R= ,955 RІ= ,912 Adjusted RІ= ,854 

F(6,9)=15,63 p<,0003 Std.Error of estimate: 1,276 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(9) p-level 

Intercpt   61,87 7,442 8,31 0,0000 

MM -0,457 0,136 -0,457 0,136 -3,35 0,0085 

SH_LICA 0,713 0,174 2,306 0,564 4,09 0,0027 

EPPL -1,027 0,165 -7,265 1,164 -6,24 0,0002 

SPIN 0,484 0,121 1,000 0,249 4,02 0,0030 

SH_N_CH 0,379 0,148 0,818 0,320 2,55 0,0310 

PSG -0,290 0,128 -0,530 0,234 -2,26 0,0498 

Analysis of Variance; DV: T_1PRSCR (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level  
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Продовження табл. 6.1 

Regress. 152,6 6 25,44 15,63 0,0003 

 Residual 14,65 9 1,627   

Total 167,3     

Примітки: тут і надалі: 

1. R – коефіцієнт множинної кореляції. 

2. RI – коефіцієнт детермінації R2. 

3. Adjusted RI – скорегований коефіцієнт детермінації R2. 

4. F – критерій Фішера. 

5. Std. Error of estimate – стандартна помилка оцінки. 

6. BETA – стандартизований регресійний коефіцієнт. 

7. St. Err. of BETA – стандартна помилка стандартизованого регресійного 

коефіцієнта. 

8. B – регресійний В-коефіцієнт. 

9. St. Err. of B – стандартна помилка В-коефіцієнта. 

10. T – критерій Стьюдента. 

11. P-level – рівень вірогідності 

12. Sums of Squares – сума квадратів. 

13. Df – кількість показників. 

14. Mean Squares – середній квадрат. 

15. Regress.  – регресія. 

16. Residual  – залишки. 

17. Total – разом 

18. Intercpt – вільний член. 

19. MM – м’язова маса, за Матейко (кг). 

20. SH_LICA – ширина обличчя (см). 

21. EPPL – ширина дистального епіфіза плеча (см). 

22. SPIN – міжостьовий розмір таза (см). 

23. SH_N_CH – ширина нижньої щелепи (см). 

24. PSG – поперечний середньо-груднинний розмір (см). 
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Усі коефіцієнти моделі поздовжнього розміру СЧЯ зліва на рівні Т1 

(T_1PRSCL) у юнаків-мезоцефалів мають високу вірогідність (табл. 6.2). Коефі-

цієнт детермінації R2 на 95,5 % зумовлює допустимо залежну змінну. Результати 

дисперсійного аналізу (див. табл. 6.2) вказують, що регресійне лінійне рівняння 

високо значуще (F(5,10)=42,45; p<0,001). Модель має вигляд наступного лінійного 

рівняння: 

 

T_1PRSCL (юнаки-мезоцефали) = 96,22 + 1,68×GPR – 1,59×OBS – 0,81×PNG + 

0,42×B_DL_GL – 1,07×EPB. 

 

Таблиця 6.2 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поздовжнього розміру СЧЯ зліва 

на рівні Т1 (T_1PRSCL) у юнаків-мезоцефалів у залежності від особливостей 

антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_1PRSCL 

R= ,977 RІ= ,955 Adjusted RІ= ,933 

F(5,10)=42,45 p<,00000 Std.Error of estimate: ,792 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(10) p-level 

Intercpt   96,22 5,280 18,23 0,0000 

GPR 1,011 0,087 1,676 0,145 11,57 0,0000 

OBS -0,620 0,076 -1,589 0,195 -8,14 0,0000 

PNG -0,415 0,076 -0,812 0,149 -5,44 0,0003 

B_DL_GL 0,330 0,073 0,421 0,093 4,54 0,0011 

EPB -0,230 0,095 -1,071 0,444 -2,41 0,0364 

Analysis of Variance; DV: T_1PRSCL (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
Df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 133,2 5 26,65 42,45 0,0000 

Residual 6,277 10 0,628   

Total 139,5     

Примітки: тут і надалі: 

1. GPR – товщина шкірно-жирової складки на передпліччі (мм). 

2. OBS – обхват стопи (см). 
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3. PNG – поперечний нижньо-груднинний розмір (см). 

4. B_DL_GL – найбільша довжина голови (см). 

5. EPB – ширина дистального епіфіза стегна (см). 

 

Більшість коефіцієнтів моделі поперечного розміру СЧЯ на рівні Т1 

(T_1PРSC) у юнаків-мезоцефалів мають високу вірогідність, за винятком ширини 

нижньої щелепи (табл. 6.3). Коефіцієнт детермінації R2 на 85,5 % зумовлює до-

пустимо залежну змінну. Результати дисперсійного аналізу (див. табл. 6.3) вка-

зують, що регресійне лінійне рівняння високо значуще (F(4,11)=16,28; p<0,001). 

Модель має вигляд наступного лінійного рівняння: 

 

T_1PРSC (юнаки-мезоцефали) = 140,0 + 1,02×GG – 2,75×N_SH_GL – 0,98× 

B_SH_GL + 0,96×SH_N_CH. 

 

Таблиця 6.3 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поперечного розміру СЧЯ на рівні 

Т1 (T_1PPSC) у юнаків-мезоцефалів у залежності від особливостей антропо-

соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_1PPSC 

R= ,925 RІ= ,855 Adjusted RІ= ,803 

F(4,11)=16,28 p<,0001 Std.Error of estimate: 2,688 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(11) p-level 

Intercpt   140,0 10,13 13,83 0,0000 

GG 0,966 0,158 1,021 0,167 6,12 0,0001 

N_SH_GL -0,549 0,163 -2,745 0,813 -3,37 0,0062 

B_SH_GL -0,275 0,123 -0,978 0,438 -2,23 0,0474 

SH_N_CH 0,246 0,123 0,964 0,483 2,00 0,0712 

Analysis of Variance; DV: T_1PPSC (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
Df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 

Regress. 470,5 4 117,6 16,28 0,0001 
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Продовження табл. 6.3 

Residual 79,48 11 7,226   
 

Total 550,0     

Примітка: тут і надалі: 

1. GG – товщина шкірно-жирової складки на животі (мм). 

2. N_SH_GL – найменша ширина голови (см). 

3. B_SH_GL – найбільша ширина голови (см). 

 

Усі коефіцієнти моделі поздовжнього розміру СЧЯ справа на рівні Т2 

(T_2PRSCR) у юнаків-мезоцефалів мають високу вірогідність (табл. 6.4). Коефі-

цієнт детермінації R2 на 96,8 % зумовлює допустимо залежну змінну. Результати 

дисперсійного аналізу (див. табл. 6.4) вказують, що регресійне лінійне рівняння 

високо значуще (F(6,90)=44,73; p<0,001). Модель має вигляд наступного лінійного 

рівняння: 

 

T_2PRSCR (юнаки-мезоцефали) = 69,24 + 1,00×CRIS – 1,59×OBPR1 + 2,90× 

SH_LICA – 1,58×OBS + 0,25×MA – 0,54×OBG2. 

 

Таблиця 6.4 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поздовжнього розміру СЧЯ справа 

на рівні Т2 (T_2PRSCR) у юнаків-мезоцефалів у залежності від особливостей 

антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_2PRSCR 

R= ,984 RІ= ,968 Adjusted RІ= ,946 

F(6,90)=44,73 p<,00000 Std.Error of estimate: ,925 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(9) p-level 

Intercpt   69,24 8,876 7,80 0,0000 

CRIS 0,498 0,101 0,998 0,202 4,94 0,0008 

OBPR1 -0,636 0,100 -1,594 0,250 -6,37 0,0001 

SH_LICA 0,752 0,116 2,896 0,447 6,48 0,0001 

OBS -0,471 0,094 -1,575 0,313 -5,04 0,0007 
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Продовження табл. 6.4 

MA 0,324 0,111 0,253 0,087 2,92 0,0171 

OBG2 -0,188 0,073 -0,542 0,210 -2,58 0,0296 

Analysis of Variance; DV: T_2PRSCR (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 229,5 6 38,24 44,73 0,0000 

Residual 7,695 9 0,855   

Total 237,2     

Примітка: тут і надалі: 

1. CRIS – міжгребеневий розмір таза (см). 

2. OBPR1 – обхват передпліччя у верхній третині (см). 

3. MA – м’язова маса тіла, визначена за формулою Американського інститу-

ту харчування (кг). 

4. OBG2 – обхват гомілки в нижній третині (см). 

 

Усі коефіцієнти моделі поздовжнього розміру СЧЯ зліва на рівні Т2 

(T_2PRSCL) у юнаків-мезоцефалів мають високу вірогідність (табл. 6.5). Коефі-

цієнт детермінації R2 на 94,9 % зумовлює допустимо залежну змінну. Результати 

дисперсійного аналізу (див. табл. 6.5) вказують, що регресійне лінійне рівняння 

високо значуще (F(5,10)=36,91; p<0,001). Модель має вигляд наступного лінійного 

рівняння: 

 

T_2PRSCL (юнаки-мезоцефали) = 22,05 + 1,81×CRIS – 1,86×OBPR2 + 0,35×ACR 

– 1,34×OM + 0,65×SH_N_CH. 

 

Таблиця 6.5 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поздовжнього розміру СЧЯ зліва 

на рівні Т2 (T_2PRSCL) у юнаків-мезоцефалів у залежності від особливостей 

антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_2PRSCL 

R= ,974 RІ= ,949 Adjusted RІ= ,923 
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Продовження табл. 6.5 

F(5,10)=36,91 p<,00000 Std.Error of estimate: 1,084 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(10) p-level 

Intercpt   22,05 7,254 3,04 0,0125 

CRIS 0,919 0,120 1,811 0,237 7,65 0,0000 

OBPR2 -0,429 0,093 -1,856 0,400 -4,64 0,0009 

ACR 0,270 0,092 0,347 0,118 2,93 0,0149 

OM -0,479 0,131 -1,344 0,368 -3,65 0,0044 

SH_N_CH 0,257 0,089 0,649 0,226 2,87 0,0166 

Analysis of Variance; DV: T_2PRSCL (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
Df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 217,0 5 43,39 36,91 0,0000 

Residual 11,76 10 1,176   

Total 228,7     

Примітка: тут і надалі: 

1. OBPR2 – обхват передпліччя у нижній третині (см). 

2. ACR – ширина плечей (см). 

3. OM – кісткова маса тіла, визначена за формулою Матейко (кг). 

 

Усі коефіцієнти моделі поперечного розміру СЧЯ на рівні Т2 (T_2PРSC) у 

юнаків-мезоцефалів мають високу вірогідність (табл. 6.6). Коефіцієнт детерміна-

ції R2 на 95,5 % зумовлює допустимо залежну змінну. Результати дисперсійного 

аналізу (див. табл. 6.6) вказують, що регресійне лінійне рівняння високо значуще 

(F(5,10)=42,60; p<0,001). Модель має вигляд наступного лінійного рівняння: 

 

T_2PРSC (юнаки-мезоцефали) = 168,9 + 2,94×GG + 3,63×SH_N_CH – 2,20× 

SAG_DUG – 2,07×GB – 1,34×OBPR2. 

 

  Більшість коефіцієнтів моделі поперечного розміру задньої ніжки внут-

рішньої капсули зліва на рівні Т5 (T_5CICPL) у юнаків-мезоцефалів має високу 

вірогідність, за винятком вільного члена (табл. 6.7). Коефіцієнт детермінації R2 

на 91,7 % зумовлює допустимо залежну змінну. Результати дисперсійного аналі- 
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Таблиця 6.6 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поперечного розміру СЧЯ на рівні 

Т2 (T_2PPSC) у юнаків-мезоцефалів у залежності від особливостей антропо-

соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_2PPSC 

R= ,977 RІ= ,955 Adjusted RІ= ,933 

F(5,10)=42,60 p<,00000 Std.Error of estimate: 1,696 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(10) p-level 

Intercpt   169,8 10,60 16,02 0,0000 

GG 2,574 0,309 2,940 0,353 8,33 0,0000 

SH_N_CH 0,858 0,098 3,626 0,413 8,78 0,0000 

SAG_DUG -0,652 0,108 -2,200 0,365 -6,02 0,0001 

GB -1,906 0,308 -2,074 0,335 -6,19 0,0001 

OBPR2 -0,185 0,080 -1,338 0,578 -2,32 0,0431 

Analysis of Variance; DV: T_2PPSC (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 613,0 5 122,6 42,60 0,0000 

Residual 28,78 10 2,878   

Total 641,8     

Примітка: тут і надалі: 

1. SAG_DUG – сагітальна дуга голови (см). 

2. GB – товщина шкірно-жирової складки на боці (мм). 

 

Таблиця 6.7 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поперечного розміру задньої ніж-

ки внутрішньої капсули зліва на рівні Т5 (T_5CICPL) у юнаків-мезоцефалів у 

залежності від особливостей антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_5CICPL 

R= ,957 RІ= ,917 Adjusted RІ= ,875 

F(5,10)=21,98 p<,00004 Std.Error of estimate: ,818 
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Продовження табл. 6.7 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(10) p-level 

Intercpt   4,594 6,752 0,68 0,5117 

ATPL 0,875 0,102 0,367 0,043 8,58 0,0000 

OBK -0,482 0,105 -0,673 0,146 -4,59 0,0010 

PSG -0,378 0,098 -0,480 0,124 -3,85 0,0032 

MX 0,443 0,107 1,029 0,249 4,13 0,0020 

B_DL_GL -0,289 0,112 -0,279 0,109 -2,57 0,0278 

Analysis of Variance; DV: T_5CICPL (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 73,51 5 14,70 21,98 0,0000 

Residual 6,690 10 0,669   

Total 80,20     

Примітка: тут і надалі: 

1. ATPL – висота плечової точки (см). 

2. OBK – обхват кисті (см). 

3. MX – мезоморфний компонент соматотипу за методикою Хіт-Картера (бал.). 

 

зу (див. табл. 6.7) вказують, що регресійне лінійне рівняння високо значуще 

(F(5,10)=21,98; p<0,001). Модель має вигляд наступного лінійного рівняння: 

 

T_5CICPL (юнаки-мезоцефали) = 4,59 + 0,37×ATPL – 0,67×OBK – 0,48×PSG + 

1,03×MX – 0,28×B_DL_GL. 

 

  Більшість коефіцієнтів моделі поперечного розміру задньої ніжки внут-

рішньої капсули справа на рівні Т5 (T_5CICPR) у юнаків-мезоцефалів має високу 

вірогідність, за винятком вільного члена і обхвата передпліччя у нижній третині 

(табл. 6.8). Коефіцієнт детермінації R2 на 89,2 % зумовлює допустимо залежну 

змінну. Результати дисперсійного аналізу (див. табл. 6.8) вказують, що регресій-

не лінійне рівняння високо значуще (F(4,11)=22,76; p<0,001). Модель має вигляд 

наступного лінійного рівняння: 

 

T_5CICPR (юнаки-мезоцефали) = 7,48 + 0,42×ATV – 0,33×OBB + 0,53×SPIN –  
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0,71×OBPR2. 

 

Таблиця 6.8 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поперечного розміру задньої ніж-

ки внутрішньої капсули справа на рівні Т5 (T_5CICPR) у юнаків-мезоцефалів 

у залежності від особливостей антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_5CICPR 

R= ,945 RІ= ,892 Adjusted RІ= ,853 

F(4,11)=22,76 p<,00003 Std.Error of estimate: ,898 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(11) p-level 

Intercpt   7,478 6,000 1,25 0,2385 

ATV 0,847 0,105 0,418 0,052 8,08 0,0000 

OBB -0,422 0,135 -0,334 0,107 -3,12 0,0097 

SPIN 0,362 0,112 0,525 0,163 3,23 0,0080 

OBPR2 -0,274 0,142 -0,709 0,367 -1,93 0,0795 

Analysis of Variance; DV: T_5CICPR (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
Df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 73,41 4 18,35 22,76 0,0000 

Residual 8,872 11 0,807   

Total 82,28     

Примітка: тут і надалі: 

1. ATV – висота вертлюгової точки (см). 

2. OBB – обхват стегна (см). 

 

Більшість коефіцієнтів моделі поздовжнього розміру таламуса зліва на рів-

ні Т5 (T_5PTL) у юнаків-мезоцефалів має високу вірогідність, за винятком віль-

ного члена (табл. 6.9). Коефіцієнт детермінації R2 на 73,1 % зумовлює допустимо 

залежну змінну. Результати дисперсійного аналізу (див. табл. 6.9) вказують, що 

регресійне лінійне рівняння високо значуще (F(3,12)=10,87; p<0,001). Модель має 

вигляд наступного лінійного рівняння: 
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T_5PTL (юнаки-мезоцефали) = 12,68 + 2,16×TROCH – 0,57×OBT – 1,39×LX. 

 

Таблиця 6.9 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поздовжнього розміру таламуса 

зліва на рівні Т5 (T_5PTL) у юнаків-мезоцефалів у залежності від особливос-

тей антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_5PTL 

R= ,855 RІ= ,731 Adjusted RІ= ,664 

F(3,12)=10,87 p<,00097 Std.Error of estimate: 1,980 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(12) p-level 

Intercpt   12,68 11,40 1,11 0,2876 

TROCH 1,042 0,194 2,162 0,402 5,37 0,0002 

OBT -1,104 0,236 -0,569 0,122 -4,68 0,0005 

LX -0,422 0,194 -1,387 0,636 -2,18 0,0499 

Analysis of Variance; DV: T_5PTL (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
Df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 127,9 3 42,62 10,87 0,0010 

Residual 47,04 12 3,920   

Total 174,9     

Примітка: тут і надалі: 

1. TROCH – міжвертлюговий розмір таза (см). 

2. OBT – обхват талії (см). 

3. LX – ектоморфний компонент соматотипу за методикою Хіт-Картера (бал.). 

 

Усі коефіцієнти моделі поперечного розміру таламуса зліва на рівні Т5 

(T_5PРTL) у юнаків-мезоцефалів мають високу вірогідність (табл. 6.10). Коефіці-

єнт детермінації R2 на 88,7 % зумовлює допустимо залежну змінну. Результати 

дисперсійного аналізу (див. табл. 6.10) вказують, що регресійне лінійне рівняння 

високо значуще (F(5,10)=15,75; p<0,001). Модель має вигляд наступного лінійного 

рівняння: 
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T_5PРTL (юнаки-мезоцефали) = 8,03 + 0,29×ATV – 0,39×ATP + 0,18×MM – 

0,44×OBPL1 + 0,46×OBPL2. 

 

Таблиця 6.10 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поперечного розміру таламуса 

зліва на рівні Т5 (T_5PPTL) у юнаків-мезоцефалів у залежності від особливо-

стей антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_5PPTL 

R= ,942 RІ= ,887 Adjusted RІ= ,831 

F(5,10)=15,75 p<,0002 Std.Error of estimate: ,458 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(10) p-level 

Intercpt   8,032 3,413 2,35 0,0404 

ATV 1,223 0,153 0,287 0,036 7,99 0,0000 

ATP -1,351 0,212 -0,389 0,061 -6,38 0,0001 

MM 0,524 0,229 0,175 0,076 2,29 0,0452 

OBPL1 -0,916 0,264 -0,438 0,126 -3,47 0,0060 

OBPL2 0,852 0,328 0,459 0,177 2,60 0,0267 

Analysis of Variance; DV: T_5PPTL (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
Df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 16,48 5 3,297 15,75 0,0002 

Residual 2,094 10 0,209   

Total 18,58     

Примітка: тут і надалі: 

1. ATP – висота пальцевої точки (см). 

2. OBPL1 – обхват плеча в напруженому стані (см). 

3. OBPL2 – обхват плеча в спокійному стані (см). 

 

Усі коефіцієнти моделі поперечного розміру таламуса справа на рівні Т5 

(T_5PРTR) у юнаків-мезоцефалів мають високу вірогідність (табл. 6.11). Коефі-

цієнт детермінації R2 на 93,8 % зумовлює допустимо залежну змінну. Результати 

дисперсійного аналізу (див. табл. 6.11) вказують, що регресійне лінійне рівняння 
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Таблиця 6.11 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поперечного розміру таламуса 

справа на рівні Т5 (T_5PPTR) у юнаків-мезоцефалів у залежності від особли-

востей антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_5PPTR 

R= ,968 RІ= ,938 Adjusted RІ= ,915 

F(4,11)=41,41 p<,00000 Std.Error of estimate: ,398 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(11) p-level 

Intercpt   6,934 1,873 3,70 0,0035 

GGR -0,878 0,117 -0,718 0,096 -7,52 0,0000 

GGL 0,731 0,145 0,249 0,049 5,04 0,0004 

CRIS 0,560 0,105 0,386 0,072 5,34 0,0002 

GL -0,392 0,153 -0,126 0,049 -2,57 0,0262 

Analysis of Variance; DV: T_5PPTR (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
Df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 26,28 4 6,569 41,41 0,0000 

Residual 1,745 11 0,159   

Total 28,02     

Примітка: тут і надалі: 

1. GGR – товщина шкірно-жирової складки на грудях (мм). 

2. GGL – товщина шкірно-жирової складки на гомілці (мм). 

3. GL – товщина шкірно-жирової складки під лопаткою (мм). 

 

високо значуще (F(4,11)=41,41; p<0,001). Модель має вигляд наступного лінійного 

рівняння: 

 

T_5PРTR (юнаки-мезоцефали) = 6,93 – 0,72×GGR + 0,25×GGL + 0,39×CRIS – 

0,13×GL. 

 

Встановлено, що більшість коефіцієнтів моделі поздовжнього розміру СЧЯ 

справа на рівні Т1 у юнаків-брахіцефалів має високу вірогідність, за винятком 
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вільного члена (табл. 6.12). Коефіцієнт детермінації R2 на 65,3 % зумовлює залеж-

ну змінну. Результати дисперсійного аналізу (див. табл. 6.12) вказують, що ре-

гресійне лінійне рівняння високо значуще (F(5,40)=15,06; p<0,001). Модель має 

вигляд наступного лінійного рівняння: 

 

T_1PRSCR (юнаки-брахіцефали) = 16,77 + 1,44×SH_LICA – 0,23×OBBB + 

0,31×MA + 0,77×GGL + 0,21×ATP. 

 

Таблиця 6.12 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поздовжнього розміру СЧЯ справа 

на рівні Т1 (T_1PRSCR) у юнаків-брахіцефалів у залежності від особливос-

тей антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_1PRSCR 

R= ,808 RІ= ,653 Adjusted RІ= ,610 

F(5,40)=15,06 p<,00000 Std.Error of estimate: 2,663 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(40) p-level 

Intercpt   16,77 9,006 1,86 0,0700 

SH_LICA 0,391 0,128 1,442 0,473 3,05 0,0041 

OBBB -0,420 0,133 -0,230 0,073 -3,17 0,0030 

MA 0,483 0,106 0,307 0,067 4,57 0,0000 

GGL 0,503 0,147 0,765 0,224 3,42 0,0015 

ATP 0,213 0,100 0,205 0,096 2,13 0,0392 

Analysis of Variance; DV: T_1PRSCR (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
Df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 533,9 5 106,8 15,06 0,0000 

Residual 283,6 40 7,090   

Total 817,5     

Примітка: тут і надалі OBBB – обхват стегон (см). 

 

Більшість коефіцієнтів моделі поздовжнього розміру СЧЯ зліва на рівні Т1 

(T_1PRSCL) у юнаків-брахіцефалів має високу вірогідність, за винятком вільного 

члена (табл. 6.13). Коефіцієнт детермінації R2 на 72,8 % зумовлює допустимо за-
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лежну змінну. Результати дисперсійного аналізу (див. табл. 6.13) вказують, що 

регресійне лінійне рівняння високо значуще (F(6,39)=17,41; p<0,001). Модель має 

вигляд наступного лінійного рівняння: 

 

T_1PRSCL (юнаки-брахіцефали) = -14,80 + 0,74×OBPL1 + 1,35×SH_LICA + 

0,61×H – 0,24×OBBB + 0,28×GL – 0,49×ATND. 

 

Таблиця 6.13 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поздовжнього розміру СЧЯ зліва 

на рівні Т1 (T_1PRSCL) у юнаків-брахіцефалів у залежності від особливостей 

антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_1PRSCL 

R= ,853 RІ= ,728 Adjusted RІ= ,686 

F(6,39)=17,41 p<,00000 Std.Error of estimate: 2,310 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(39) p-level 

Intercpt   -14,80 10,78 -1,37 0,1779 

OBPL1 0,508 0,103 0,737 0,150 4,92 0,0000 

SH_LICA 0,377 0,107 1,347 0,381 3,54 0,0011 

H 0,933 0,266 0,610 0,174 3,51 0,0012 

OBBB -0,455 0,114 -0,241 0,061 -3,99 0,0003 

GL 0,300 0,115 0,276 0,106 2,62 0,0126 

ATND -0,656 0,265 -0,491 0,198 -2,48 0,0176 

Analysis of Variance; DV: T_1PRSCL (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
Df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 557,3 6 92,88 17,41 0,0000 

Residual 208,0 39 5,334   

Total 765,3     

Примітка: тут і надалі: 

1. H – довжина тіла (см). 

2. ATND – висота надгруднинної точки (см). 

 

Усі коефіцієнти моделі поперечного розміру СЧЯ на рівні Т1 (T_1PРSC) у  
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юнаків-брахіцефалів мають високу вірогідність (табл. 6.14). Коефіцієнт детермі-

нації R2 на 80,2 % зумовлює допустимо залежну змінну. Результати дисперсійно-

го аналізу (див. табл. 6.14) вказують, що регресійне лінійне рівняння високо зна-

чуще (F(6,39)=26,30; p<0,001). Модель має вигляд наступного лінійного рівняння: 

 

T_1PРSC (юнаки-брахіцефали) = -69,79 + 0,74×GGL + 5,27×B_DL_GL + 1,65× 

OBK + 0,93×SGK + 9,10×EPPR – 2,56×OM. 

 

Таблиця 6.14 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поперечного розміру СЧЯ на рівні 

Т1 (T_1PPSC) у юнаків-брахіцефалів у залежності від особливостей антропо-

соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_1PPSC 

R= ,895 RІ= ,802 Adjusted RІ= ,771 

F(6,39)=26,30 p<,00000 Std.Error of estimate: 3,265 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(39) p-level 

Intercpt   -69,79 18,74 -3,72 0,0006 

GGL 0,303 0,081 0,738 0,197 3,75 0,0006 

B_DL_GL 0,620 0,079 5,265 0,667 7,90 0,0000 

OBK 0,300 0,080 1,654 0,441 3,75 0,0006 

SGK 0,234 0,079 0,925 0,314 2,95 0,0053 

EPPR 0,444 0,106 9,096 2,167 4,20 0,0002 

OM -0,439 0,111 -2,558 0,644 -3,97 0,0003 

Analysis of Variance; DV: T_1PPSC (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
Df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 1682 6 280,3 26,30 0,0000 

Residual 415,7 39 10,66   

Total 2097     

Примітка: тут і надалі: 

1. SGK – передньо-задній розмір грудної клітки (см). 

2. EPPR – ширина дистального епіфіза передпліччя (см). 
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Більшість коефіцієнтів моделі поздовжнього розміру СЧЯ справа на рівні 

Т2 (T_2PRSCR) в юнаків-брахіцефалів мають високу вірогідність, за винятком 

вільного члена (табл. 6.15). Коефіцієнт детермінації R2 на 63,6 % зумовлює допу-

стимо залежну змінну. Результати дисперсійного аналізу (див. табл. 6.15) вказу-

ють, що регресійне лінійне рівняння високо значуще (F(7,38)=9,47; p<0,001). Мо-

дель має вигляд наступного лінійного рівняння: 

 

T_2PRSCR (юнаки-брахіцефали) = 5,92 + 1,15×GGL + 2,22×B_DL_GL + 1,14×  

SGK – 0,29×OBBB – 1,54×SH_N_CH + 0,90×OBS – 0,51×PNG. 

 

Таблиця 6.15 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поздовжнього розміру СЧЯ справа 

на рівні Т2 (T_2PRSCR) у юнаків-брахіцефалів у залежності від особливос-

тей антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_2PRSCR 

R= ,797 RІ= ,636 Adjusted RІ= ,569 

F(7,38)=9,47 p<,00000 Std.Error of estimate: 2,679 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(38) p-level 

Intercpt   5,923 13,92 0,43 0,6728 

GGL 0,792 0,165 1,153 0,240 4,80 0,0000 

B_DL_GL 0,438 0,112 2,222 0,569 3,90 0,0004 

SGK 0,481 0,119 1,135 0,281 4,04 0,0003 

OBBB -0,558 0,147 -0,293 0,077 -3,80 0,0005 

SH_N_CH -0,503 0,150 -1,535 0,457 -3,36 0,0018 

OBS 0,310 0,113 0,904 0,328 2,75 0,0090 

PNG -0,220 0,106 -0,513 0,246 -2,08 0,0440 

Analysis of Variance; DV: T_2PRSCR (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
Df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 476,0 7 67,99 9,473 0,0000 

Residual 272,8 38 7,178   

Total 748,7     
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Більшість коефіцієнтів моделі поздовжнього розміру СЧЯ зліва на рівні Т2 

(T_2PRSCL) у юнаків-брахіцефалів має високу вірогідність,  за винятком віль- 

ного члена й ширини обличчя (табл. 6.16). Коефіцієнт детермінації R2  на 61,1 % 

зумовлює допустимо залежну змінну. Результати дисперсійного аналізу (див. табл. 6.16) 

вказують, що регресійне лінійне рівняння високо значуще (F(6,39)= 10,22; 

p<0,001). Модель має вигляд наступного лінійного рівняння: 

 

T_2PRSCL (юнаки-брахіцефали) = 18,17 + 1,52×DM – 0,30×OBBB – 0,69× 

SAG_DUG – 0,64×GB + 1,08×OB_GL + 0,82×SH_LICA. 

 

Таблиця 6.16 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поздовжнього розміру СЧЯ зліва 

на рівні Т2 (T_2PRSCL) у юнаків-брахіцефалів у залежності від особливостей 

антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_2PRSCL 

R= ,782 RІ= ,611 Adjusted RІ= ,551 

F(6,39)=10,22 p<,00000 Std.Error of estimate: 2,444 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(39) p-level 

Intercpt   18,17 20,16 0,90 0,3730 

DM 1,537 0,315 1,516 0,311 4,88 0,0000 

OBBB -0,631 0,145 -0,296 0,068 -4,35 0,0001 

SAG_DUG -0,469 0,138 -0,686 0,201 -3,41 0,0015 

GB -0,804 0,234 -0,642 0,187 -3,44 0,0014 

OB_GL 0,395 0,122 1,083 0,334 3,24 0,0025 

SH_LICA 0,260 0,137 0,823 0,433 1,90 0,0645 

Analysis of Variance; DV: T_2PRSCL (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 366,2 6 61,03 10,22 0,0000 

Residual 233,0 39 5,974   

Total 599,2     

Примітка: тут і в подальшому: 

1. DM – жирова маса тіла, визначена за формулою Матейко (кг). 

2. OB_GL – обхват голови (см). 
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Більшість коефіцієнтів моделі поперечного розміру СЧЯ на рівні Т2 

(T_2PРSC) у юнаків-брахіцефалів має високу вірогідність, за винятком вільного 

члена (табл. 6.17). Коефіцієнт детермінації R2 на 67,9 % зумовлює допустимо за-

лежну змінну. Результати дисперсійного аналізу (див. табл. 6.17) вказують, що 

регресійне лінійне рівняння високо значуще (F(5,40)=16,93; p<0,001). Модель має 

вигляд наступного лінійного рівняння: 

 

T_2PРSC (юнаки-брахіцефали) = -15,49 + 5,53×B_DL_GL + 1,79×SGK + 1,05× 

GGL – 0,53×OBGK2 + 2,39×OBPR2. 

 

Таблиця 6.17 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поперечного розміру СЧЯ на рівні 

Т2 (T_2PPSC) у юнаків-брахіцефалів у залежності від особливостей антропо-

соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_2PPSC 

R= ,824 RІ= ,679 Adjusted RІ= ,639 

F(5,40)=16,93 p<,00000 Std.Error of estimate: 4,545 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(40) p-level 

Intercpt   -15,49 23,18 -0,67 0,5079 

B_DL_GL 0,588 0,096 5,532 0,901 6,14 0,0000 

SGK 0,408 0,119 1,787 0,520 3,43 0,0014 

GGL 0,390 0,106 1,053 0,285 3,69 0,0007 

OBGK2 -0,455 0,136 -0,529 0,158 -3,34 0,0018 

OBPR2 0,284 0,115 2,387 0,968 2,47 0,0180 

Analysis of Variance; DV: T_2PPSC (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 1748 5 349,7 16,93 0,0000 

Residual 826,2 40 20,65   

Total 2575     

Примітка: тут і надалі OBGK2 – обхват грудної клітки на видиху (см). 

 

Усі коефіцієнти моделі поперечного розміру таламуса зліва на рівні Т5  
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(T_5PРTL) у юнаків-брахіцефалів мають високу вірогідність (табл. 6.18). Коефі-

цієнт детермінації R2 на 62,0 % зумовлює допустимо залежну змінну. Результати 

дисперсійного аналізу (див. табл. 6.18) вказують, що регресійне лінійне рівняння 

високо значуще (F(7,38)=8,88; p<0,001). Модель має вигляд наступного лінійного 

рівняння: 

 

T_5PРTL (юнаки-брахіцефали) = 16,19 + 0,65×N_SH_GL – 0,12×ATND + 1,94×  

EPPR – 1,13×EPG – 0,29×GG + 0,18×GB + 0,05×OBBB. 

 

Таблиця 6.18 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поперечного розміру таламуса 

зліва на рівні Т5 (T_5PPTL) у юнаків-брахіцефалів у залежності від особли-

востей антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_5PPTL 

R= ,788 RІ= ,620 Adjusted RІ= ,550 

F(7,38)=8,88 p<,00000 Std.Error of estimate: ,912 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(38) p-level 

Intercpt   16,19 4,346 3,73 0,0006 

N_SH_GL 0,583 0,114 0,645 0,127 5,10 0,0000 

ATND -0,471 0,111 -0,116 0,027 -4,25 0,0001 

EPPR 0,474 0,132 1,935 0,539 3,59 0,0009 

EPG -0,448 0,123 -1,128 0,311 -3,63 0,0008 

GG -0,900 0,273 -0,285 0,087 -3,30 0,0021 

GB 0,603 0,259 0,180 0,077 2,33 0,0254 

OBBB 0,271 0,126 0,047 0,022 2,16 0,0375 

Analysis of Variance; DV: T_5PPTL (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 51,62 7 7,375 8,868 0,0000 

Residual 31,60 38 0,832   

Total 83,22     

Примітка: тут і надалі EPG – ширина дистального епіфіза гомілки (см). 
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Моделі поздовжнього розміру таламуса справа на рівні Т5 у юнаків-

мезоцефалів та моделі поперечного розміру задньої ніжки внутрішньої капсули 

зліва й справа на рівні Т5, поздовжнього розміру таламуса зліва й справа на рівні 

Т5 і поперечного розміру таламуса справа на рівні Т5 у юнаків-брахіцефалів ма-

ють точність опису ознаки, що моделюється, менше 60,0 % (R2 від 0,104 до 

0,412) і не мають суттєвого значення для подальшого можливого використання в 

практичній медицині. 

 

 

6.2. Моделі в дівчат різних краніотипів 

 

 

Встановлено, що всі коефіцієнти моделі поздовжнього розміру СЧЯ справа 

на рівні Т1 (T_1PRSCR) у дівчат-доліхоцефалів мають високу вірогідність 

(табл. 6.19). Коефіцієнт детермінації R2 на 70,5 % зумовлює залежну змінну. Ре-

зультати дисперсійного аналізу (див. табл. 6.19) вказують, що регресійне лінійне 

рівняння високо значуще (F(5,18)=8,60; p<0,001). Модель має вигляд наступного 

лінійного рівняння: 

 

T_1PRSCR (дівчата-доліхоцефали) = 51,23 – 1,80×SH_LICA + 3,75×B_DL_GL – 

3,10×B_SH_GL + 0,32×GG – 3,74×EPPL. 

 

Таблиця 6.19 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поздовжнього розміру СЧЯ справа 

на рівні Т1 (T_1PRSCR) у дівчат-доліхоцефалів у залежності від особливос-

тей антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_1PRSCR 

R= ,840 RІ= ,705 Adjusted RІ= ,623 

F(5,18)=8,60 p<,00026 Std.Error of estimate: 1,873 
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Продовження табл. 6.19 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(18) p-level 

Intercpt   51,23 11,40 4,49 0,0003 

SH_LICA -0,576 0,143 -1,797 0,447 -4,02 0,0008 

B_DL_GL 0,923 0,181 3,745 0,737 5,08 0,0001 

B_SH_GL -0,696 0,176 -3,095 0,780 -3,97 0,0009 

GG 0,448 0,161 0,319 0,115 2,78 0,0124 

EPPL -0,424 0,161 -3,736 1,422 -2,63 0,0171 

Analysis of Variance; DV: T_1PRSCR (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 150,8 5 30,17 8,603 0,0003 

Residual 63,12 18 3,507   

Total 214,0     

 

Усі коефіцієнти моделі поздовжнього розміру СЧЯ зліва на рівні Т1 

(T_1PRSCL) у дівчат-доліхоцефалів мають високу вірогідність (табл. 6.20). Кое-

фіцієнт детермінації R2 на 85,7 % зумовлює допустимо залежну змінну. Резуль-

тати дисперсійного аналізу (див. табл. 6.20) вказують, що регресійне лінійне рів-

няння високо значуще (F(6,17)=17,02; p<0,001). Модель має вигляд наступного лі-

нійного рівняння: 

 

T_1PRSCL (дівчата-доліхоцефали) = 57,90 – 1,57×SH_LICA + 3,71×B_DL_GL – 

3,32×B_SH_GL + 0,44×GG – 0,51×GGR – 4,31×EPPL. 

 

Таблиця 6.20 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поздовжнього розміру СЧЯ зліва 

на рівні Т1 (T_1PRSCL) у дівчат-доліхоцефалів у залежності від особливос-

тей антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_1PRSCL 

R= ,926 RІ= ,857 Adjusted RІ= ,807 

F(6,17)=17,02 p<,00000 Std.Error of estimate: 1,329 
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Продовження табл. 6.20 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(17) p-level 

Intercpt   57,90 8,126 7,13 0,0000 

SH_LICA -0,507 0,104 -1,568 0,322 -4,87 0,0001 

B_DL_GL 0,923 0,130 3,714 0,525 7,08 0,0000 

B_SH_GL -0,754 0,126 -3,323 0,554 -5,99 0,0000 

GG 0,628 0,124 0,444 0,088 5,06 0,0001 

GGR -0,408 0,108 -0,507 0,135 -3,77 0,0015 

EPPL -0,493 0,116 -4,311 1,010 -4,27 0,0005 

Analysis of Variance; DV: T_1PRSCL (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 180,4 6 30,07 17,02 0,0000 

Residual 30,03 17 1,766   

Total 210,4     

 

Усі коефіцієнти моделі поперечного розміру СЧЯ на рівні Т1 (T_1PРSC) у 

дівчат-доліхоцефалів мають високу вірогідність (табл. 6.21). Коефіцієнт детер-

мінації R2 на 88,0 % зумовлює допустимо залежну змінну. Результати дисперсій-

ного аналізу (див. табл. 6.21) вказують, що регресійне лінійне рівняння високо 

значуще (F(7,16)=16,76; p<0,001). Модель має вигляд наступного лінійного рів-

няння: 

 

T_1PРSC (дівчата-доліхоцефали) = 61,97 + 0,59×ATND – 8,22×EPPL + 0,37×GB 

– 1,29×OBK + 0,09×B_DL_GL + 0,36×OBGK2 – 0,77×CRIS. 

 

Таблиця 6.21 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поперечного розміру СЧЯ на рівні 

Т1 (T_1PPSC) у дівчат-доліхоцефалів у залежності від особливостей антро-

посоматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_1PPSC 

R= ,938 RІ= ,880 Adjusted RІ= ,827 

F(7,16)=16,76 p<,00000 Std.Error of estimate: 1,744 
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Продовження табл. 6.21 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(16) p-level 

Intercpt   61,97 15,69 3,95 0,0011 

ATND 0,689 0,094 0,590 0,081 7,31 0,0000 

EPPL -0,581 0,110 -8,215 1,552 -5,29 0,0001 

GB 0,300 0,135 0,365 0,164 2,23 0,0404 

OBK -0,312 0,098 -1,285 0,402 -3,19 0,0056 

B_DL_GL 0,273 0,092 1,523 0,512 2,97 0,0090 

OBGK2 0,545 0,186 0,355 0,121 2,93 0,0099 

CRIS -0,335 0,153 -0,773 0,352 -2,19 0,0434 

Analysis of Variance; DV: T_1PPSC (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 356,8 7 50,97 16,76 0,0000 

Residual 48,67 16 3,042   

Total 405,5     
 

Більшість коефіцієнтів моделі поздовжнього розміру СЧЯ справа на рівні 

Т2 (T_2PRSCR) у дівчат-доліхоцефалів має високу вірогідність, за винятком 

ширини дистальног епіфіза передпліччя (табл. 6.22). Коефіцієнт детермінації R2 

на 76,0 % зумовлює допустимо залежну змінну. Результати дисперсійного аналі-

зу (див. табл. 6.22) вказують, що регресійне лінійне рівняння високо значуще 

(F(6,17)=8,96; p<0,001). Модель має вигляд наступного лінійного рівняння: 

 

T_2PRSCR (дівчата-доліхоцефали) = 52,54 + 0,93×SAG_DUG – 0,65×ATND + 

0,79×ATP – 0,38×GZPL + 3,21×EPG – 3,09×EPPR. 

 

Усі коефіцієнти моделі поздовжнього розміру СЧЯ зліва на рівні Т2 

(T_2PRSCL) у дівчат-доліхоцефалів мають високу вірогідність (табл. 6.23). Кое-

фіцієнт детермінації R2 на 86,6 % зумовлює допустимо залежну змінну. Резуль-

тати дисперсійного аналізу (див. табл. 6.23) вказують, що регресійне лінійне рів-

няння високо значуще (F(7,16)=14,74; p<0,001). Модель має вигляд наступного лі-

нійного рівняння: 

 

T_2PRSCL (дівчата-доліхоцефали) = 180,4 – 0,86×ATV + 0,49×ATP – 1,29×  
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OBSH + 5,51×EPG – 1,92×EPB – 0,46×OBG1 + 0,24×OBGK1. 

 

Таблиця 6.22 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поздовжнього розміру СЧЯ справа 

на рівні Т2 (T_2PRSCR) у дівчат-доліхоцефалів у залежності від особливос-

тей антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_2PRSCR 

R= ,872 RІ= ,760 Adjusted RІ= ,675 

F(6,17)=8,96 p<,00017 Std.Error of estimate: 1,826 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(17) p-level 

Intercpt   52,54 12,99 4,04 0,0008 

SAG_DUG 0,499 0,144 0,930 0,269 3,46 0,0030 

ATND -0,991 0,203 -0,647 0,132 -4,89 0,0001 

ATP 0,670 0,230 0,793 0,273 2,91 0,0098 

GZPL -0,398 0,143 -0,381 0,137 -2,78 0,0129 

EPG 0,404 0,150 3,205 1,193 2,69 0,0156 

EPPR -0,267 0,132 -3,090 1,533 -2,02 0,0599 

Analysis of Variance; DV: T_2PRSCR (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 179,2 6 29,87 8,963 0,0002 

Residual 56,66 17 3,333   

Total 235,9     

Примітка: тут і надалі GZPL – товщина шкірно-жирової складки на задній повер-

хні плеча (мм). 

 

Усі коефіцієнти моделі поперечного розміру СЧЯ на рівні Т2 (T_2PРSC) у 

дівчат-доліхоцефалів мають високу вірогідність (табл. 6.24). Коефіцієнт детер-

мінації R2 на 90,0 % зумовлює допустимо залежну змінну. Результати дисперсій-

ного аналізу (див. табл. 6.24) вказують, що регресійне лінійне рівняння високо 

значуще (F(6,17)=25,51; p<0,001). Модель має вигляд наступного лінійного рів-

няння: 
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T_2PРSC (дівчата-доліхоцефали) = 59,80 + 9,22×EPB – 10,45×EPPL + 5,81×EPG 

– 1,99×OBK + 0,63×OBGK1 – 0,43×MA. 

 

Таблиця 6.23 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поздовжнього розміру СЧЯ зліва 

на рівні Т2 (T_2PRSCL) у дівчат-доліхоцефалів у залежності від особливос-

тей антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_2PRSCL 

R= ,930 RІ= ,866 Adjusted RІ= ,807 

F(7,16)=14,74 p<,00001 Std.Error of estimate: 1,376 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(16) p-level 

Intercpt   108,4 10,82 10,02 0,0000 

ATV -1,001 0,125 -0,857 0,107 -7,99 0,0000 

ATP 0,419 0,151 0,485 0,174 2,78 0,0133 

OBSH -0,510 0,144 -1,289 0,365 -3,53 0,0028 

EPG 0,709 0,147 5,509 1,138 4,84 0,0002 

EPB -0,396 0,143 -1,920 0,692 -2,78 0,0135 

OBG1 -0,410 0,144 -0,456 0,160 -2,85 0,0115 

OBGK1 0,443 0,184 0,241 0,100 2,41 0,0281 

Analysis of Variance; DV: T_2PRSCL (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 195,3 7 27,89 14,74 0,0000 

Residual 30,27 16 1,892   

Total 225,5     

Примітка: тут і надалі: 

1. OBSH – обхват шиї (см). 

2. OBG1 – обхват гомілки у верхній третині (см). 

3. OBGK1  – обхват грудної клітки на вдиху (см). 

 

Більшість коефіцієнтів моделі поперечного розміру задньої ніжки внутріш-

ньої капсули зліва на рівні Т5 (T_5CICPL) у дівчат-доліхоцефалів має високу 
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Таблиця 6.24 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поперечного розміру СЧЯ на рівні 

Т2 (T_2PPSC) у дівчат-доліхоцефалів у залежності від особливостей антро-

по-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_2PPSC 

R= ,949 RІ= ,900 Adjusted RІ= ,865 

F(6,17)=25,51 p<,00000 Std.Error of estimate: 2,137 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(17) p-level 

Intercpt   59,80 17,68 3,38 0,0035 

EPB 0,774 0,097 9,220 1,161 7,94 0,0000 

EPPL -0,534 0,118 -10,45 2,317 -4,51 0,0003 

EPG 0,403 0,102 5,808 1,468 3,96 0,0010 

OBK -0,350 0,091 -1,994 0,520 -3,84 0,0013 

OBGK1 0,626 0,154 0,632 0,155 4,07 0,0008 

MA -0,393 0,169 -0,433 0,187 -2,32 0,0331 

Analysis of Variance; DV: T_2PPSC (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 698,9 6 116,5 25,51 0,0000 

Residual 77,62 17 4,566   

Total 776,5     

 

вірогідність, за винятком ширини дистального епіфіза плеча (табл. 6.25). Коефі-

цієнт детермінації R2 на 79,5 % зумовлює допустимо залежну змінну. Результати 

дисперсійного аналізу (див. табл. 6.25) вказують, що регресійне лінійне рівняння 

високо значуще (F(7,16)=8,89; p<0,001). Модель має вигляд наступного лінійного 

рівняння: 

 

T_5CICPL (дівчата-доліхоцефали) = 40,75 + 0,59×GGR – 1,19×PNG + 2,26×EPG 

+ 0,48×N_SH_GL + 0,39×GB – 4,57×S – 1,76×EPPL. 

 

Усі коефіцієнти моделі поперечного розміру задньої ніжки внутрішньої 

капсули справа на рівні Т5 (T_5CICPR) у дівчат-доліхоцефалів мають високу ві- 
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Таблиця 6.25 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поперечного розміру задньої ніж-

ки внутрішньої капсули зліва на рівні Т5 (T_5CICPL) у дівчат-доліхоцефалів 

у залежності від особливостей антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_5CICPL 

R= ,892 RІ= ,795 Adjusted RІ= ,706 

F(7,16)=8,89 p<,00016 Std.Error of estimate: 1,160 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(16) p-level 

Intercpt   40,75 6,387 6,38 0,0000 

GGR 0,675 0,164 0,594 0,144 4,13 0,0008 

PNG -0,764 0,166 -1,185 0,258 -4,60 0,0003 

EPG 0,426 0,142 2,259 0,754 2,99 0,0086 

N_SH_GL 0,393 0,126 0,479 0,153 3,12 0,0066 

GB 0,632 0,181 0,392 0,112 3,48 0,0031 

S -0,311 0,141 -4,565 2,064 -2,21 0,0419 

EPPL -0,285 0,146 -1,760 0,902 -1,95 0,0687 

Analysis of Variance; DV: T_5CICPL (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 83,72 7 11,96 8,891 0,0002 

Residual 21,52 16 1,345   

Total 105,2     

Примітка: тут і надалі S – площа поверхні тіла (м2). 

 

рогідність (табл. 6.26). Коефіцієнт детермінації R2 на 84,2 % зумовлює допусти-

мо залежну змінну. Результати дисперсійного аналізу (див. табл. 6.26) вказують, 

що регресійне лінійне рівняння високо значуще (F(7,16)=12,18; p<0,001). Модель 

має вигляд наступного лінійного рівняння: 

 

T_5CICPR (дівчата-доліхоцефали) = 30,49 – 1,20×OBK + 1,30×TROCH – 0,45× 

OBB + 0,41×GPR + 0,42×SAG_DUG + 0,58×MX – 0,56×SPIN. 

 

Більшість коефіцієнтів моделі поздовжнього розміру таламуса зліва на рів- 
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Таблиця 6.26 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поперечного розміру задньої ніж-

ки внутрішньої капсули справа на рівні Т5 (T_5CICPR) у дівчат-доліхоцефа-

лів у залежності від особливостей антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_5CICPR 

R= ,918 RІ= ,842 Adjusted RІ= ,773 

F(7,16)=12,18 p<,00002 Std.Error of estimate: 1,005 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(16) p-level 

Intercpt   30,49 5,322 5,73 0,0000 

OBK -0,580 0,131 -1,199 0,271 -4,42 0,0004 

TROCH 1,152 0,250 1,295 0,281 4,61 0,0003 

OBB -1,090 0,197 -0,452 0,082 -5,53 0,0000 

GPR 0,373 0,133 0,412 0,146 2,81 0,0125 

SAG_DUG 0,338 0,117 0,415 0,143 2,90 0,0104 

MX 0,359 0,132 0,584 0,215 2,71 0,0153 

SPIN -0,470 0,208 -0,560 0,249 -2,25 0,0387 

Analysis of Variance; DV: T_5CICPR (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 86,16 7 12,31 12,18 0,0000 

Residual 16,17 16 1,011   

Total 102,3     

 

ні Т5 (T_5PTL) у дівчат-доліхоцефалів має високу вірогідність, за винятком ві-

льного члена (табл. 6.27). Коефіцієнт детермінації R2 на 91,5 % зумовлює допус-

тимо залежну змінну. Результати дисперсійного аналізу (див. табл. 6.27) вказу-

ють, що регресійне лінійне рівняння високо значуще (F(7,16)=24,48; p<0,001). Мо-

дель має вигляд наступного лінійного рівняння: 

 

T_5PTL (дівчата-доліхоцефали) = -8,47 – 9,21×EPPR + 0,83×H – 1,03×ATL + 

0,57×ATV + 1,48×MX – 0,26×GBD – 0,83×B_DL_GL. 

 

Більшість коефіцієнтів моделі поперечного розміру таламуса зліва на рівні  
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Таблиця 6.27 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поздовжнього розміру таламуса 

зліва на рівні Т5 (T_5PTL) у дівчат-доліхоцефалів у залежності від особливо-

стей антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_5PTL 

R= ,956 RІ= ,915 Adjusted RІ= ,877 

F(7,16)=24,48 p<,00000 Std.Error of estimate: ,890 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(16) p-level 

Intercpt   -8,468 10,63 -0,80 0,4371 

EPPR -1,001 0,105 -9,207 0,968 -9,51 0,0000 

H 1,675 0,205 0,829 0,102 8,17 0,0000 

ATL -1,474 0,163 -1,032 0,114 -9,06 0,0000 

ATV 0,821 0,195 0,571 0,135 4,21 0,0007 

MX 0,753 0,133 1,476 0,260 5,68 0,0000 

GBD -0,400 0,124 -0,261 0,081 -3,23 0,0052 

B_DL_GL -0,247 0,094 -0,834 0,318 -2,62 0,0184 

Analysis of Variance; DV: T_5PTL (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 135,9 7 19,41 24,48 0,0000 

Residual 12,69 16 0,793   

Total 148,5     

Примітка: тут і надалі: 

1. ATL – висота лобкової точки (см). 

2. GBD – товщина шкірно-жирової складки на стегні (мм). 

 

Т5 (T_5PРTL) у дівчат-доліхоцефалів має високу вірогідність, за винятком віль-

ного члена (табл. 6.28). Коефіцієнт детермінації R2 на 92,6 % зумовлює допусти-

мо залежну змінну. Результати дисперсійного аналізу (див. табл. 6.28) вказують, 

що регресійне лінійне рівняння високо значуще (F(7,16)=28,68; p<0,001). Модель 

має вигляд наступного лінійного рівняння: 

 

T_5PРTL (дівчата-доліхоцефали) = 2,20 + 0,83×SH_LICA – 0,26×OBBB + 0,19×  
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OBGK1 – 0,23×N_SH_GL + 0,27×ACR + 1,11×EPPL – 0,23×PNG. 

 

Таблиця 6.28 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поперечного розміру таламуса 

зліва на рівні Т5 (T_5PPTL) у дівчат-доліхоцефалів у залежності від особли-

востей антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_5PPTL 

R= ,962 RІ= ,926 Adjusted RІ= ,894 

F(7,16)=28,68 p<,00000 Std.Error of estimate: ,366 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(16) p-level 

Intercpt   2,204 2,437 0,90 0,3792 

SH_LICA 0,722 0,074 0,830 0,085 9,74 0,0000 

OBBB -1,642 0,155 -0,260 0,025 -10,57 0,0000 

OBGK1 0,982 0,138 0,191 0,027 7,10 0,0000 

N_SH_GL -0,365 0,070 -0,234 0,045 -5,24 0,0001 

ACR 0,406 0,089 0,268 0,059 4,54 0,0003 

EPPL 0,293 0,088 1,106 0,331 3,34 0,0042 

PNG -0,287 0,091 -0,234 0,074 -3,15 0,0061 

Analysis of Variance; DV: T_5PPTL (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 26,88 7 3,840 28,68 0,0000 

Residual 2,142 16 0,134   

Total 29,02     
 

Більшість коефіцієнтів моделі поздовжнього розміру таламуса справа на 

рівні Т5 (T_5PTR) у дівчат-доліхоцефалів має високу вірогідність, за винятком 

вільного члена (табл. 6.29). Коефіцієнт детермінації R2 на 84,7 % зумовлює допу-

стимо залежну змінну. Результати дисперсійного аналізу (див. табл. 6.29) вказу-

ють, що регресійне лінійне рівняння високо значуще (F(6,17)=15,64; p<0,001). Мо-

дель має вигляд наступного лінійного рівняння: 

 

T_5PTR (дівчата-доліхоцефали) = -7,60 + 0,64×ACR – 7,29×EPPR + 0,64×H –  
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0,56×ATL – 0,69×PNG + 0,49×SGK. 

 

Таблиця 6.29 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поздовжнього розміру таламуса 

справа на рівні Т5 (T_5PTR) у дівчат-доліхоцефалів у залежності від особли-

востей антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_5PTR 

R= ,920 RІ= ,847 Adjusted RІ= ,792 

F(6,17)=15,64 p<,00000 Std.Error of estimate: 1,167 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(17) p-level 

Intercpt   -7,602 9,664 -0,79 0,4423 

ACR 0,423 0,126 0,636 0,189 3,36 0,0037 

EPPR -0,786 0,120 -7,287 1,112 -6,55 0,0000 

H 1,274 0,224 0,636 0,112 5,69 0,0000 

ATL -0,794 0,216 -0,560 0,153 -3,67 0,0019 

PNG -0,371 0,126 -0,689 0,233 -2,95 0,0089 

SGK 0,295 0,108 0,485 0,177 2,74 0,0139 

Analysis of Variance; DV: T_5PTR (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 127,7 6 21,29 15,64 0,0000 

Residual 23,14 17 1,361   

Total 150,9     

 

Усі коефіцієнти моделі поперечного розміру таламуса справа на рівні Т5 

(T_5PРTR) у дівчат-доліхоцефалів має високу вірогідність (табл. 6.30). Коефіці-

єнт детермінації R2 на 75,0 % зумовлює допустимо залежну змінну. Результати 

дисперсійного аналізу (див. табл. 6.30) вказують, що регресійне лінійне рівняння 

високо значуще (F(6,17)=8,52; p<0,001). Модель має вигляд наступного лінійного 

рівняння: 

 

T_5PРTR (дівчата-доліхоцефали) = 16,15 + 0,46×CONJ – 0,17×OBB + 3,45×S – 

0,32×TROCH + 1,33×FX – 0,20×GBD. 
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Таблиця 6.30 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поперечного розміру таламуса 

справа на рівні Т5 (T_5PPTR) у дівчат-доліхоцефалів у залежності від особ-

ливостей антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_5PPTR 

R= ,866 RІ= ,750 Adjusted RІ= ,662 

F(6,17)=8,52 p<,00023 Std.Error of estimate: ,628 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(17) p-level 

Intercpt   16,15 3,340 4,84 0,0002 

CONJ 0,663 0,236 0,455 0,162 2,81 0,0121 

OBB -0,784 0,212 -0,167 0,045 -3,70 0,0018 

S 0,465 0,148 3,450 1,098 3,14 0,0060 

TROCH -0,558 0,229 -0,321 0,132 -2,43 0,0263 

FX 1,117 0,340 1,329 0,405 3,28 0,0044 

GBD -0,713 0,273 -0,198 0,076 -2,62 0,0181 

Analysis of Variance; DV: T_5PPTR (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 20,14 6 3,356 8,518 0,0002 

Residual 6,698 17 0,394   

Total 26,83     

Примітка: тут і надалі:  

1. CONJ – зовнішня кон’югата таза (см). 

2. FX – ендоморфний компонент соматотипу за методикою Хіт-Картера (бал.). 

 

Усі коефіцієнти моделі поздовжнього розміру СЧЯ зліва на рівні Т1 

(T_1PRSCL) у дівчат-мезоцефалів мають високу вірогідність (табл. 6.31). Кое-

фіцієнт детермінації R2 на 71,9 % зумовлює допустимо залежну змінну. Резуль-

тати дисперсійного аналізу (див. табл. 6.31) вказують, що регресійне лінійне рів-

няння високо значуще (F(7,29)=10,54; p<0,001). Модель має вигляд наступного лі-

нійного рівняння: 

 

T_1PRSCL (дівчата-мезоцефали) = 50,78 + 3,15×TROCH – 1,09×SGK – 1,82×  
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CRIS – 0,28×ATL – 1,39×SH_LICA + 1,55×N_SH_GL – 0,53×SAG_DUG. 

 

Таблиця 6.31 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поздовжнього розміру СЧЯ зліва 

на рівні Т1 (T_1PRSCL) у дівчат-мезоцефалів у залежності від особливостей 

антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_1PRSCL 

R= ,847 RІ= ,719 Adjusted RІ= ,650 

F(7,29)=10,54 p<,00000 Std.Error of estimate: 2,025 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(29) p-level 

Intercpt   50,78 13,32 3,81 0,0007 

TROCH 1,516 0,263 3,148 0,547 5,76 0,0000 

SGK -0,493 0,130 -1,094 0,288 -3,80 0,0007 

CRIS -0,875 0,219 -1,819 0,455 -4,00 0,0004 

ATL -0,280 0,128 -0,280 0,128 -2,19 0,0365 

SH_LICA -0,375 0,118 -1,389 0,437 -3,18 0,0035 

N_SH_GL 0,379 0,118 1,550 0,484 3,21 0,0033 

SAG_DUG -0,226 0,107 -0,528 0,250 -2,11 0,0439 

Analysis of Variance; DV: T_1PRSCL (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 302,6 7 43,23 10,54 0,0000 

Residual 118,9 29 4,102   

Total 421,6     

 

Більшість коефіцієнтів моделі поперечного розміру СЧЯ на рівні Т1 

(T_1PРSC) у дівчат-мезоцефалів має високу достовірність, за винятком вільного 

члена (табл. 6.32). Коефіцієнт детермінації R2 на 65,6 % зумовлює допустимо за-

лежну змінну. Результати дисперсійного аналізу (див. табл. 6.32) вказують, що 

регресійне лінійне рівняння високо значуще (F(7,29)=7,92; p<0,001). Модель має 

вигляд наступного лінійного рівняння: 

 

T_1PРSC (дівчата-мезоцефали) = -24,37 + 1,88×SH_N_CH + 3,23×OB_GL –  
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0,68×ATP – 1,20×SAG_DUG + 8,60×EPG – 2,48×OBK + 1,09×GPR. 

 

Таблиця 6.32 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поперечного розміру СЧЯ на рівні 

Т1 (T_1PPSC) у дівчат-мезоцефалів у залежності від особливостей антропо-

соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_1PPSC 

R= ,810 RІ= ,656 Adjusted RІ= ,574 

F(7,29)=7,92 p<,00002 Std.Error of estimate: 4,250 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(29) p-level 

Intercpt   -24,37 32,52 -0,75 0,4598 

SH_N_CH 0,258 0,120 1,884 0,875 2,15 0,0397 

OB_GL 0,645 0,134 3,226 0,671 4,81 0,0000 

ATP -0,523 0,143 -0,675 0,184 -3,67 0,0010 

SAG_DUG -0,269 0,113 -1,195 0,501 -2,39 0,0238 

EPG 0,506 0,170 8,598 2,883 2,98 0,0057 

OBK -0,371 0,158 -2,475 1,054 -2,35 0,0259 

GPR 0,316 0,118 1,085 0,404 2,69 0,0118 

Analysis of Variance; DV: T_1PPSC (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 1001 7 143,0 7,916 0,0000 

Residual 523,9 29 18,06   

Total 1525     

 

     Більшість коефіцієнтів моделі поперечного розміру СЧЯ на рівні Т2 

(T_2PРSC) у дівчат-мезоцефалів має високу вірогідність, за винятком вільного 

члена і обхвату стопи (табл. 6.33). Коефіцієнт детермінації R2 на 67,0 % зумов-

лює допустимо залежну змінну. Результати дисперсійного аналізу (див. табл. 6.33) 

вказують, що регресійне лінійне рівняння високо значуще (F(7,29)=8,41; p<0,001). 

Модель має вигляд наступного лінійного рівняння: 

 

T_2PРSC (дівчата-мезоцефали) = -53,28 + 3,82×OB_GL + 1,39×GL – 1,99×  
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SAG_DUG – 1,26×DM + 1,86×SH_N_CH – 0,33×ATP + 1,13×OBS. 

 

Таблиця 6.33 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поперечного розміру СЧЯ на рівні 

Т2 (T_2PPSC) у дівчат-мезоцефалів у залежності від особливостей антропо-

соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_2PPSC 

R= ,819 RІ= ,670 Adjusted RІ= ,590 

F(7,29)=8,41 p<,00001 Std.Error of estimate: 4,206 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(29) p-level 

Intercpt   -53,28 32,74 -1,63 0,1145 

OB_GL 0,757 0,130 3,821 0,655 5,83 0,0000 

GL 0,708 0,193 1,387 0,378 3,67 0,0010 

SAG_DUG -0,443 0,121 -1,986 0,541 -3,67 0,0010 

DM -0,601 0,228 -1,255 0,475 -2,64 0,0131 

SH_N_CH 0,253 0,110 1,864 0,809 2,31 0,0285 

ATP -0,256 0,124 -0,334 0,162 -2,06 0,0480 

OBS 0,237 0,145 1,128 0,693 1,63 0,1144 

Analysis of Variance; DV: T_2PPSC (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 1042 7 148,8 8,411 0,0000 

Residual 513,1 29 17,69   

Total 1555     

 

Усі коефіцієнти моделі поперечного розміру задньої ніжки внутрішньої 

капсули справа на рівні Т5 (T_5CICPR) у дівчат-мезоцефалів мають високу віро-

гідність (табл. 6.34). Коефіцієнт детермінації R2 на 64,4 % зумовлює допустимо 

залежну змінну. Результати дисперсійного аналізу (див. табл. 6.34) вказують, що 

регресійне лінійне рівняння високо значуще (F(7,29)=7,80; p<0,001). Модель має 

вигляд наступного лінійного рівняння: 

 

T_5CICPR (дівчата-мезоцефали) = 36,08 + 0,92×SH_N_CH – 1,40×N_SH_GL +  
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0,50×CONJ + 0,30×MA – 1,91×EPPL – 0,12×ATP + 0,64×SH_LICA. 

 

Таблиця 6.34 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поперечного розміру задньої ніж-

ки внутрішньої капсули справа на рівні Т5 (T_5CICPR) у дівчат-мезоцефалів 

у залежності від особливостей антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_5CICPR 

R= ,803 RІ= ,644 Adjusted RІ= ,558 

F(7,29)=7,80 p<,00004 Std.Error of estimate: 1,422 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(29) p-level 

Intercpt   36,08 5,948 6,07 0,0000 

SH_N_CH 0,382 0,126 0,915 0,302 3,03 0,0051 

N_SH_GL -0,545 0,131 -1,395 0,336 -4,15 0,0003 

CONJ 0,321 0,124 0,495 0,191 2,59 0,0148 

MA 0,624 0,151 0,297 0,072 4,12 0,0003 

EPPL -0,379 0,143 -1,907 0,720 -2,65 0,0130 

ATP -0,293 0,127 -0,124 0,054 -2,30 0,0286 

SH_LICA 0,276 0,133 0,638 0,307 2,08 0,0467 

Analysis of Variance; DV: T_5CICPR (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 106,1 7 15,16 7,497 0,0000 

Residual 58,63 29 2,022   

Total 164,7     

 

Більшість коефіцієнтів моделі поперечного розміру таламуса зліва на рівні 

Т5 (T_5PРTL) у дівчат-мезоцефалів має високу вірогідність, за винятком вільно-

го члена (табл. 6.35). Коефіцієнт детермінації R2 на 64,0 % зумовлює допустимо 

залежну змінну. Результати дисперсійного аналізу (див. табл. 6.35) вказують, що 

регресійне лінійне рівняння високо значуще (F(6,30)=8,88; p<0,001). Модель має 

вигляд наступного лінійного рівняння: 

 

T_5PРTL (дівчата-мезоцефали) = 4,85 – 0,17×GBD + 0,27×SGK – 0,52×OBPR2 +  
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0,13×ATND + 0,36×SH_LICA – 1,05×EPG. 

 

Таблиця 6.35 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поперечного розміру таламуса 

зліва на рівні Т5 (T_5PPTL) у дівчат-мезоцефалів у залежності від особливо-

стей антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_5PPTL 

R= ,800 RІ= ,640 Adjusted RІ= ,568 

F(6,30)=8,88 p<,00001 Std.Error of estimate: ,769 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(30) p-level 

Intercpt   4,848 4,061 1,19 0,2419 

GBD -0,488 0,145 -0,172 0,051 -3,37 0,0021 

SGK 0,354 0,135 0,269 0,102 2,63 0,0135 

OBPR2 -0,388 0,146 -0,517 0,195 -2,65 0,0126 

ATND 0,526 0,144 0,133 0,036 3,65 0,0010 

SH_LICA 0,285 0,122 0,360 0,154 2,34 0,0261 

EPG -0,343 0,165 -1,048 0,503 -2,08 0,0458 

Analysis of Variance; DV: T_5PPTL (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 31,54 6 5,257 8,884 0,0000 

Residual 17,75 30 0,592   

Total 49,30     

 

Усі коефіцієнти моделі поперечного розміру таламуса справа на рівні Т5 

(T_5PРTR) у дівчат-мезоцефалів мають високу вірогідність (табл. 6.36). Коефі-

цієнт детермінації R2 на 69,0 % зумовлює допустимо залежну змінну. Результати 

дисперсійного аналізу (див. табл. 6.36) вказують, що регресійне лінійне рівняння 

високо значуще (F(7,29)=9,24; p<0,001). Модель має вигляд наступного лінійного 

рівняння: 

 

T_5PРTR (дівчата-мезоцефали) = 8,73 + 1,78×EPB – 0,45×OBPR2 – 0,28×GGR + 

0,24×GPR – 1,33×EPG – 0,08×GB + 0,26×TROCH. 
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Таблиця 6.36 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поперечного розміру таламуса 

справа на рівні Т5 (T_5PPTR) у дівчат-мезоцефалів у залежності від особли-

востей антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_5PPTR 

R= ,831 RІ= ,690 Adjusted RІ= ,616 

F(7,29)=9,24 p<,00001 Std.Error of estimate: ,604 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(29) p-level 

Intercpt   8,731 2,530 3,45 0,0017 

EPB 0,746 0,134 1,777 0,319 5,57 0,0000 

OBPR2 -0,407 0,135 -0,453 0,150 -3,02 0,0052 

GGR -0,613 0,146 -0,284 0,067 -4,21 0,0002 

GPR 0,463 0,138 0,238 0,071 3,34 0,0023 

EPG -0,524 0,160 -1,334 0,407 -3,27 0,0027 

GB -0,315 0,119 -0,084 0,032 -2,66 0,0127 

TROCH 0,435 0,168 0,257 0,099 2,59 0,0149 

Analysis of Variance; DV: T_5PPTR (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 23,63 7 3,376 9,242 0,0000 

Residual 10,60 29 0,365   

Total 34,23     

 

Встановлено, що більшість коефіцієнтів моделі поздовжнього розміру СЧЯ 

справа на рівні Т1 (T_1PRSCR) у дівчат-брахіцефалів має високу вірогідність, за 

винятком ширини дистального епіфіза стегна (табл. 6.37). Коефіцієнт детерміна-

ції R2 на 82,9 % зумовлює залежну змінну. Результати дисперсійного аналізу 

(див. табл. 6.37) вказують, що регресійне лінійне рівняння високо значуще 

(F(5,16)=15,53; p<0,001). Модель має вигляд наступного лінійного рівняння: 

 

T_1PRSCR (дівчата-брахіцефали) = 12,10 + 1,87×B_DL_GL + 0,59×MX + 0,39× 

GG – 0,37×GL – 1,01×EPB. 
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Таблиця 6.37 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поздовжнього розміру СЧЯ справа 

на рівні Т1 (T_1PRSCR) у дівчат-брахіцефалів у залежності від особливос-

тей антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_1PRSCR 

R= ,911 RІ= ,829 Adjusted RІ= ,776 

F(5,16)=15,53 p<,00001 Std.Error of estimate: 1,199 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(16) p-level 

Intercpt   12,10 5,598 2,16 0,0461 

B_DL_GL 0,741 0,123 1,865 0,310 6,01 0,0000 

MX 0,292 0,132 0,594 0,269 2,21 0,0419 

GG 0,787 0,205 0,393 0,103 3,83 0,0015 

GL -0,676 0,203 -0,366 0,110 -3,33 0,0042 

EPB -0,209 0,129 -1,014 0,624 -1,63 0,1236 

Analysis of Variance; DV: T_1PRSCR (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 111,5 5 22,31 15,53 0,0000 

Residual 22,99 16 1,437   

Total 134,5     

 

Більшість коефіцієнтів моделі поздовжнього розміру СЧЯ зліва на рівні Т1 

(T_1PRSCL) у дівчат-брахіцефалів мають високу вірогідність, за винятком об-

хватів передпліччя у верхній третині й гомілки в нижній третині (табл. 6.38). Ко-

ефіцієнт детермінації R2 на 83,8 % зумовлює допустимо залежну змінну. Резуль-

тати дисперсійного аналізу (див. табл. 6.38) вказують, що регресійне лінійне рів-

няння високо значуще (F(6,15)=12,97; p<0,001). Модель має вигляд наступного лі-

нійного рівняння: 

 

T_1PRSCL (дівчата-брахіцефали) = 18,65 + 1,56×B_DL_GL + 0,40×GG – 1,95× 

FX + 0,45×OBPR1 – 1,14×OBSH + 0,93×OBG2. 

 

Більшість коефіцієнтів моделі поперечного розміру СЧЯ на рівні Т1 
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Таблиця 6.38 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поздовжнього розміру СЧЯ зліва 

на рівні Т1 (T_1PRSCL) у дівчат-брахіцефалів у залежності від особливостей 

антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_1PRSCL 

R= ,916 RІ= ,838 Adjusted RІ= ,774 

F(6,15)=12,97 p<,00003 Std.Error of estimate: 1,224 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(15) p-level 

Intercpt   18,65 7,147 2,61 0,0197 

B_DL_GL 0,610 0,125 1,561 0,320 4,88 0,0002 

GG 0,778 0,180 0,396 0,091 4,33 0,0006 

FX -0,795 0,187 -1,946 0,457 -4,25 0,0007 

OBPR1 0,314 0,188 0,450 0,269 1,67 0,1151 

OBSH -0,692 0,165 -1,135 0,270 -4,21 0,0008 

OBG2 0,459 0,227 0,925 0,458 2,02 0,0618 

Analysis of Variance; DV: T_1PRSCL (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 116,7 6 19,44 12,97 0,0000 

Residual 22,48 15 1,499   

Total 139,1     

 

(T_1PРSC) у дівчат-брахіцефалів має високу вірогідність, за винятком вільного 

члена (табл. 6.39). Коефіцієнт детермінації R2 на 81,1 % зумовлює допустимо за-

лежну змінну. Результати дисперсійного аналізу (див. табл. 6.39) вказують, що 

регресійне лінійне рівняння високо значуще (F(7,14)=8,59; p<0,001). Модель має 

вигляд наступного лінійного рівняння: 

 

T_1PРSC (дівчата-брахіцефали) = -82,20 – 0,65×GZPL + 2,81×OB_GL – 0,97× 

OBT + 1,09×ACR + 2,58×OBS + 1,97×CONJ – 5,34×EPPR. 

 

Усі коефіцієнти моделі поздовжнього розміру СЧЯ справа на рівні Т2 

(T_2PRSCR) у дівчат-брахіцефалів мають високу вірогідність (табл. 6.40). Кое- 
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Таблиця 6.39 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поперечного розміру СЧЯ на рівні 

Т1 (T_1PPSC) у дівчат-брахіцефалів у залежності від особливостей антропо-

соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_1PPSC 

R= ,901 RІ= ,811 Adjusted RІ= ,717 

Продовження табл. 6.39 

F(7,14)=8,59 p<,00037 Std.Error of estimate: 3,201 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(14) p-level 

Intercpt   -82,20 38,98 -2,11 0,0535 

GZPL -0,451 0,147 -0,645 0,210 -3,07 0,0083 

OB_GL 0,603 0,160 2,807 0,744 3,77 0,0021 

OBT -0,949 0,204 -0,972 0,209 -4,65 0,0004 

ACR 0,572 0,128 1,086 0,243 4,46 0,0005 

OBS 0,496 0,147 2,575 0,763 3,37 0,0045 

CONJ 0,470 0,195 1,972 0,820 2,40 0,0306 

EPPR -0,386 0,174 -5,340 2,405 -2,22 0,0434 

Analysis of Variance; DV: T_1PPSC (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 616,1 7 88,02 8,589 0,0004 

Residual 143,5 14 10,25   

Total 759,6     

 

Таблиця 6.40 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поздовжнього розміру СЧЯ справа 

на рівні Т2 (T_2PRSCR) у дівчат-брахіцефалів у залежності від особливос-

тей антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_2PRSCR 

R= ,931 RІ= ,866 Adjusted RІ= ,800 

F(7,14)=12,97 p<,00004 Std.Error of estimate: 1,370 
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Продовження табл. 6.40 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(14) p-level 

Intercpt   -29,17 9,619 -3,03 0,0090 

B_DL_GL 1,094 0,149 3,327 0,453 7,34 0,0000 

PSG 0,739 0,132 0,596 0,107 5,59 0,0001 

MX 0,418 0,113 1,028 0,278 3,70 0,0024 

ATP 0,357 0,104 0,322 0,094 3,42 0,0042 

OBT -0,654 0,155 -0,341 0,081 -4,21 0,0009 

OBPL2 0,532 0,154 0,750 0,217 3,45 0,0039 

EPPL -0,331 0,134 -3,237 1,313 -2,47 0,0272 

Analysis of Variance; DV: T_2PRSCR (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 170,3 7 24,33 12,97 0,0000 

Residual 26,26 14 1,876   

Total 196,6     

 

фіцієнт детермінації R2 на 86,6 % зумовлює допустимо залежну змінну. Резуль-

тати дисперсійного аналізу (див. табл. 6.40) вказують, що регресійне лінійне рів-

няння високо значуще (F(7,14)=12,97; p<0,001). Модель має вигляд наступного лі-

нійного рівняння: 

 

T_2PRSCR (дівчата-брахіцефали) = -29,17 + 3,33×B_DL_GL + 0,60×PSG + 1,03× 

MX + 0,32×ATP – 0,34×OBT + 0,75×OBPL2 – 3,24×EPPL. 

 

Більшість коефіцієнтів моделі поперечного розміру задньої ніжки внутрі-

шньої капсули зліва на рівні Т5 (T_5CICPL) у дівчат-брахіцефалів має високу 

вірогідність, за винятком передньо-заднього розміру грудної клітки (табл. 6.41). 

Коефіцієнт детермінації R2 на 82,8 % зумовлює допустимо залежну змінну. Ре-

зультати дисперсійного аналізу (див. табл. 6.41) вказують, що регресійне лінійне 

рівняння високо значуще (F(6,15)=12,07; p<0,001). Модель має вигляд наступного 

лінійного рівняння: 

 

T_5CICPL (дівчата-брахіцефали) = 31,12 – 0,41×GGL + 1,08×OBSH – 1,10×OBS  
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+ 0,14×MA – 1,57×EPG – 0,24×SGK. 

 

Таблиця 6.41 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поперечного розміру задньої ніж-

ки внутрішньої капсули зліва на рівні Т5 (T_5CICPL) у дівчат-брахіцефалів у 

залежності від особливостей антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_5CICPL 

R= ,910 RІ= ,828 Adjusted RІ= ,760 

F(6,15)=12,07 p<,00005 Std.Error of estimate: ,982 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(15) p-level 

Intercpt   37,12 5,856 6,34 0,0000 

GGL -0,730 0,118 -0,408 0,066 -6,18 0,0000 

OBSH 0,849 0,139 1,083 0,177 6,12 0,0000 

OBS -0,634 0,154 -1,097 0,267 -4,12 0,0009 

MA 0,394 0,129 0,138 0,045 3,05 0,0080 

EPG -0,285 0,132 -1,569 0,729 -2,15 0,0480 

SGK -0,168 0,112 -0,244 0,163 -1,50 0,1550 

Analysis of Variance; DV: T_5CICPL (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 69,82 6 11,64 12,07 0,0001 

Residual 14,46 15 0,964   

Total 84,27     

 

Усі коефіцієнти моделі поперечного розміру задньої ніжки внутрішньої 

капсули справа на рівні Т5 (T_5CICPR) у дівчат-брахіцефалів мають високу ві-

рогідність (табл. 6.42). Коефіцієнт детермінації R2 на 85,7 % зумовлює допусти-

мо залежну змінну. Результати дисперсійного аналізу (див. табл. 6.42) вказують, 

що регресійне лінійне рівняння високо значуще (F(6,15)=15,04; p<0,001). Модель 

має вигляд наступного лінійного рівняння: 

 

T_5CICPR (дівчата-брахіцефали) = 15,61 + 5,49×EPPL – 0,39×GZPL – 0,10×H + 

0,95×OBSH – 0,74×OBS – 2,21×EPPR. 
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Таблиця 6.42 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поперечного розміру задньої ніж-

ки внутрішньої капсули справа на рівні Т5 (T_5CICPR) у дівчат-брахіцефалів 

у залежності від особливостей антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_5CICPR 

R= ,926 RІ= ,857 Adjusted RІ= ,800 

F(6,15)=15,04 p<,00001 Std.Error of estimate: 1,006 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(15) p-level 

Intercpt   15,61 6,076 2,57 0,0214 

EPPL 0,763 0,128 5,494 0,924 5,95 0,0000 

GZPL -0,736 0,116 -0,394 0,062 -6,33 0,0000 

H -0,314 0,113 -0,096 0,035 -2,78 0,0140 

OBSH 0,664 0,145 0,952 0,208 4,58 0,0004 

OBS -0,379 0,124 -0,738 0,241 -3,07 0,0078 

EPPR -0,331 0,134 -2,208 0,893 -2,47 0,0259 

Analysis of Variance; DV: T_5CICPR (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 91,26 6 15,21 15,04 0,0000 

Residual 15,17 15 1,011   

Total 106,4     

 

Усі коефіцієнти моделі поздовжнього розміру таламуса зліва на рівні Т5 

(T_5PTL) у дівчат-брахіцефалів мають високу вірогідність (табл. 6.43). Коефіці-

єнт детермінації R2 на 92,5 % зумовлює допустимо залежну змінну. Результати 

дисперсійного аналізу (див. табл. 6.43) вказують, що регресійне лінійне рівняння 

високо значуще (F(7,14)=24,67; p<0,001). Модель має вигляд наступного лінійного 

рівняння: 

 

T_5PTL (дівчата-брахіцефали) = 25,65 – 0,55×GGL – 2,61×EPG + 1,03×CONJ – 

0,38×OBB + 1,12×OBS – 0,17×PSG + 0,37×SGK. 

 

Більшість коефіцієнтів моделі поперечного розміру таламуса зліва на рівні  
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Таблиця 6.43 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поздовжнього розміру таламуса 

зліва на рівні Т5 (T_5PTL) у дівчат-брахіцефалів у залежності від особливос-

тей антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_5PTL 

R= ,962 RІ= ,925 Adjusted RІ= ,888 

F(7,14)=24,67 p<,00000 Std.Error of estimate: ,641 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(14) p-level 

Intercpt   25,65 3,713 6,91 0,0000 

GGL -1,038 0,115 -0,553 0,061 -9,06 0,0000 

EPG -0,497 0,093 -2,611 0,487 -5,36 0,0001 

CONJ 0,775 0,114 1,034 0,152 6,78 0,0000 

OBB -0,831 0,125 -0,377 0,057 -6,63 0,0000 

OBS 0,680 0,118 1,122 0,196 5,74 0,0001 

PSG -0,342 0,107 -0,172 0,054 -3,21 0,0063 

SGK 0,263 0,081 0,365 0,113 3,24 0,0059 

Analysis of Variance; DV: T_5PTL (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 70,95 7 10,14 24,67 0,0000 

Residual 5,752 14 0,411   

Total 76,70     

 

Т5 (T_5PРTL) у дівчат-брахіцефалів має високу вірогідність, за винятком віль-

ного члена (табл. 6.44). Коефіцієнт детермінації R2 на 88,0 % зумовлює допусти-

мо залежну змінну. Результати дисперсійного аналізу (див. табл. 6.44) вказують, 

що регресійне лінійне рівняння високо значуще (F(6,15)=18,36; p<0,001). Модель 

має вигляд наступного лінійного рівняння: 

 

T_5PРTL (дівчата-брахіцефали) = 5,79 – 0,49×ACR + 0,18×OBG1 + 0,64× 

SH_LICA + 0,33×GPR + 0,18×OBGK1 – 0,32×CONJ. 

 

Більшість коефіцієнтів моделі поздовжнього розміру таламуса справа на  
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Таблиця 6.44 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поперечного розміру таламуса 

зліва на рівні Т5 (T_5PPTL) у дівчат-брахіцефалів у залежності від особли-

востей антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_5PPTL 

R= ,938 RІ= ,880 Adjusted RІ= ,832 

F(6,15)=18,36 p<,00000 Std.Error of estimate: ,622 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(15) p-level 

Intercpt   5,787 4,047 1,43 0,1732 

ACR -1,017 0,137 -0,488 0,066 -7,42 0,0000 

OBG1 0,311 0,144 0,181 0,084 2,15 0,0480 

SH_LICA 0,412 0,110 0,636 0,169 3,76 0,0019 

GPR 0,571 0,144 0,330 0,083 3,96 0,0013 

OBGK1 0,608 0,167 0,183 0,050 3,64 0,0024 

CONJ -0,299 0,113 -0,317 0,120 -2,64 0,0185 

Analysis of Variance; DV: T_5PPTL (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 42,66 6 7,110 18,36 0,0000 

Residual 5,810 15 0,387   

Total 48,47     

 

рівні Т5 (T_5PTR) у дівчат-брахіцефалів має високу вірогідність, за винятком 

маси тіла (табл. 6.45). Коефіцієнт детермінації R2 на 80,2 % зумовлює допустимо 

залежну змінну. Результати дисперсійного аналізу (див. табл. 6.45) вказують, що 

регресійне лінійне рівняння високо значуще (F(7,14)=8,08; p<0,001). Модель має 

вигляд наступного лінійного рівняння: 

 

T_5PTR (дівчата-брахіцефали) = 83,31 – 0,43×GGL – 1,70×N_SH_GL – 0,30× 

TROCH + 0,64×CONJ – 0,27×OBGK1 – 1,78×EPG + 0,12×W. 

 

Усі коефіцієнти моделі поперечного розміру таламуса справа на рівні Т5 

(T_5PРTR) у дівчат-брахіцефалів мають високу вірогідність (табл. 6.46). Коефі- 
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Таблиця 6.45 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поздовжнього розміру таламуса 

справа на рівні Т5 (T_5PTR) у дівчат-брахіцефалів у залежності від особли-

востей антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_5PTR 

R= ,895 RІ= ,802 Adjusted RІ= ,702 

F(7,14)=8,08 p<,00051 Std.Error of estimate: 1,031 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(14) p-level 

Intercpt   82,31 10,43 7,89 0,0000 

GGL -0,812 0,141 -0,428 0,074 -5,76 0,0000 

N_SH_GL -0,597 0,132 -1,701 0,376 -4,53 0,0005 

TROCH -0,314 0,137 -0,296 0,129 -2,30 0,0375 

CONJ 0,486 0,166 0,641 0,218 2,93 0,0109 

OBGK1 -0,723 0,219 -0,270 0,082 -3,30 0,0052 

EPG -0,343 0,154 -1,781 0,801 -2,22 0,0431 

W 0,464 0,241 0,124 0,064 1,92 0,0750 

Analysis of Variance; DV: T_5PTR (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 60,14 7 8,591 8,081 0,0005 

Residual 14,88 14 1,063   

Total 75,02     

Примітка: тут і надалі W – маса тіла (кг). 

 

Таблиця 6.46 

Результати прямого покрокового регресійного (Regression Summary) та ди-

сперсійного аналізів (Analysis of Variance) поперечного розміру таламуса 

справа на рівні Т5 (T_5PPTR) у дівчат-брахіцефалів у залежності від особ-

ливостей антропо-соматотипологічних показників 

Regression Summary for Dependent Variable: T_5PPTR 

R= ,872 RІ= ,760 Adjusted RІ= ,664 

F(6,15)=7,93 p<,00056 Std.Error of estimate: ,577 
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Продовження табл. 6.46 

 BETA 
St. Err. 

of BETA 
B 

St. Err. 

of B 
t(15) p-level 

Intercpt   8,975 2,726 3,29 0,0049 

OBK 0,455 0,180 0,451 0,179 2,52 0,0235 

GGL -0,703 0,164 -0,195 0,045 -4,29 0,0006 

LX -0,517 0,171 -0,434 0,143 -3,03 0,0085 

GGR 0,495 0,173 0,222 0,077 2,86 0,0118 

OBPL2 -0,679 0,226 -0,312 0,104 -3,00 0,0089 

OBB 0,556 0,235 0,132 0,056 2,37 0,0319 

Analysis of Variance; DV: T_5PPTR (babich.sta) 

 
Sums of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F p-level 

 Regress. 15,84 6 2,641 7,929 0,0006 

Residual 4,996 15 0,333   

Total 20,84     

 

цієнт детермінації R2 на 76,0 % зумовлює допустимо залежну змінну. Результати 

дисперсійного аналізу (див. табл. 6.46) вказують, що регресійне лінійне рівняння 

високо значуще (F(6,15)=7,93; p<0,001). Модель має вигляд наступного лінійного 

рівняння: 

 

T_5PРTR (дівчата-брахіцефали) = 8,98 + 0,45×OBK – 0,20×GGL – 0,43×LX + 

0,22×GGR – 0,31×OBPL2 + 0,13×OBB. 

 

Моделі поздовжнього розміру СЧЯ справа на рівнях Т1 і Т2, поздовжнього 

розміру СЧЯ зліва на рівні Т2, поперечного розміру задньої ніжки внутрішньої 

капсули зліва на рівні Т5, поздовжнього розміру таламуса зліва й справа на рівні 

Т5 у дівчат-мезоцефалів та поздовжнього розміру СЧЯ зліва на рівні Т2  і попе-

речного розміру СЧЯ на рівні Т2 у дівчат-брахіцефалів мають точність опису 

ознаки, що моделюється менше 60,0 % (відповідно до R2 від 0,272 до 0,566 у ме-

зоцефалів та 0,456 у брахіцефалів у обох випадках) і не мають суттєвого значен-

ня для подальшого можливого використання в практичній медицині. 
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Таким чином, в практично здорових юнаків і дівчат різних краніоти-

пів побудовані багаточисельні вірогідні регресійні моделі комп’ютерно-

томогра-фічних розмірів СЧЯ, таламуса й поперечного розміру задньої ніжки 

внутрішньої капсули в залежності від антропометричних та соматотипологіч-

них показників із коефіцієнтом детермінації більшим 0,6. Із 12 можливих моде-

лей у кожній групі юнаків або дівчат побудовано: у юнаків-мезоцефалів – 11 (R2 

від 0,731 до 0,955); у юнаків-брахіцефалів – 7 (R2 від 0,611 до 0,802); у дівчат-

доліхоцефалів – 12 (R2 від 0,705 до 0,926); у дівчат-мезоцефалів – 6 (R2 від 0,640 

до 0,719); у дівчат-брахіцефалів – 10 (R2 від 0,760 до 0,925). 

Результати досліджень, представлені в даному розділі дисертації, відо-

бражені в трьох статтях у фахових наукових виданнях, дві з яких входять до 

міжнародних наукометричних баз, та тезах науково-практичної конференції: 

1. Бабич, Л. В. (2017). Регресійні моделі розмірів задньої ніжки внутрішньої 

капсули в юнаків і дівчат різних краніотипів. Biomedical and Biosocial 

Аnthropology, 28, 101-105. [19] 

2. Гунас, І. В., Бабич, Л. В., Ковальчук, О. І., Черкасов, Е. В., Шаюк, А. В. 

(2017). Регресійні модели розмірів таламуса в юнаків і дівчат різних краніотипів. 

Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(99), 5-9. [46] 

3. Гунас, І. В., Бабич, Л. В., Черкасов, Е. В. (2017). Моделювання за допомо-

гою регресійного аналізу розмірів середньої черепної ямки в юнаків та дівчат різ-

них краніотипів. Світ медицини та біології, 3(61), 17-22. [48] 

4. Бабич, Л. В. (2017). Прояви статевого диморфізму у практично здорових 

юнаків і дівчат: входження до моделей КТ-розмірів середньої черепної ямки, 

задньої ніжки внутрішньої капсули й таламуса антропометричних і сомато-

типологічних показників. Тези представлені в матеріалах міжнародної науково-

практичної конференції “Медична наука та практика: виклики і сьогодення”, 

Львів (стор. 92-95). Львів: ГО «Львівська медична спільнота». [18] 
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РОЗДІЛ 7 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

У попередніх розділах дисертації встановлено комп’ютерно-томографічні 

розміри СЧЯ, таламуса й поперечного розміру задньої ніжки внутрішньої капсу-

ли в практично здорових міських юнаків та дівчат Поділля загальних груп, різно-

го віку й краніотипів та особливості кореляцій розмірів деяких анатомічних 

утворень, що розташовані в СЧЯ з антропометричними, соматотипологічними й 

показниками компонентного складу маси тіла юнаків та дівчат, а також побудо-

вані регресійні моделі розмірів СЧЯ, таламуса й поперечного розміру задньої ні-

жки внутрішньої капсули в залежності від особливостей будови й розмірів тіла 

юнаків та дівчат різних краніотипів. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що дотепер діагностичний пошук у 

неврології, психіатрії, нейрохірургії, психології базувався в основному, на ви-

вченні клінічних проявів патологічного процесу з використанням клініко-

психопатологічного методу й топічної неврологічної діагностики. При цьому 

клінічна діагностика, лікування та прогнозування психічних і неврологічних по-

рушень ускладнюються їх поліморфністю, великою кількістю маскованих, ати-

пових і змішаних форм. Психоневрологія давно відчувала необхідність у парак-

лінічних методах досліджень, які дозволити б виявити й кількісно оцінити струк-

турно-морфологічні зміни при певних нозологіях та порівняти їх з нормою [1, 26, 

60, 69, 77, 96, 113]. 

На думку багатьох авторів [191, 198, 204, 205, 211], методи прижиттєвої 

морфометрії відкривають можливості для патогенетичної діагностики стійких до 

терапії психо-неврологічних порушень, доповнюючи тим самим клінічні критерії 

фармакорезистентності. 

Найбільша кількість робіт по біометрії мозкових структур пов'язана з 

дослідженням кількісних характеристик структур головного мозку при певній 
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патології [20, 23, 38, 55, 100, 135, 162]. Основна кількість таких досліджень зосе-

реджена на вивченні мозочка, великих півкуль, бічних шлуночків [32, 37, 43, 66, 

76, 102, 103, 121, 122]. Отримані ж у дослідженнях попередніх років кількісні 

критерії діагностики патології структур середньої черепної ямки були накопиче-

ні переважно на основі аутопсійного матеріалу. 

Вивчення структур СЧЯ зазвичай обмежувалося розмірами окремо тала-

муса або внутрішньої капсули, хоча відомо, що весь інтракраніальний простір, 

зокрема СЧЯ як одна із його частин, є єдиною системою, яка швидко реагує на 

будь-які внутрішньо- й позамозкові патологічні впливи [183, 190]. 

СЧЯ є містилищем таких важливих структур головного мозку, як таламус і 

внутрішня капсула (задня ніжка). Її морфометричні характеристики дозволяють 

опосередковано судити не лише про розміри мозкових структур, які вона місить, 

а й мозкового черепа в цілому [145, 162]. 

У даний час підвищення ефективності операцій у межах СЧЯ сприяє вико-

ристанню нейроендоскопічного обладнання, високоточних операційних дрелей, 

потужних операційних мікроскопів й операційної навігації. По можливості за-

стосовуються малоінвазивні методики, й значні зусилля лікарів обертаються 

зменшенням ускладнень у стані пацієнта, як під час операції, так і в період від-

новлення [173, 205]. 

До того ж, СЧЯ визначає ширину черепної основи, що враховується при 

індивідуалізованій передопераційній морфометрії й запобігає ураженню життєво 

важливих функцій близько розташованих до новоутворення структур (мозку й 

нервів). Більшість пацієнтів після операцій у ділянці основи черепа може повер-

нутися до нормального життя [144-146]. 

         Зміни розмірів таламуса й внутрішньої капсули можуть бути маркерами різ- 

них патологій ЦНС, таких як: шизофренія, великий депресивний розлад, хвороба 

Альцгеймера, прогресивний супрануклеарний параліч, лобно-скронева деменція, 

розсіяний склероз, хвороба Хантінгтона, обсесивно-компульсивні порушення й 

інші [134, 149, 156, 165, 168, 169, 213, 230, 251, 254]. 
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Таламус як важлива субкортикальна ділянка мозку, яка з'єднує лімбічну й 

префронтальну кору, відіграє важливу роль у сенсорній і корковій обробці [8, 

244]. Незначні ураження невеликих ділянок внутрішньої капсули внаслідок ком-

пактності розташування волокон зумовлюють важкі розлади рухових функцій і 

втрату загальної чутливості, слуху й зору на боці, протилежному патологічному 

процесу [96, 98]. 

Підвищений інтерес до вивчення індивідуально-типологічних особливос-

тей структур СЧЯ та їх взаємозв'язків із краніо- й соматотипом зумовлений праг-

ненням лікарів різного профілю до стандартизації способів лікування хворих з 

обов’язковим урахуванням характерних морфологічних особливостей, властивих 

певним конституціональним типам. Разом з тим, такі дослідження проведені на 

невеликій кількості пацієнтів, а у вітчизняній літературі - поодинокі [5, 35, 55, 

162, 173, 192]. Протиріччя представлених у літературі результатів визначається, 

в першу чергу, недостатньо точною розробленістю норми об'ємних і лінійних ро-

змірів структур головного мозку, які відповідають за реалізацію численної кіль-

кості функцій людини. У літературі нечітко представлені дані стосовно консти-

туціональної, вікової, статевої, етнічної варіативності параметрів цих структур, 

що нерідко призводить до помилкового трактування отриманих морфометрич-

них даних. 

Таким чином, системне вивчення розмірів СЧЯ, таламуса й внутрішньої 

капсули в нормі з урахуванням їх конституціональних, вікових, етнічних особли-

востей може слугувати важливим джерелом нових кількісних критеріїв для 

більш ранньої й точної діагностики та прогнозування розвитку патології в май-

бутньому [62, 81, 133, 173, 192, 228]. Особливо важливою є оцінка цих даних в 

юнацькому віці, оскільки стабільність основних морфометричних показників го-

ловного мозку та черепа спостерігається, лише починаючи з 21 року [93, 174, 

199]. 

Враховуючи недостатній рівень знань та суперечливі дані щодо індивідуаль-

них особливостей головного мозку у здорового населення [143, 175, 252], значний 
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інтерес представляють нормативні дані (побудовані на основі меж довірчих інтер-

валів або процентильного розмаху), що характеризують прижиттєві розміри 

структур головного мозку в різних вікових, статевих та конституціональних гру-

пах [33, 44, 76, 117-119, 121, 122, 124, 132, 187]. 

У результаті проведених досліджень встановлено межі процентильного роз-

маху комп’ютерно-томографічних поздовжнього й поперечного розмірів СЧЯ на 

рівнях Т1 і Т2, поперечного розміру задньої ніжки внутрішньої капсули та поз-

довжнього й поперечного розмірів таламуса в здорових міських юнаків і дівчат 

Поділля загальної групи, різного календарного віку й різних краніотипів. 

Дотепер маловивченим питанням є зміни окремих структур головного моз-

ку з віком та їх варіативність у нормі. Загальновизнаним фактом є високий роз-

мах норми будови мозку людини, що, на думку багатьох науковців, є суттєвою 

ознакою людини як біологічного виду із складною організацією функціонування 

центральної нервової системи [206, 235, 250]. Розвиток структур головного моз-

ку в період від народження до зрілості є етапом, що зумовлений не лише кількіс-

ними змінами, але й суттєвими якісними змінами, які мають свої еволюційно зу-

мовлені закономірності. Найбільш старі в еволюційному плані структури дифе-

ренціюються раніше й забезпечують основні показники життєдіяльності, а потім 

надходить черга до структуризації та спеціалізації кори головного мозку, яка й 

завершує складний багатокомпонентний процес формування зрілого головного 

мозку. Незважаючи на достатньо повне уявлення про основні етапи формування 

та дозрівання окремих структур головного мозку, їх деталізація та дослідження 

індивідуальних особливостей були донедавна маловивченими питаннями у 

зв’язку з відсутністю прижиттєвих методів візуалізації. І тільки з появою таких 

методик, як магнітно-резонансна та комп’ютерна томографії, дослідження віко-

вих особливостей дозрівання структур головного мозку набуло нового імпульсу, 

що дозволило поглибити знання відносно даного процесу [136, 151, 206]. 

Під час розподілу юнаків на різні вікові групи (інтервал в один рік) вста-

новлено, що в 21-річних юнаків поздовжні розміри СЧЯ справа й зліва на рівнях 
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Т1 і Т2 в усіх випадках вірогідно більші або мають тенденцію до більших зна-

чень, ніж у юнаків 17, 19 та 20 років, а поперечний розмір СЧЯ на рівні Т2 – віро-

гідно більший, ніж у юнаків 19 років (табл. 7.1). Крім того, поздовжній розмір 

СЧЯ зліва на рівні Т1 у 21-річних юнаків має виражену тенденцію до більших 

значень, ніж у юнаків 18 років (див. табл. 7.1). У 19-річних юнаків поперечний 

розмір задньої ніжки внутрішньої капсули справа на рівні Т5 вірогідно менший 

або має тенденцію до менших значень, ніж у 21-, 20- та 18-річних юнаків, а зліва 

– вірогідно менший, ніж у 17-річних юнаків (див. табл. 7.1). У 21-річних юнаків 

поздовжній розмір таламуса лише зліва на рівні Т5 має тенденцію до менших 

значень порівняно з 17-річними юнаками (див. табл. 7.1). У 19-річних юнаків по-

перечний розмір таламуса справа на рівні Т5 має тенденцію до менших значень, 

ніж у юнаків 17 й 21 років, а зліва – вірогідно менший, ніж у 17-, 18- і 21-річних 

юнаків (див. табл. 7.1). 

Під час розподілу дівчат на різні вікові групи (інтервал в один рік) вияв-

лено, що, на відміну від юнаків, більшість вірогідних або тенденцій відмінностей 

комп’ютерно-томографічних розмірів спостерігається для таламуса та попереч-

ного розміру задньої ніжки внутрішньої капсули (див. табл. 7.1). Встановлено, 

що у 16-річних дівчат поздовжній розмір СЧЯ лише зліва на рівні Т1 вірогідно 

менший, ніж у дівчат 18 років (див. табл. 7.1). У 16-річних дівчат поперечний  

розмір СЧЯ на рівні Т1 вірогідно менший, ніж у 17-, 18- та 19-річних дівчат, а на 

рівні Т2 – має лише тенденцію до менших значень порівняно із 17-річними дів-

чатами (див. табл. 7.1). У 16-річних дівчат поперечний розмір задньої ніжки вну-

трішньої капсули лише зліва на рівні Т5 вірогідно більший або має незначні тен-

денції до більших значень, ніж у 17, 18 та 20-річних дівчат (див. табл. 7.1). У 18-

річних дівчат поздовжній розмір таламуса справа на рівні Т5 вірогідно менший, 

ніж у дівчат інших викових груп, а зліва – вірогідно менший порівняно з 16-, 17- 

та 19-річними дівчатами (див. табл. 7.1). Крім того, у 20-річних дівчат поздовж-

ній розмір таламуса справа на рівні Т5 вірогідно менший, ніж у дівчат 19 ро- 
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Таблиця 7.1 

Відмінності комп’ютерно-томографічних розмірів СЧЯ, таламуса й  

задньої ніжки внутрішньої капсули у юнаків та дівчат різного віку 

Примітки: тут і надалі: 

1.  або  – величина показника у відповідних групах юнаків або дівчат 

вірогідно більша або менша. 

2.  або  – величина показника у відповідних групах юнаків або дівчат 

має тенденцію до більших або менших значень. 

3.  – кольором відмічено, між якими показниками у юнаків або дівчат 

встановлені вірогідні або тенденції відмінностей. 

4. 16-21 – відповідний вік юнаків або дівчат. 

5. П- – поздовжній розмір. 

6. Пп- – поперечний розмір. 

7. СЧЯ – середня черепна ямка. 

8. ЗНВК – задня ніжка внутрішньої капсули. 

9. Т – таламус. 

10. -п – справа. 

11. -з – зліва. 

Показники 
Юнаки Дівчата 

17 18 19 20 21 16 17 18 19 20 

П-СЧЯ-сТ1           

П-СЧЯ-зТ1           

Пп-СЧЯ-Т1           

П-СЧЯ-сТ2           

П-СЧЯ-зТ2           

Пп-СЧЯ-Т2           

Пп-ЗНВК-сТ5           

Пп-ЗНВК-зТ5           

П-Т-сТ5           

П-Т-зТ5           

Пп-Т-сТ5           

Пп-Т-зТ5           
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13. Т1, Т2, Т5 – відповідний рівень томограм. 

ків (див. табл. 7.1). У 20-річних дівчат поперечний розмір таламуса справа на рі-

вні Т5 вірогідно менший, ніж у дівчат 16, 17 й 19 років (див. табл. 7.1). У 16-

річних дівчат поперечний розмір таламуса зліва на рівні Т5 вірогідно більший, 

ніж у дівчат 18, 19 і 20 років; а в 17 річних дівчат – вірогідно більший або має 

виражену тенденцію до більших значень, ніж у 20- й 18-річних дівчат (див. табл. 7.1). 

Таким чином, нами встановлена виражена анатомічна мінливість розмі-

рів деяких анатомічних утворень, що розташовані в СЧЯ як у юнаків, так і в 

дівчат, що співпадає з результатами, отриманими іншими дослідниками при 

вивченні розмірів ПЧЯ та зорового нерва [43, 117-119], а також розмірів мозо-

чка та основних ядер кінцевого мозку [32, 34] в аналогічних групах юнаків та 

дівчат Поділля. 

Результати багатьох досліджень вказують на значні відмінності краніомет-

ричних параметрів і розмірів різних структур головного мозку між представни-

ками різної статі [20, 94, 121-124, 132], які полягають у переважанні практично 

всіх морфометричних показників у чоловіків (за винятком енцефалочерепного 

показника). 

Статевий диморфізм структур головного мозку може бути пов'язаний з Х-

хромосомою, гормональними ефектами, впливом зовнішніх факторів або їх по-

єднанням. Нещодавнє дослідження синдрому Тернера [221] показало, що Х-

хромосома бере участь у визначенні в дорослому віці розміру хвостатого, ленти-

формного ядер, таламуса, внутрішньої капсули та сірої речовини кори мозку. Гор-

мональні ж ефекти сприяють прояву статевого диморфізму загальних розмірів 

мозку та церебральній асиметрії [203]. 

Так, при вивченні статевих особливостей лінійних розмірів СЧЯ Г. О. До-

роніною й співавт. [55] встановлено, що вірогідні гендерні відмінності мають 

лише поперечні її розміри. F. Sen і співавт. [242] відмітили в чоловіків порівняно 

із жінками більший поперечний розмір таламуса й міжталамічного з’єднання та 

менший вертикальний і передньо-задній розміри зорового горба. Вертикальний і 
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передньо-задній розміри таламуса у досліджуваних обох статей були однакови-

ми. Y.-C. Wu і співавт. [256] в осіб молодого й зрілого віку встановили прояви 

статевого диморфізму поперечного розміру задньої та передньої ніжки внутріш-

ньої капсули мозку. 

При порівнянні практично всіх комп’ютерно-томографічних розмірів СЧЯ 

(за винятком поперечного розміру СЧЯ на рівні Т2), поперечного розміру зад-

ньої ніжки внутрішньої капсули та розмірів таламуса між юнаками та дівча-

тами загальних груп в усіх випадках вірогідно більші значення встановлені у 

юнаків (табл. 7.2). 

           При порівнянні комп’ютерно-томографічних розмірів СЧЯ, поперечного 

розміру задньої ніжки внутрішньої капсули та розмірів таламуса між юнаками  

та дівчатами відповідного біологічного віку встановлені наступні статеві  

відмінності величини даних показників (див. табл. 7.2): у 21-річних юнаків по-

рівняно з 20-річними дівчатами вірогідно більші значення поздовжнього розмі-

ру СЧЯ справа й зліва на рівнях Т1 й Т2, поперечного розміру задньої ніжки 

внутрішньої капсули справа й зліва на рівні Т5, поперечного розміру таламуса 

справа й зліва на рівні Т5, а також тенденція до більших значень поздовжнього 

розміру таламуса зліва на рівні Т5; у 20-річних юнаків порівняно з 19-річними 

дівчатами лише вірогідно більше значення поздовжнього розміру СЧЯ зліва на 

рівні Т2, а також тенденція до більших значень поздовжнього розміру СЧЯ 

справа на рівні Т2; у 19-річних юнаків порівняно з 18-річними дівчатами лише 

вірогідно більші значення поздовжнього розміру таламуса справа й зліва на  

рівні Т5; у 18-річних юнаків порівняно з 17-річними дівчатами вірогідно більші 

значення поздовжнього розміру СЧЯ справа на рівнях Т1 і Т2, поздовжнього 

розміру СЧЯ зліва на рівні Т2, а також тенденція до більших значень поздовж-

нього розміру таламуса зліва на рівні Т5; у 17-річних юнаків порівняно з 16-

річними дівчатами вірогідно більші значення поздовжнього розміру СЧЯ зліва 

на рівнях Т1 і Т2, поперечного розміру СЧЯ на рівні Т1, а також поздовжнього 

розміру таламуса зліва на рівні Т5. 
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Таблиця 7.2 

Статеві відмінності комп’ютерно-томографічних розмірів СЧЯ, таламуса й 

задньої ніжки внутрішньої капсули між юнаками та дівчатами відповідно-

го біологічного або календарного віку 

Показники 
Юнаки Дівчата 

17 18 19 20 21 З 16 17 18 19 20 З 

П-СЧЯ-сТ1  ■   ■ ♦       

П-СЧЯ-зТ1 ■    ■ ♦       

Пп-СЧЯ-Т1 ■     ♦       

П-СЧЯ-сТ2  ■● ○ □ ■ ♦       

П-СЧЯ-зТ2 ■● ■● ○ ■○ ■ ♦       

Пп-СЧЯ-Т2             

Пп-ЗНВК-сТ5  ●  ● ■ ♦       

Пп-ЗНВК-зТ5 ●    ■ ♦       

П-Т-сТ5 ○  ■ ●  ♦       

П-Т-зТ5 ■● □● ■ ○ □ ♦       

Пп-Т-сТ5    ● ■ ♦       

Пп-Т-зТ5  ●  ● ■ ♦       

Примітки: тут і надалі: 

1. З – юнаки або дівчата загальної групи. 

2. ■ – вірогідні відмінності між юнаками й дівчатами відповідного біологіч-

ного віку або відповідного краніотипу (відмічені більші показники). 

3. □ – тенденції до відмінностей між юнаками й дівчатами відповідного бі-

ологічного віку або відповідного краніотипу (відмічені більші показники). 

4. ● – вірогідні відмінності між юнаками й дівчатами відповідного кален-

дарного віку (відмічені більші показники). 

5. ○ – тенденції до відмінностей між юнаками й дівчатами відповідного ка-

лендарного віку (відмічені більші показники). 

6. ♦ – вірогідні відмінності між юнаками й дівчатами загальної групи (від-

мічені більші показники). 
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7. ◊ – тенденції до відмінностей між юнаками й дівчатами загальної групи 

(відмічені більші показники). 

При порівнянні комп’ютерно-томографічних розмірів СЧЯ, поперечного 

розміру задньої ніжки внутрішньої капсули та розмірів таламуса між юнаками 

та дівчатами відповідного календарного віку встановлено наступні статеві 

відмінності величини даних показників (див. табл. 7.2): у 17-річних юнаків ві-

рогідно більші значення поздовжнього розміру СЧЯ зліва на рівні Т2, попереч-

ного розміру задньої ніжки внутрішньої капсули зліва на рівні Т5, поздовжньо-

го розміру таламуса зліва на рівні Т5, а також тенденція до більших значень 

поздовжнього розміру таламуса справа на рівні Т5; у 18-річних юнаків вірогідно 

більші значення поздовжнього розміру СЧЯ справа й зліва на рівні Т2, попере-

чного розміру задньої ніжки внутрішньої капсули справа на рівні Т5, поздовж-

нього й поперечного розмірів таламуса зліва на рівні Т5; у 19-річних юнаків 

лише тенденції до більших значень поздовжнього розміру СЧЯ справа й зліва 

на рівні Т2; у 20-річних юнаків вірогідно більші значення поперечного розміру 

задньої ніжки внутрішньої капсули справа на рівні Т5, поздовжнього розміру 

таламуса справа на рівні Т5, поперечного розміру таламуса справа й зліва на 

рівні Т5, а також тенденції до більших значень поздовжнього розміру СЧЯ злі-

ва на рівні Т2 та поздовжнього розміру таламуса зліва на рівні Т5. 

Згідно з гіпотезою D. Waber [253], статеві розбіжності є функцією швид-

кості дозрівання структур мозку. У результаті аналізу досліджень 80 підлітків, 

вона припустила, що раннє дозрівання пов’язане з кращою лінгвистичною фун-

кцією, а більш пізнє корелює з кращими просторовими здібностями. В організ-

мів, що дозрівають рано, виявляється менша латералізація, і тому мозок у жінок 

більш симетричний. 

При порівнянні комп’ютерно-томографічних поздовжніх розмірів СЧЯ, 

поперечного розміру задньої ніжки внутрішньої капсули та поздовжнього й по-

перечного розмірів таламуса в наступних загальних та вікових групах юнаків 

або дівчат встановлені ознаки асиметрії величини даних показників (табл. 7.3): 
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поздовжнього розміру СЧЯ справа на рівні Т1 – вірогідно більші значення у 

юнаків і дівчат загальних груп, 18-, 19-, 20-, 21-річних юнаків і 16-річних дівчат, 

Таблиця 7.3 

Прояви асиметрії комп’ютерно-томографічних розмірів СЧЯ, таламуса й 

задньої ніжки внутрішньої капсули в загальних та різних вікових групах 

юнаків та дівчат 

Показники 
Юнаки Дівчата 

17 18 19 20 21 З 16 17 18 19 20 З 

П-СЧЯ-сТ1  ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻    ☺ ☻ 

П-СЧЯ-зТ1             

Пп-СЧЯ-Т1             

П-СЧЯ-сТ2       ☻      

П-СЧЯ-зТ2             

Пп-СЧЯ-Т2             

Пп-ЗНВК-сТ5  ☻  ☻  ☻  ☻    ☻ 

Пп-ЗНВК-зТ5             

П-Т-сТ5             

П-Т-зТ5 ☻ ☻   ☻ ☻       

Пп-Т-сТ5       ☻  ☻ ☺ ☻ ☻ 

Пп-Т-зТ5             

Примітки: тут і надалі: 

1. ☻ – вірогідні відмінності асиметрії показників у юнаків або дівчат (від-

мічені більші показники). 

2. ☺ – тенденції до відмінностей асиметрії показників в юнаків або дівчат 

(відмічені більші показники). 

 

а також тенденція до більших значень у 20-річних дівчат; поздовжнього розмі-

ру СЧЯ справа на рівні Т2 – вірогідно більше значення лише в 16-річних дівчат; 

поперечного розміру задньої ніжки внутрішньої капсули справа на рівні Т5 – 

вірогідно більші значення у юнаків і дівчат загальних груп, 18-, 20-річних юна-

ків і 17-річних дівчат; поздовжнього розміру таламуса зліва на рівні Т5 – віро-

гідно більші значення у юнаків загальної групи та 17-, 18- і 21-річних юнаків; 
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поперечного розміру таламуса справа на рівні Т5 – вірогідно більші значення в 

дівчат загальної групи та 16-, 18- і 20-річних дівчат, а також тенденція до біль- 

ших значень у 19-річних дівчат. 

Вивчення морфологічної асиметрії парних структур головного мозку є 

найважливішою темою, оскільки вивчення розмірів певних утворень може бути 

як наслідком патології, так і її безпосередніми причинами або супутнім факто-

ром [114, 186]. Наприклад, у науковій літературі є дані про зміни асиметрії мор-

фометричних показників певних структур головного мозку при таких захворю-

ваннях, як аутизм, шизофренія, дислексія, синдром порушення уваги з гіперак-

тивністю в дітей, синдром крихкості Х-хромосоми, епілепсія [3, 4, 81]. 

На сьогоднішній день широко використовують комп'ютерні стереотаксичні 

атласи головного мозку людини. При виконанні хірургічного втручання з лікува-

льною або експериментальною метою можуть виникнути труднощі, які поляга-

ють у відмінностях форми й розмірів головного мозку окремих осіб. Власне, 

складності у визначенні структур пов'язані з наявністю морфологічної міжпівку-

льної асиметрії [233, 241]. 

Тому важливим моментом у розробці стереотаксичної методики для окре-

мого пацієнта є необхідність урахування не лише віку, статі, а й найменших роз-

мірних відмінностей у парних структур головного мозку з обов’язковим визна-

ченням середнього відсотка (коефіцієнта) асиметрії [21, 30, 39, 233]. 

Так, у нашому дослідженні прояви асиметрії комп’ютерно-томографіч-

них розмірів мають у юнаків і дівчат загальних груп та однакового віку одноти-

пний характер для поздовжнього розміру СЧЯ на рівні Т1 (більші значення 

справа) та поперечного розміру задньої ніжки внутрішньої капсули на рівні Т5 

(також більші значення справа). Комп’ютерно-томографічні розміри таламуса в 

юнаків мають виражені ознаки асиметрії для поздовжнього розміру (більші 

значення зліва), а в дівчат – для поперечного розміру (більші значення справа). 

Крім того наведені дані свідчать про явну вікову динаміку міжпівкульної аси-

метрії вказаних комп’ютерно-томографічних параметрів. 
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Аналіз наукової літератури показав, що існує незначна кількість робіт, 

присвячених анатомічним особливостям структур головного мозку в осіб різ-

них конституціональних типів, зокрема різних соматотипів і краніотипів [44, 

125-127, 185]. 

При розподілі юнаків на різні групи в залежності від форми черепа в 

мезоцефалів встановлено: вірогідно більші значення поздовжнього розміру та-

ламуса справа й зліва на рівні Т5, ніж у доліхоцефалів і брахіцефалів, а також 

вірогідно більше значення поперечного розміру таламуса справа на рівні Т5, 

ніж у брахіцефалів (табл. 7.4). У юнаків-доліхоцефалів встановлено: лише віро-

гідно більше значення поперечного розміру таламуса зліва на рівні Т5, ніж у 

брахіцефалів (див. табл. 7.4). Між юнаками з різною формою черепа не встано-

влено вірогідних або тенденцій до відмінностей при порівнянні комп’ютерно-

томографічних розмірів СЧЯ та поперечного розміру задньої ніжки внутріш-

ньої капсули (див. табл. 7.4). 

 

Таблиця 7.4 

Відмінності, статеві розбіжності й прояви асиметрії комп’ютерно-

томографічних розмірів СЧЯ, таламуса й задньої ніжки внутрішньої 

капсули у юнаків та дівчат різних краніотипів 

Показники 

Юнаки Дівчата 

доліхоце-

фали 

мезоце-

фали 

брахіце-

фали 

доліхоце-

фали 

мезоце-

фали 

брахіце-

фали 

П-СЧЯ-сТ1 □ ■☺ ■☻   ☻ 

П-СЧЯ-зТ1 ■ ■ ■    

Пп-СЧЯ-Т1   ■    

П-СЧЯ-сТ2  ■ ■☻    

П-СЧЯ-зТ2 □ ■ ■    

Пп-СЧЯ-Т2       

Пп-ЗНВК-сТ5 ■ ☻ ☻  ☻ ☻ 

Пп-ЗНВК-зТ5       

П-Т-сТ5  ■     

П-Т-зТ5  ■ □☻    

Пп-Т-сТ5 ■ ■☻  ☻ ☻  
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Пп-Т-зТ5 ■      

 

При розподілі дівчат на різні групи в залежності від форми черепа 

встановлено лише вірогідно більше значення поперечного розміру СЧЯ на рівні 

Т1 у доліхоцефалів порівняно з дівчатами брахіцефалами (див. табл. 7.4). Для 

всіх інших комп’ютерно-томографічних розмірів СЧЯ, таламуса та попереч-

ного розміру задньої ніжки внутрішньої капсули між дівчатами з різною фор-

мою черепа не встановлено вірогідних або тенденцій до відмінностей величини 

даних показників (див. табл. 7.4). 

При порівнянні комп’ютерно-томографічних розмірів СЧЯ, таламуса та 

поперечного розміру задньої ніжки внутрішньої капсули між юнаками й дів-

чатами з відповідною формою черепа встановлені наступні статеві розбіж-

ності (див. табл. 7.4): у юнаків-доліхоцефалів – вірогідно більші значення поз-

довжнього розміру СЧЯ зліва на рівні Т1, поперечного розміру задньої ніжки 

внутрішньої капсули справа на рівні Т5 і поперечного розміру таламуса справа 

й зліва на рівні Т5, а також тенденції до більших значень поздовжнього розміру 

СЧЯ справа на рівні Т1 і поздовжнього розміру СЧЯ зліва на рівні Т2; у юна-

ків-мезоцефалів – вірогідно більші значення поздовжніх розмірів СЧЯ справа й 

зліва на рівнях Т1 і Т2, поздовжнього розміру таламуса справа й зліва на рівні 

Т5 і поперечного розміру таламуса справа на рівні Т5; у юнаків-брахіцефалів – 

вірогідно більші значення поздовжніх розмірів СЧЯ справа й зліва на рівнях Т1 

і Т2, поперечного розміру СЧЯ на рівні Т1, а також тенденція до більших зна-

чень поздовжнього розміру таламуса зліва на рівні Т5. 

Як і в дослідженнях І. В. Гунаса зі співавт. [51] та А. В. Шаюк [117, 119] 

на аналогічній вибірці юнаків і дівчат, нами також між дівчатами різних краніо-

типів практично не встановлено відмінностей комп’ютерно-томографічних роз-

мірів деяких анатомічних утворень, що розташовані в СЧЯ. Однак, на відміну 

від результатів цих авторів, у яких у більшості випадків встановлені вірогідно 

більші або тенденція до більших значень комп’ютерно-томографічних розмірів 

анатомічних структур передньої та задньої черепних ямок у юнаків-



194 
 

доліхоцефалів порівняно з мезо- та брахіцефалами, нами встановлені вірогідно 

більші значення в юнаків-мезоцефалів порівняно з юнаками інших краніотипів. 

При порівнянні комп’ютерно-томографічних поздовжніх розмірів СЧЯ, 

поперечного розміру задньої ніжки внутрішньої капсули та поздовжнього й по-

перечного розмірів таламуса в наступних краніотипологічних групах юнаків 

та дівчат встановлені ознаки асиметрії величини даних показників (табл. 7.4): 

поздовжнього розміру СЧЯ справа на рівні Т1 – вірогідно більші значення у 

юнаків і дівчат-брахіцефалів, а також тенденція до більших значень у юнаків-

мезоцефалів; поздовжнього розміру СЧЯ справа на рівні Т2 – вірогідно більше 

значення лише у юнаків-брахіцефалів; поперечного розміру задньої ніжки вну-

трішньої капсули справа на рівні Т5 – вірогідно більші значення у юнаків і дів-

чат мезо- й брахіцефалів; поздовжнього розміру таламуса зліва на рівні Т5 – 

вірогідно більші значення лише в юнаків-брахіцефалів; поперечного розміру 

таламуса справа на рівні Т5 – вірогідно більші значення в юнаків та дівчат-

мезоцефалів, а також дівчат-доліхоцефалів. 

Анатомічні системи організовуються через мережу структурних та функ-

ціональних зв'язків між їх елементами. Ця мережа взаємин є результатом еволю-

ції, вона являє собою фактичну ціль відбору, і вона генерує набір закономірнос-

тей, що регулюють та обмежують морфогенетичні процеси. Розуміння відносин 

між черепними та мозковими компонентами необхідне для вивчення факторів, 

які впливають і характеризують нашу нейроанатомію. Вивчення взаємозв'язків 

між типом черепа й розмірами його мозкових і кісткових структур має безпосе-

реднє відношення до черепної хірургії. Вивчення краніотипологічних варіацій 

мозкових утворень перспективне для коректної інтерпретації та диференціальної 

діагностики патологічних процесів [55, 56]. 

Згідно з даними Г. О. Дороніної [55], більшість досліджуваних розмірів 

СЧЯ має зв'язки зі стандартними розмірами черепа. Ступінь їх виразності визна-

чається типовими характеристиками мозкового черепа. Найбільш стійкі зв’язки 

відмічені для поперечних розмірів ямки. 
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Аналіз анатомічної інтеграції вимагає багатовимірних статистичних даних, 

великих наборів морфометричних даних та високоточних, малоінвазивних при-

життєвих інструментів візуалізації. Згідно з цими поглядами на структурну мор-

фологію, однією з основних цілей є вивчення ступеня та структури інтеграції в 

рамках даної анатомічної системи або, як альтернатива, вивчення високо коре-

льованих ознак. З точки зору інтегративної антропології, мережа взаємозв'язків 

між ознаками являє собою схему, що лежить в основі фенотипічної мінливості. 

Кореляції виявляють закономірності, що базуються на структурних та функціо-

нальних взаємозв'язках між анатомічними компонентами, які є кінцевим продук-

том біологічної організації в умовах норми та патології. Дана інформація є акту-

альною як для еволюційної антропології, анатомії, так і для біомедицини [58, 59, 

63, 245, 258]. 

В окремих роботах показано, що соматотип практично не пов'язаний із 

об’ємом мозкового черепа, але встановлена виражена залежність мозкового че-

репа та системи «обличчя» – «тіло» [90, 91]. Б. О. Никитюк та М. О. Корнетов 

[91] виявили, що мінливість підсистем «тіло» – «голова» обумовлена переважно 

генетичними чинниками (частка генетичної варіанти для цих підсистем рівна 73 % 

і 84 % відповідно). 

Зазначене вище дозволяє нам припустити існування коваріацій розмірів 

СЧЯ, таламуса й задньої ніжки внутрішньої капсули як з показниками фізичного 

розвитку, так і з даними кефалометрії. 

У юнаків встановлені наступні багаточисельні вірогідні зв’язки комп’ю-

терно-томографічних розмірів СЧЯ, таламуса й поперечного розміру задньої 

ніжки внутрішньої капсули з антропометричними, соматотипологічними та по-

казниками компонентного складу маси тіла: прямі, переважно середньої сили 

(r= від 0,32 до 0,51) і слабкі (r= від 0,25 до 0,29) зв’язки поздовжнього розміру 

СЧЯ справа й зліва на рівні Т1 з усіма тотальними розмірами тіла, більшістю 

кефалометричних розмірів і діаметрів тіла, двома третинами обхватних розмі-

рів тіла, практично всіма показниками товщини шкірно-жирових складок та, як 
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наслідок, із ендоморфним компонентом соматотипу й жировою масою тіла за 

Матейко та м’язовою масою тіла за АІХ; прямі, переважно середньої сили (r= 

від 0,30 до 0,39) і слабкі (r= від 0,25 до 0,29) зв’язки поздовжнього розміру СЧЯ 

справа й зліва на рівні Т2 з половиною кефалометричних розмірів, майже поло-

виною діаметрів тіла, більшістю показників товщини шкірно-жирових складок 

та, як наслідок, із ендоморфним компонентом соматотипу й жировою масою ті-

ла за Матейко; прямі, переважно середньої сили (r= від 0,30 до 0,51) і слабкі (r= 

від 0,25 до 0,29) зв’язки поперечного розміру СЧЯ на рівнях Т1 і Т2 з масою ті-

ла, більшістю кефалометричних розмірів і діаметрів тіла, практично всіма показ-

никами товщини шкірно-жирових складок та, як наслідок, із ендоморфним 

компонентом соматотипу й жировою масою тіла за Матейко; прямі середньої 

сили (r= від 0,30 до 0,43) зв’язки поперечного розміру таламуса зліва на рівн і 

Т5 з більшістю кефалометричних розмірів; прямі середньої сили (r= від 0,30 до 

0,42) і слабкі (r= від 0,24 до 0,29) зв’язки поперечного розміру задньої ніжки 

внутрішньої капсули справа й зліва на рівні Т5 з довжиною й більш ніж поло-

виною поздовжніх розмірів тіла. У юнаків привертає увагу практично відсут-

ність вірогідних зв’язків: усіх розмірів таламуса та поперечного розміру зад-

ньої ніжки внутрішньої капсули на рівні Т5 (за винятком вище наведених) з 

майже всіма антропометричними, соматотипологічними та показниками ком-

понентного складу маси тіла; усіх розмірів СЧЯ на рівнях Т1 і Т2 з краніо-

типом, поздовжніми розмірами тіла, шириною дистальних епіфізів довгих тру-

бчастих кісток кінцівок, поперечними розмірами грудної клітки, мезоморфним 

й ектоморфним компонентами соматотипу, типом соматотипу за Хіт-Картер, 

м’язовою й кістковою масами тіла за Матейко. Між іншими комп’ютерно-

томографічними розмірами деяких анатомічних утворень СЧЯ та антропомет-

ричними показниками встановлені лише поодинокі вірогідні, переважно прямі 

(за винятком лише одного випадка: зворотній слабкий зв'язок поздовжнього ро-

зміру таламуса справа на рівні Т5 з шириною дистального епіфіза стегна) слаб-

кої сили зв’язки. 



197 
 

У дівчат встановлені наступні багаточисельні вірогідні зв’язки комп’ю-

терно-томографічних розмірів СЧЯ, таламуса та поперечного розміру задньої 

ніжки внутрішньої капсули з антропометричними, соматотипологічними та по-

казниками компонентного складу маси тіла: прямі, практично в усіх випадках 

слабкі (r= від 0,22 до 0,29) зв’язки поперечного розміру СЧЯ на рівні Т1 з дов-

жиною та більшістю поздовжніх розмірів тіла, майже половиною кефалометри-

чних розмірів і третиною показників товщини шкірно-жирових складок; прямі, 

практично в усіх випадках слабкі (r= від 0,22 до 0,27) зв’язки поперечного роз-

міру СЧЯ на рівні Т2 з масою тіла, майже половиною кефалометричних розмі-

рів; зворотні слабкої сили (r= від -0,22 до -0,29) зв’язки поперечного розміру 

таламуса зліва на рівні Т5 з половиною показників товщини шкірно-жирових 

складок; прямі слабкої сили (r= від 0,25 до 0,29) зв’язки поперечного розміру 

задньої ніжки внутрішньої капсули справа на рівні Т5 з майже половиною ке-

фалометричних розмірів. У дівчат привертає увагу практична відсутність ві-

рогідних зв’язків: усіх поздовжніх розмірів СЧЯ на рівнях Т1 і Т2, поздовжніх 

розмірів таламуса та поперечного розміру таламуса справа на рівні Т5, а також 

поперечного розміру задньої ніжки внутрішньої капсули справа й зліва на рівні 

Т5 (за винятком вище наведених) з майже усіма антропометричними, сомато-

типологічними та показниками компонентного складу маси тіла. Між іншими 

комп’ютерно-томографічними розмірами деяких анатомічних утворень СЧЯ та 

антропометричними показниками (за винятком вище наведених множинних 

зв’язків) встановлені лише поодинокі вірогідні, переважно прямі слабкої сили 

зв’язки. 

З наведених даних чітко видно, що в дівчат як кількість вірогідних зв’яз-

ків комп’ютерно-томографічних розмірів СЧЯ, таламуса та поперечного розмі-

ру задньої ніжки внутрішньої капсули з антропометричними, соматотипологіч-

ними та показниками компонентного складу маси тіла, так і їх сила значно ме-

нші, ніж у юнаків. Крім того, на відміну від юнаків, у дівчат встановлена значно 

більша кількість вірогідних зворотніх зв’язків (переважно з поперечним розмі- 
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ром таламуса зліва). 

При аналізі вірогідних зв’язків між відповідними комп’ютерно-томогра-

фічними розмірами СЧЯ, таламуса й поперечного розміру задньої ніжки внут-

рішньої капсули на рівні Т5 та поздовжнім і поперечним розмірами черепа 

встановлено, що в юнаків усі поздовжні розміри таламуса мають зворотні се-

редньої сили зв’язки як із поздовжнім, так і з поперечним розмірами черепа на 

відповідному рівні томограм, а поперечний розмір таламуса – лише справа зво-

ротній середньої сили зв’язок із поздовжним розміром черепа. У дівчат попе-

речний розмір задньої ніжки внутрішньої капсули справа й зліва має прямі се-

редньої сили зв’язки із поздовжнім розміром черепа на відповідному рівні то-

мограм, а поперечний розмір задньої ніжки внутрішньої капсули лише справа – 

ще й прямий слабкої сили зв’язок із поперечним розміром черепа. Крім того, 

встановлений вірогідний зворотній слабкої сили зв'язок між поздовжнім розмі-

ром таламуса зліва та поздовжнім розміром черепа на рівні Т5. В інших випад-

ках, у юнаків і дівчат вірогідні зв’язки між відповідними комп’ютерно-томо-

графічними розмірами СЧЯ, таламуса й поперечного розміру задньої ніжки 

внутрішньої капсули та рівні Т5 та поздовжнім і поперечним розмірами черепа 

відсутні. 

Таким чином, під час аналізу вірогідних зв’язків між комп’ютерно-

томографічними розмірами СЧЯ, таламуса й поперечного розміру задньої ніж-

ки внутрішньої капсули з антропометричними, соматотипологічними й показ-

никами компонентного складу маси тіла або розмірами черепа на відповідному 

рівні томограм нами, як і в дослідженнях І. В. Гунаса зі співав. [50, 53] (у яких 

вивчали зв’язки між комп’ютерно-томографічними розмірами анатомічних 

структур ПЧЯ, зорового нерва, мозочка та основних ядер кінцевого мозку з ан-

тропологічними показниками на аналогічній вибірці юнаків і дівчат), також 

встановлені виражені прояви статевого диморфізму не тільки за силою, але й в 

деяких випадках і за напрямком кореляцій. 

Останнім часом відмічається зростання інтересу клініцистів до КТ- та  
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МРТ-морфометрії глибинних структур черепа, оскільки будь-яке глибоке проник-

нення в порожнину черепа передбачає точне орієнтування інструмента при дре-

нуванні кіст й абсцесів, біопсії пухлин, видаленні гематом, хірургічній корекції 

функціональних порушень методами деструкції, нейротрансплантації й тривалій 

електростимуляції [13, 200, 241]. До зазначених структур належить СЧСЯ, у якій 

розташовані скроневі частки мозку, гіпофіз, судини й нерви, та внутрішня капсу-

ла й зоровий горб [158]. 

Вплив генетичних факторів визначає конструкційні закономірності СЧЯ, 

таламуса та внутрішньої капсули. Зрозуміло, що їх лінійні розміри відрізняються 

в осіб з різним краніотипом [11, 12]. Наразі маловивченим залишається питання 

типової мінливості даних структур, дослідження якого продиктовано запитами 

антропології, неврології, нейрохірургії та судової медицини. 

Урахування усереднених розмірів досліджуваних нами утворень, які наве-

дені в більшості керівництв з променевої діагностики, є неприпустимим з точки 

зору антропології та конституціональної анатомії [217, 228]. На практиці ми стик-

немся з тим, що діапазон поздовжніх і поперечних розмірів СЧЯ, внутрішньої 

капсули й таламуса в нормі та патології можуть максимально або мінімально на-

близитись один до одного та навіть у якісь мірі співпасти в досліджуваних різно-

го віку, статі, етносу та типу мозкового черепа. Це ускладнить задачу для нейро-

хірурга при плануванні доступу та обсягу оперативного втручання, невролога та 

психіатра при підборі терапії, розрахунку необхідної дози препарату та оцінки 

динаміки, перебігу захворювання [2, 81, 241]. 

Виправити та попередити зазначені вище невідповідності допоможе мате-

матичне моделювання розмірів СЧЯ, задньої ніжки внутрішньої капсули й тала-

муса в розрізі їх вікових, статевих, етнічних та краніотипологічних особливос-

тей, що відповідатиме не лише потребам у фундаментальних знаннях, але й, у 

певній мірі, кількості практичних завдань клінічної медицини. Для розробки ма-

тематичних моделей, що дозволяють прогнозувати розміри СЧЯ, задньої ніжки 

внутрішньої капсули та таламусу нами був застосований регресійний аналіз. 
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Під час проведення покрокового регресійного аналізу в загальних групах 

юнаків та дівчат встановлено, що всі комп’ютерно-томографічні розміри СЧСЯ, 

задньої ніжки внутрішньої капсули і таламуса залежать від сумарного комплексу 

антропометричних і соматотипологічних параметрів менше, ніж на 60,0 % (у 

юнаків R2 дорівнює від 0,177 до 0,552; а в дівчат – від 0,157 до 0,427), і тому не 

мають суттєвого значення для практичної медицини. 

Враховуючи розподіл юнаків та дівчат на різні краніотипи (серед юнаків – 

12 доліхоцефалів, 17 мезоцефалів та 53 брахіцефали; а серед дівчат – 25 доліхо-

цефалів, 38 мезоцефалів та 23 брахіцефали), для проведення регресійного моде-

лювання не брали юнаків-доліхоцефалів. 

Побудовані моделі в юнаків-мезоцефалів мають вигляд наступних ліній-

них рівнянь: 

 

T_1PRSCR (юнаки-мезоцефали) = 61,87 – 0,46×MM + 2,31×SH_LICA – 7,27× 

EPPL + 1,00×SPIN + 0,82×SH_N_CH – 0,53×PSG (R2=0,912; F(6,90)=15,63; 

p<0,001; Error of estimate=1,276); 

 

T_1PRSCL (юнаки-мезоцефали) = 96,22 + 1,68×GPR – 1,59×OBS – 0,81×PNG + 

0,42×B_DL_GL – 1,07×EPB (R2=0,955; F(5,10)=42,45; p<0,001; Error of estima-

te=0,792); 

 

T_1PРSC (юнаки-мезоцефали) = 140,0 + 1,02×GG – 2,75×N_SH_GL – 0,98× 

B_SH_GL + 0,96×SH_N_CH (R2=0,855; F(4,11)=16,28; p<0,001; Error of estima-

te=2,688); 

 

T_2PRSCR (юнаки-мезоцефали) = 69,24 + 1,00×CRIS – 1,59×OBPR1 + 2,90× 

SH_LICA – 1,58×OBS + 0,25×MA – 0,54×OBG2 (R
2=0,968; F(6,90)=44,73; p<0,001; 

Error of estimate=0,925); 

 

T_2PRSCL (юнаки-мезоцефали) = 22,05 + 1,81×CRIS – 1,86×OBPR2 + 0,35×ACR 

– 1,34×OM + 0,65×SH_N_CH (R2=0,949; F(5,10)=36,91; p<0,001; Error of esti-

mate=1,084); 
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T_2PРSC (юнаки-мезоцефали) = 168,9 + 2,94×GG + 3,63×SH_N_CH – 2,20× 

SAG_DUG – 2,07×GB – 1,34×OBPR2 (R
2=0,955; F(5,10)=42,60; p<0,001; Error of es-

timate=1,696); 

 

T_5CICPL (юнаки-мезоцефали) = 4,59 + 0,37×ATPL – 0,67×OBK – 0,48×PSG + 

1,03×MX – 0,28×B_DL_GL (R2=0,917; F(5,10)=21,98; p<0,001; Error of esti-

mate=0,818); 

 

T_5CICPR (юнаки-мезоцефали) = 7,48 + 0,42×ATV – 0,33×OBB + 0,53×SPIN – 

0,71×OBPR2 (R
2=0,892; F(4,11)=22,76; p<0,001; Error of estimate=0,898); 

 

T_5PTL (юнаки-мезоцефали) = 12,68 + 2,16×TROCH – 0,57×OBT – 1,39×LX 

(R2=0,731; F(3,12)=10,87; p<0,001; Error of estimate=1,980); 

 

T_5PРTL (юнаки-мезоцефали) = 8,03 + 0,29×ATV – 0,39×ATP + 0,18×MM – 

0,44×OBPL1 + 0,46×OBPL2 (R2=0,887; F(5,10)=15,75; p<0,001; Error of estima-

te=0,458); 

 

T_5PРTR (юнаки-мезоцефали) = 6,93 – 0,72×GGR + 0,25×GGL + 0,39×CRIS – 

0,13×GL (R2=0,938; F(4,11)=41,41; p<0,001; Error of estimate=0,398). 

 

Таким чином, із 12 можливих комп’ютерно-томографічних розмірів СЧЯ, 

задньої ніжки внутрішньої капсули й таламуса в юнаків-мезоцефалів у залежно-

сті від особливостей антропометричних та соматотипологічних показників по-

будовано 11 вірогідних моделей з коефіцієнтом детермінації більшим 0,6. Для 

усіх 6 можливих комп’ютерно-томографічних розмірів СЧЯ коефіцієнт детермі-

нації дорівнював від 0,855 до 0,955. Для 5 із 6 можливих моделей комп’ютерно-

томографічних розмірів задньої ніжки внутрішньої капсули й таламуса коефіці-

єнт детермінації дорівнював від 0,731 до 0,938. 

До побудованих моделей комп’ютерно-томографічних розмірів СЧЯ із ко-

ефіцієнтом детермінації більше 0,6 у юнаків-мезоцефалів найчастіше входять 

кефалометричні показники (32,3 %), діаметри й обхватні розміри тіла (по 19,4 %); 

а до моделей комп’ютерно-томографічних розмірів задньої ніжки внутрішньої 



202 
 

капсули й таламуса – обхватні розміри тіла (28,6 %), поздовжні розміри й діамет-

ри тіла (по 19,0 %). 

Побудовані моделі в юнаків-брахіцефалів мають вигляд наступних ліній-

них рівнянь: 

 

T_1PRSCR (юнаки-брахіцефали) = 16,77 + 1,44×SH_LICA – 0,23×OBBB + 

0,31×MA + 0,77×GGL + 0,21×ATP (R2=0,653; F(5,40)=15,06; p<0,001; Error of esti-

mate=2,663); 

 

T_1PRSCL (юнаки-брахіцефали) = -14,80 + 0,74×OBPL1 + 1,35×SH_LICA + 

0,61×H – 0,24×OBBB + 0,28×GL – 0,49×ATND (R2=0,728; F(6,39)=17,41; p<0,001; 

Error of estimate=2,310); 

 

T_1PРSC (юнаки-брахіцефали) = -69,79 + 0,74×GGL + 5,27×B_DL_GL + 1,65× 

OBK + 0,93×SGK + 9,10×EPPR – 2,56×OM (R2=0,802; F(6,39)=26,30; p<0,001; Error 

of estimate=3,265); 

 

T_2PRSCR (юнаки-брахіцефали) = 5,92 + 1,15×GGL + 2,22×B_DL_GL + 1,14× 

SGK – 0,29×OBBB – 1,54×SH_N_CH + 0,90×OBS – 0,51×PNG (R2=0,636; 

F(7,38)=9,47; p<0,001; Error of estimate=2,679); 

 

T_2PRSCL (юнаки-брахіцефали) = 18,17 + 1,52×DM – 0,30×OBBB – 0,69× 

SAG_DUG – 0,64×GB + 1,08×OB_GL + 0,82×SH_LICA (R2=0,611; F(6,39)=10,22; 

p<0,001; Error of estimate=2,444); 

 

T_2PРSC (юнаки-брахіцефали) = -15,49 + 5,53×B_DL_GL + 1,79×SGK + 1,05× 

GGL – 0,53×OBGK2 + 2,39×OBPR2. (R
2=0,679; F(5,40)=16,93; p<0,001; Error of es-

timate=4,545); 

 

T_5PРTL (юнаки-брахіцефали) = 16,19 + 0,65×N_SH_GL – 0,12×ATND + 1,94× 

EPPR – 1,13×EPG – 0,29×GG + 0,18×GB + 0,05×OBBB (R2=0,620; F(7,38)=8,88; 

p<0,001; Error of estimate=0,912). 

 

Таким чином, у юнаків-брахіцефалів для всіх 6 можливих комп’ютерно- 
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томографічних розмірів СЧЯ у залежності від особливостей антропометричних 

та соматотипологічних показників коефіцієнт детермінації в моделях дорівню-

вав від 0,611 до 0,802. Із 6 можливих комп’ютерно-томографічних розмірів зад-

ньої ніжки внутрішньої капсули й таламуса побудована лише 1 вірогідна модель 

з коефіцієнтом детермінації більшим 0,6 – поперечного розміру таламуса зліва 

на рівні Т5 (R2=0,620; p<0,001). 

До побудованих моделей комп’ютерно-томографічних розмірів СЧЯ із ко-

ефіцієнтом детермінації більше 0,6 у юнаків-брахіцефалів найчастіше входять 

кефалометричні показники й обхватні розміри тіла (по 25,7 %), а також товщи-

на шкірно-жирових складок (17,1 %). 

Побудовані моделі в дівчат-доліхоцефалів мають вигляд наступних лі-

нійних рівнянь: 

 

T_1PRSCR (дівчата-доліхоцефали) = 51,23 – 1,80×SH_LICA + 3,75×B_DL_GL – 

3,10×B_SH_GL + 0,32×GG – 3,74×EPPL (R2=0,705; F(5,18)=8,60; p<0,001; Error of 

estimate=1,873); 

 

T_1PRSCL (дівчата-доліхоцефали) = 57,90 – 1,57×SH_LICA + 3,71×B_DL_GL – 

3,32×B_SH_GL + 0,44×GG – 0,51×GGR – 4,31×EPPL (R2=0,857; F(6,17)=17,02; 

p<0,001; Error of estimate=1,329); 

 

T_1PРSC (дівчата-доліхоцефали) = 61,97 + 0,59×ATND – 8,22×EPPL + 0,37×GB 

– 1,29×OBK + 0,09×B_DL_GL + 0,36×OBGK2 – 0,77×CRIS (R2=0,880; F(7,16)= 

16,76; p<0,001; Error of estimate=1,744); 

 

T_2PRSCR (дівчата-доліхоцефали) = 52,54 + 0,93×SAG_DUG – 0,65×ATND + 

0,79×ATP – 0,38×GZPL + 3,21×EPG – 3,09×EPPR (R2=0,760; F(6,17)=8,96; p<0,001; 

Error of estimate=1,826); 

 

T_2PRSCL (дівчата-доліхоцефали) = 180,4 – 0,86×ATV + 0,49×ATP – 1,29× 

OBSH + 5,51×EPG – 1,92×EPB – 0,46×OBG1 + 0,24×OBGK1 (R2=0,866; F(7,16)= 

14,74; p<0,001; Error of estimate=1,376); 
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T_2PРSC (дівчата-доліхоцефали) = 59,80 + 9,22×EPB – 10,45×EPPL + 5,81×EPG 

– 1,99×OBK + 0,63×OBGK1 – 0,43×MA (R2=0,900; F(6,17)=25,51; p<0,001; Error of 

estimate=2,137); 

 

T_5CICPL (дівчата-доліхоцефали) = 40,75 + 0,59×GGR – 1,19×PNG + 2,26×EPG 

+ 0,48×N_SH_GL + 0,39×GB – 4,57×S – 1,76×EPPL (R2=0,795; F(7,16)=8,89; 

p<0,001; Error of estimate=1,160); 

 

T_5CICPR (дівчата-доліхоцефали) = 30,49 – 1,20×OBK + 1,30×TROCH – 0,45× 

OBB + 0,41×GPR + 0,42×SAG_DUG + 0,58×MX – 0,56×SPIN (R2=0,842; F(7,16)= 

12,18; p<0,001; Error of estimate=1,005); 

 

T_5PTL (дівчата-доліхоцефали) = -8,47 – 9,21×EPPR + 0,83×H – 1,03×ATL + 

0,57×ATV + 1,48×MX – 0,26×GBD – 0,83×B_DL_GL (R2=0,915; F(7,16)=24,48; 

p<0,001; Error of estimate=0,890); 

 

T_5PРTL (дівчата-доліхоцефали) = 2,20 + 0,83×SH_LICA – 0,26×OBBB + 0,19× 

OBGK1 – 0,23×N_SH_GL + 0,27×ACR + 1,11×EPPL – 0,23×PNG (R2=0,926; 

F(7,16)=28,68; p<0,001; Error of estimate=0,366); 

 

T_5PTR (дівчата-доліхоцефали) = -7,60 + 0,64×ACR – 7,29×EPPR + 0,64×H – 

0,56×ATL – 0,69×PNG + 0,49×SGK (R2=0,847; F(6,17)=15,64; p<0,001; Error of esti-

mate=1,167); 

 

T_5PРTR (дівчата-доліхоцефали) = 16,15 + 0,46×CONJ – 0,17×OBB + 3,45×S – 

0,32×TROCH + 1,33×FX – 0,20×GBD (R2=0,750; F(6,17)=8,52; p<0,001; Error of es-

timate=0,628). 

 

Таким чином, у дівчат-доліхоцефалів для всіх 6 можливих комп’ютерно-

томографічних розмірів СЧЯ у залежності від особливостей антропометричних 

та соматотипологічних показників коефіцієнт детермінації в моделях дорівню-

вав від 0,705 до 0,900. Також для всіх 6 можливих комп’ютерно-томографічних 

розмірів задньої ніжки внутрішньої капсули й таламуса в залежності від особли-

востей антропометричних та соматотипологічних показників коефіцієнт детер- 
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мінації в моделях дорівнював від 0,750 до 0,926. 

До побудованих моделей комп’ютерно-томографічних розмірів СЧЯ із ко-

ефіцієнтом детермінації більше 0,6 у дівчат-доліхоцефалів найчастіше входять 

кефалометричні показники й ширина дистальних епіфізів довгих трубчастих 

кісток кінцівок (по 22,9 %) та обхватні розміри тіла (20,0 %); а до моделей 

комп’ютерно-томографічних розмірів задньої ніжки внутрішньої капсули й та-

ламуса – діаметри тіла (25,0 %). 

Побудовані моделі в дівчат-мезоцефалів мають вигляд наступних ліній-

них рівнянь: 

 

T_1PRSCL (дівчата-мезоцефали) = 50,78 + 3,15×TROCH – 1,09×SGK – 1,82× 

CRIS – 0,28×ATL – 1,39×SH_LICA + 1,55×N_SH_GL – 0,53×SAG_DUG (R2= 

0,719; F(7,29)=10,54; p<0,001; Error of estimate=2,025); 

 

T_1PРSC (дівчата-мезоцефали) = -24,37 + 1,88×SH_N_CH + 3,23×OB_GL – 

0,68×ATP – 1,20×SAG_DUG + 8,60×EPG – 2,48×OBK + 1,09×GPR (R2=0,656; 

F(7,29)=7,92; p<0,001; Error of estimate=4,250); 

 

T_2PРSC (дівчата-мезоцефали) = -53,28 + 3,82×OB_GL + 1,39×GL – 1,99× 

SAG_DUG – 1,26×DM + 1,86×SH_N_CH – 0,33×ATP + 1,13×OBS (R2=0,670; 

F(7,29)=8,41; p<0,001; Error of estimate=4,206); 

 

T_5CICPR (дівчата-мезоцефали) = 36,08 + 0,92×SH_N_CH – 1,40×N_SH_GL + 

0,50×CONJ + 0,30×MA – 1,91×EPPL – 0,12×ATP + 0,64×SH_LICA (R2=0,644; 

F(7,29)=7,80; p<0,001; Error of estimate=1,422); 

 

T_5PРTL (дівчата-мезоцефали) = 4,85 – 0,17×GBD + 0,27×SGK – 0,52×OBPR2 + 

0,13×ATND + 0,36×SH_LICA – 1,05×EPG (R2=0,640; F(6,30)=8,88; p<0,001; Error of 

estimate=0,769); 

 

T_5PРTR (дівчата-мезоцефали) = 8,73 + 1,78×EPB – 0,45×OBPR2 – 0,28×GGR + 

0,24×GPR – 1,33×EPG – 0,08×GB + 0,26×TROCH (R2=0,690; F(7,29)=9,24; p<0,001; 

Error of estimate=0,604). 
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Таким чином, у дівчат-мезоцефалів із 6 можливих комп’ютерно-томо-

графічних розмірів СЧЯ у залежності від особливостей антропометричних та 

соматотипологічних показників побудовано 3 моделі, у яких коефіцієнт детер-

мінації дорівнював від 0,656 до 0,719. Також лише 3 із 6 можливих комп’ю-

терно-томографічних розмірів задньої ніжки внутрішньої капсули й таламуса в 

залежності від особливостей антропометричних та соматотипологічних показ-

ників коефіцієнт детермінації в моделях дорівнював від 0,640 до 0,690. 

До побудованих моделей комп’ютерно-томографічних розмірів СЧЯ із ко-

ефіцієнтом детермінації більше 0,6 у дівчат-мезоцефалів найчастіше входять 

кефалометричні показники (42,9 %); а до моделей комп’ютерно-томографічних 

розмірів задньої ніжки внутрішньої капсули й таламуса – кефалометричні показ-

ники, ширина дистальних епіфізів довгих трубчастих кісток кінцівок та товщи-

на шкірно-жирових складок (по 20,0 %). 

Побудовані моделі в дівчат-брахіцефалів мають вигляд наступних ліній-

них рівнянь: 

 

T_1PRSCR (дівчата-брахіцефали) = 12,10 + 1,87×B_DL_GL + 0,59×MX + 0,39× 

GG – 0,37×GL – 1,01×EPB (R2=0,829; F(5,16)=15,53; p<0,001; Error of estimate= 

1,199); 

 

T_1PRSCL (дівчата-брахіцефали) = 18,65 + 1,56×B_DL_GL + 0,40×GG – 1,95× 

FX + 0,45×OBPR1 – 1,14×OBSH + 0,93×OBG2 (R2=0,838; F(6,15)=12,97; p<0,001; 

Error of estimate=1,224); 

 

T_1PРSC (дівчата-брахіцефали) = -82,20 – 0,65×GZPL + 2,81×OB_GL – 0,97× 

OBT + 1,09×ACR + 2,58×OBS + 1,97×CONJ – 5,34×EPPR (R2=0,811; F(7,14)=8,59; 

p<0,001; Error of estimate=3,201); 

 

T_2PRSCR (дівчата-брахіцефали) = -29,17 + 3,33×B_DL_GL + 0,60×PSG + 1,03× 

MX + 0,32×ATP – 0,34×OBT + 0,75×OBPL2 – 3,24×EPPL (R2=0,866; F(7,14)=12,97; 

p<0,001; Error of estimate=1,370); 
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T_5CICPL (дівчата-брахіцефали) = 31,12 – 0,41×GGL + 1,08×OBSH – 1,10×OBS 

+ 0,14×MA – 1,57×EPG – 0,24×SGK (R2=0,828; F(6,15)=12,07; p<0,001; Error of es-

timate=0,982); 

 

T_5CICPR (дівчата-брахіцефали) = 15,61 + 5,49×EPPL – 0,39×GZPL – 0,10×H + 

0,95×OBSH – 0,74×OBS – 2,21×EPPR (R2=0,857; F(6,15)=15,04; p<0,001; Error of 

estimate=1,006); 

 

T_5PTL (дівчата-брахіцефали) = 25,65 – 0,55×GGL – 2,61×EPG + 1,03×CONJ – 

0,38×OBB + 1,12×OBS – 0,17×PSG + 0,37×SGK (R2=0,925; F(7,14)=24,67; p<0,001; 

Error of estimate=0,641); 

 

T_5PРTL (дівчата-брахіцефали) = 5,79 – 0,49×ACR + 0,18×OBG1 + 0,64× 

SH_LICA + 0,33×GPR + 0,18×OBGK1 – 0,32×CONJ (R2=0,880; F(6,15)=18,36; 

p<0,001; Error of estimate=0,622); 

 

T_5PTR (дівчата-брахіцефали) = 83,31 – 0,43×GGL – 1,70×N_SH_GL – 0,30× 

TROCH + 0,64×CONJ – 0,27×OBGK1 – 1,78×EPG + 0,12×W (R2=0,802; F(7,14)= 

8,08; p<0,001; Error of estimate=1,031); 

 

T_5PРTR (дівчата-брахіцефали) = 8,98 + 0,45×OBK – 0,20×GGL – 0,43×LX + 

0,22×GGR – 0,31×OBPL2 + 0,13×OBB (R2=0,760; F(6,15)=7,93; p<0,001; Error of es-

timate=0,577). 

 

Таким чином, у дівчат-брахіцефалів із 6 можливих комп’ютерно-томо-

графічних розмірів СЧЯ у залежності від особливостей антропометричних та 

соматотипологічних показників побудовано 4 моделі, у яких коефіцієнт детер-

мінації дорівнював від 0,811 до 0,866. Для всіх 6 можливих комп’ютерно-

томографічних розмірів задньої ніжки внутрішньої капсули й таламуса в залеж-

ності від особливостей антропометричних та соматотипологічних показників 

коефіцієнт детермінації в моделях дорівнював від 0,760 до 0,925. 

До побудованих моделей комп’ютерно-томографічних розмірів СЧЯ із ко-

ефіцієнтом детермінації більше 0,6 у дівчат-брахіцефалів найчастіше входять 
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обхватні розміри тіла (28,0 %), кефалометричні показники й товщина шкірно-

жирових складок (по 16,0 %); а до моделей комп’ютерно-томографічних розмі-

рів задньої ніжки внутрішньої капсули й таламуса – обхватні розміри тіла (31,6 %), 

діаметри тіла (21,1 %) і товщина шкірно-жирових складок (18,4 %). 

При порівнянні результатів моделювання між відповідними за краніо-

типом групами юнаків і дівчат привертають увагу наступні особливості: в юна-

ків-мезоцефалів порівняно з дівчатами-мезоцефалами комп’ютерно-

томографічні розміри СЧЯ, задньої ніжки внутрішньої капсули й таламуса мають 

більшу залежність від сумарного комплексу антропометричних і соматотиполо-

гічних параметрів (відповідно R2 від 0,731 до 0,955 у юнаків та від 0,640 до 0,719 

у дівчат), а в дівчат-брахіцефалів комп’ютерно-томографічні розміри СЧЯ ма-

ють більшу залежність від сумарного комплексу антропометричних і соматоти-

пологічних параметрів, ніж у юнаків-мезоцефалів (відповідно R2 від 0,811 до 

0,866 у дівчат та від 0,611 до 0,802 в юнаків); до побудованих моделей 

комп’ютерно-томографічних розмірів СЧЯ в юнаків-мезоцефалів частіше, ніж у 

дівчат-мезоцефалів, входять обхватні розміри тіла (відповідно 19,4 % проти 9,5 %), 

а у дівчат-мезоцефалів – поздовжні розміри тіла (відповідно 14,3 % проти 0 %) і 

кефалометричні показники (відповідно 42,9 % проти 32,3 %); до побудованих 

моделей комп’ютерно-томографічних розмірів задньої ніжки внутрішньої капсу-

ли й таламуса в юнаків-мезоцефалів частіше, ніж у дівчат-мезоцефалів, входять 

обхватні розміри тіла (відповідно 28,6 % проти 10,0 %), поздовжні розміри тіла 

(відповідно 19,0 % проти 10,0 %) і компоненти соматотипу (відповідно 9,5 % 

проти 0 %), а в дівчат-мезоцефалів – ширина дистальних епіфізів довгих трубча-

стих кісток кінцівок (відповідно 20,0 % проти 0 %) і кефалометричні показники 

(відповідно 20,0 % проти 4,8 %); до побудованих моделей комп’ютерно-

томографічних розмірів СЧЯ в юнаків-брахіцефалів частіше, ніж у дівчат-

брахіцефалів, входять кефалометричні показники (відповідно 25,7 % проти 16,0 %) 

і показники компонетного складу маси тіла (відповідно 8,6 % проти 0 %), а в дів-

чат-брахіцефалів – ширина дистальних епіфізів довгих трубчастих кісток кінці-
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вок (відповідно 12,0 % проти 2,9 %) і компоненти соматотипу (відповідно 12,0 % 

проти 0 %). 

Таламус та внутрішня капсула керують сенсорною інформацією від усіх 

органів і систем, і чим більша їх маса й розміри, тим більше функціональне на-

вантаження припадає на дані структури головного мозку. Вони посилено ростуть 

у 4-6 річному віці й в 13-річному досягають дорослих розмірів [167]. Тому й не 

дивно, що їх розміри в більш старшому віці будуть більше залежати від антропо-

соматометричних показників порівняно із кефалометричними. 

Морфогенезу СЧЯ притаманна індукованість – у процесі росту головного 

мозку та черепа таламус і diencephalon (проміжний мозок) рухаються в  центра-

льне положення для зменшення відстані між різними відділами cerebrum. СЧЯ 

під час свого росту й розвитку взаємодіє з передньою й задньою черепною ямка-

ми, її параметри визначаються формою мозкового та лицевого відділів черепа 

[145-146]. 

Зазначені особливості знайшли відображення в ході побудови математич-

них рівнянь: на відміну від поперечного розміру задньої ніжки внутрішньої кап-

сули [19] та розмірів таламуса [46], до моделей КТ-розмірів СЧЯ, у більшості 

випадків, як у юнаків, так і в дівчат різних краніотипів найчастіше входили ке-

фалометричні показники. 

Таким чином, використані в роботі методи статистичного аналізу (кореля-

ційний та регресійний), дозволяють провести комплексну оцінку морфогенетич-

них зв'язків досліджуваних утворень у системі череп в цілому та морфотип. 

Отримані результати моделювання доводять, що за доступними зовнішньому 

вимірюванню на живій людині антропо-соматотипологічними та кефалометрич-

ними параметрами можна розрахувати лінійні розміри досліджуваних анатоміч-

них утворень мозку. 

Підводячи підсумок усієї роботи, необхідно зазначити, що отримані особ-

ливості комп’ютерно-томографічних розмірів деяких анатомічних утворень, які 

розташовані в СЧЯ у практично здорових юнаків і дівчат Подільського регіону 
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України загальних груп, різного віку й різних краніотипів, особливості кореляцій 

даних комп’ютерно-томографічних розмірів із антропо-соматотипологічними 

показниками, а також розроблені індивідуальні моделі комп’ютерно-томографіч-

них розмірів СЧЯ, задньої ніжки внутрішньої капсули й таламуса в залежності 

від особливостей антропометричних та соматотипологічних показників у юнаків 

і дівчат різних краніотипів, дозволяють більш коректно оцінити мінливість дано-

го відділу головного мозку в здорових юнаків і дівчат та повноцінно проводити 

оцінку патологічних станів таламуса й внутрішньої капсули. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційній роботі наведено нове вирішення науково-практичного 

завдання, яке полягає у встановленні комп’ютерно-томографічних (КТ) розмі-

рів середньої черепної ямки (СЧЯ), таламуса й задньої ніжки внутрішньої кап-

сули (ЗНВК) в практично здорових міських юнаків та дівчат Поділля загальних 

і різних вікових груп, різних краніотипів, оцінці зв’язків розмірів вказаних 

структур мозку з антропо-соматотипологічними показниками організму, а та-

кож побудові й аналізі КТ-розмірів даних анатомічних структур у представників 

різних краніотипів у залежності від особливостей антропометричних та сомато-

типологічних показників. 

1. Встановлено, що в більшості випадків: у 21-річних юнаків поздовжній 

розмір СЧЯ справа й зліва на рівнях Т1 і Т2 та поперечний розмір СЧЯ на рівні 

Т2 більші, ніж у юнаків інших вікових груп (за винятком 18-річних юнаків); у 

19-річних юнаків – поперечний розмір ЗНВК справа й поперечний розмір тала-

муса справа й зліва на рівні Т5 менші, ніж у більшості інших вікових груп юна-

ків. У дівчат, на відміну від юнаків, більшість відмінностей КТ-розмірів спо-

стерігається для таламуса й поперечного розміру ЗНВК, які у більшості випад-

ків мають більші значення у 16-, 17- й 19-річних дівчат, ніж у 18- і 20-річних. 

2. В юнаків загальної групи практично всі КТ-розміри СЧЯ, поперечного 

розміру ЗНВК й таламуса більші, ніж у дівчат. При порівнянні КТ-розмірів між 

юнаками й дівчатами відповідного біологічного віку найчастіше більші значен-

ня встановлені у 17-, 18- та 21-річних юнаків, ніж, відповідно, у дівчат 16, 17 та 

20 років; а при порівнянні за календарним віком – у 17, 18 та 20-річних юнаків. 

У юнаків та дівчат загальних груп й однакового віку прояви асиметрії КТ-

розмірів мають однотипний характер для поздовжнього розміру СЧЯ на рівні 

Т1 (більші на 1,5 % і на 1,0 % значення справа) та поперечного розміру ЗНВК 

на рівні Т5 (більші на 1,6 % і на 1,7 % значення справа). Розміри таламуса в 
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юнаків мають виражені ознаки асиметрії для поздовжнього розміру (більші на 

1,0 % значення зліва), а в дівчат – для поперечного розміру (більші на 1,5 % 

значення справа). 

3. При розподілі на різні краніотипи встановлені більші значення: в юна-

ків-мезоцефалів – поздовжнього розміру таламуса справа й зліва на рівні Т5, 

ніж у доліхо- й брахіцефалів, а також поперечного розміру таламуса справа, ніж 

у брахіцефалів; в юнаків-доліхоцефалів – поперечного розміру таламуса зліва на 

рівні Т5, ніж у брахіцефалів; у дівчат-доліхоцефалів – поперечного розміру 

СЧЯ на рівні Т1, ніж у брахіцефалів. 

4. При порівнянні КТ-розмірів між юнаками й дівчатами відповідних кра-

ніотипів більше, ніж у половині випадків більші значення встановлені в юнаків. 

Прояви асиметрії КТ-розмірів мають однотипний характер: в юнаків та 

дівчат-брахіцефалів – для поздовжнього розміру СЧЯ на рівні Т1 (більші на 1,5 % 

і на 1,7 % значення справа) та поперечного розміру ЗНВК на рівні Т5 (більші на 

1,0 % і на 1,9 % значення справа); в юнаків та дівчат-мезоцефалів – для попере-

чного розміру ЗНВК на рівні Т5 (більші на 2,5 % і на 2,0 % значення справа) та 

поперечного розміру таламуса на рівні Т5 (більші на 3,8 % і на 2,1 % значення 

справа). В юнаків-брахіцефалів ознаки асиметрії встановлені для поздовжнього 

розміру СЧЯ на рівні Т2 (більші на 0,9 % значення справа) та поздовжнього ро-

зміру таламуса на рівні Т5 (більші на 0,9 % значення зліва), а в дівчат-

доліхоцефалів – для поперечного розміру таламуса на рівні Т5 (більші на 2,3 % 

значення справа). 

5. В юнаків встановлені багаточисельні вірогідні прямі, переважно серед-

ньої сили (r= від 0,32 до 0,51) і слабкі (r= від 0,24 до 0,29) кореляції поздовж-

нього (справа й зліва) та поперечного розмірів СЧЯ на рівні Т1 і Т2 з більшістю 

кефалометричних розмірів, діаметрів тіла, показників товщини шкірно-жиро-

вих складок, ендоморфним компонентом соматотипу й жировою масою тіла; 

лише поздовжнього розміру СЧЯ справа й зліва на рівні Т1 з усіма тотальними, 

більшістю обхватних розмірів і м’язовою масою тіла за АІХ; поперечного роз-
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міру таламуса зліва на рівні Т5 з більшістю кефалометричних розмірів; попере-

чного розміру ЗНВК справа й зліва на рівні Т5 з довжиною й більшістю поздов-

жніх розмірів тіла. У дівчат встановлені багаточисельні вірогідні прямі, практи-

чно в усіх випадках слабкі (r= від 0,22 до 0,29) кореляції поперечного розміру 

СЧЯ на рівні Т1 і Т2 та поперечного розміру ЗНВК справа на рівні Т5 з майже 

половиною кефалометричних розмірів; лише поперечного розміру СЧЯ на рівні 

Т1 з довжиною, більшістю поздовжніх розмірів тіла та третиною показників то-

вщини шкірно-жирових складок; а також зворотні слабкої сили (r= від -0,22 до -

0,29) кореляції поперечного розміру таламуса зліва на рівні Т5 з половиною 

показників товщини шкірно-жирових складок. 

6. В юнаків всі поздовжні розміри таламуса мають зворотні середньої 

сили (r= від -0,31 до -0,34) кореляції з поздовжнім і поперечним розмірами че-

репа на рівні Т5, а поперечний розмір таламуса лише справа – зворотній серед-

ньої сили (r= від -0,34 до-0,35) зв’язок із поздовжнім розміром черепа. У дівчат 

вірогідні прямі середньої сили (r= від0,33 до 0,35) кореляції встановлені між 

поперечним розміром ЗНВК справа й зліва та поздовжнім розміром черепа на 

рівні Т5; прямий слабкої сили (r= 0,23) зв’язок між поперечним розміром ЗНВК 

справа з поперечним розміром черепа; а також зворотній слабкої сили (r= -0,26) 

зв'язок між поздовжнім розміром таламуса зліва та поздовжнім розміром че-

репа. 

7. У практично здорових юнаків та дівчат різних краніотипів із 12 можли-

вих моделей КТ-розмірів СЧЯ, таламуса й поперечного розміру задньої ніжки 

внутрішньої капсули в залежності від антропометричних та соматотипологіч-

них показників у кожній групі юнаків та дівчат відповідних краніотипів побу-

довані вірогідні регресійні моделі із коефіцієнтом детермінації більшим від 0,6: 

в юнаків-мезоцефалів – 11 (R2 від 0,731 до 0,955); в юнаків-брахіцефалів – 7 (R2 

від 0,611 до 0,802); у дівчат-доліхоцефалів – 12 (R2 від 0,705 до 0,926); у дівчат-

мезоцефалів – 6 (R2 від 0,640 до 0,719); у дівчат-брахіцефалів – 10 (R2 від 0,760 

до 0,925). 
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До побудованих моделей КТ-розмірів СЧЯ найчастіше входять: у юнаків-

мезоцефалів – кефалометричні показники (32,3 %), діаметри й обхватні розміри 

тіла (по 19,4 %); у юнаків-брахіцефалів – кефалометричні показники і обхватні 

розміри тіла (по 25,7 %) та товщина шкірно-жирових складок (17,1 %); у дів-

чат-доліхоцефалів – кефалометричні показники й ширина дистальних епіфізів 

довгих трубчастих кісток кінцівок (по 22,9 %) та обхватні розміри тіла (20,0 %); 

у дівчат-мезоцефалів – кефалометричні показники (42,9 %); у дівчат-

брахіцефалів – обхватні розміри тіла (28,0 %), кефалометричні показники й тов-

щина шкірно-жирових складок (по 16,0 %). 

До побудованих моделей КТ-розмірів таламуса й поперечного розміру 

задньої ніжки внутрішньої капсули найчастіше входять: в юнаків-мезоцефалів – 

обхватні розміри тіла (28,6 %), поздовжні розміри й діаметри тіла (по 19,0 %); у 

дівчат-доліхоцефалів – діаметри тіла (25,0 %); у дівчат-мезоцефалів – кефало-

метричні показники, ширина дистальних епіфізів довгих трубчастих кісток кін-

цівок та товщина шкірно-жирових складок (по 20,0 %); у дівчат-брахіцефалів – 

обхватні розміри тіла (31,6 %), діаметри тіла (21,1 %) й товщина шкірно-

жирових складок (18,4 %). 
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• міжнародній науково-практичній конференції “Медична наука та практика: 

виклики і сьогодення” (Львів, 2017) – публікація; 

• науково-практичній конференції “Прикладні аспекти морфології” присвяче-

ної пам’яті професорів-морфологів Г. В. Терентьєва, О. Ю. Роменського, 

Б. Й. Когана, П. П. Шапаренка, С. П. Жученка (Вінниця, 2017) – усна допо-

відь і публікація. 
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