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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. На сьогодні переважна більшість наукових відомостей 

щодо морфометричних параметрів структур головного мозку була отримана при се-

кційних дослідженнях трупного матеріалу (Мѐллер Т. Б., Ральф Э., 2008; Bruner Е. et 

al., 2014). Однак останнім часом клініцисти все більше потребують точних відомос-

тей стосовно морфометричних параметрів органів живої людини, у тому числі голо-

вного мозку, що ставить перед анатомією непросте, трудомістке завдання – перег-

лянути ці дані з урахуванням анатомічної мінливості живої людини (Power B. D. et 

al., 2015; Shine J. P. et al., 2016). 

Мозок людини володіє великими компенсаторними можливостями і, як пра-

вило, лише значне пошкодження його речовини призводить до порушення його фу-

нкцій (Kolb B., Muhammad A., Gibb R., 2011). Однак існують порівняно невеликі ді-

лянки (у тому числі таламус і внутрішня капсула), так звані стратегічні зони, у яких 

навіть мінімальне порушення призводить до грубого психо-неврологічного дефіци-

ту. Найменше відхилення їх розмірів від норми є чітким індикатором неафективного 

психозу (Crespo-Facorro B. et al., 2007; Janssen J. et al., 2012), шизофренії 

(Brickman A. M. et al., 2006; Wobrock T. et al., 2009), аутизму (Chen R., Jiao Y., 

Herskovits E. H., 2011), фокальної дистонії (Müller-Vahl K. R. et al., 2011, 2014; 

Ramdhani R. A., Kumar V., Velickovic M., 2014; Greene D. J., Schlaggar B. L., 

Black K. J., 2015; Waugh J. L. et al., 2016) ще на доклінічній стадії. 

Упродовж останнього десятиліття зміни розмірів таламуса й внутрішньої кап-

сули закордонні фахівці успішно застосовують у якості маркера для ранньої діагности-

ки демієлінізуючих процесів, синдрома гіперактивності й дефіциту уваги в найбільш 

уразливих верств населення, що дозволяє розпочати лікування якомога раніше 

(Aubert-Broche B. et al., 2011; Bergsland N. et al., 2012; Janssen J. et al., 2012). 

Введення у медичну практику нових методів нейровізуалізації впливає на 

принципи діагностики морфологічних змін головного мозку й відкриває нові гори-

зонти у вивченні його будови й діагностиці захворювань, поставивши при цьому но-

ву задачу – необхідність розробки критеріїв та норм задля коректної інтерпретації й 

стандартизації даних отримуваного зображення. До сьогодні розміри зазначених 

структур у керівництвах та атласах по нейровізуалізації були представлені у вигляді 

таблиць із середньостатистичними даними, які не враховують вікові, статеві та кон-

ституціонально зумовлені їхні варіації. Без урахування зазначених чинників діагност 

приречений припуститися серйозних або навіть непоправних помилок, оскільки ро-

змірна варіабельність СЧЯ (середня черепна ямка), таламуса й внутрішньої капсули 

може бути розцінена як їхнє патологічне збільшення або зменшення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Встановлен-

ня нормативних морфо-функціональних показників здоров’я населення України 

входить у перелік середньострокових пріоритетних напрямків інноваційної діяль-

ності галузевого рівня на 2012-2016 роки – 5. 

Тема дисертації затверджена вченою радою медичного факультету Вінниць-

кого національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України (про-

токол № 5 від 30.11.2017 року) та проблемною комісією МОЗ і НАМН України 

“Морфологія людини” (протокол № 24 від 19.05.2016 року). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shine%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27307227
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kolb%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21621219
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Muhammad%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21621219
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gibb%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21621219
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Crespo-Facorro%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17395492
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Janssen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22116979
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
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Waugh%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27171035
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Janssen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22116979
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Робота є фрагментом наукової тематики науково-дослідного центру Вінниць-

кого 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 анато-

мічних структур СЧЯ в практично здорових міських юнаків та дівчат Поділля за-

гальної групи, різного віку й краніотипів, що стало підставою для написання дисе-

ртації. 

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

ки внутрішньої капсули (ЗНВК) в практично здорових міських юнаків та дівчат 

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

тропологічними параметрами тіла й розроблення регресійних моделей даних ана-

томічних утворень у залежності від особливостей конституціональних параметрів 

тіла юнаків та дівчат різних краніотипів. 

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 

1. Встановити вікові особливості КТ-розмірів СЧЯ, таламуса й ЗНВК у прак-

тично здорових юнаків та дівчат. 

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

них структур СЧЯ в практично здорових осіб юнацького віку. 

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

ЗНВК у практично здорових юнаків та дівчат різних краніотипів. 

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

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

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

ЗНВК з антропо-соматотипологічними показниками й розмірами черепа практично 

здорових юнаків та дівчат. 

6. Побудувати та провести аналіз регресійних моделей індивідуальних КТ-

розмірів середньої черепної ямки, таламуса й ЗНВК у практично здорових юнаків 

та дівчат різних краніотипів, у залежності від особливостей антропометричних та 

соматотипологічних показників. 

Об’єкт дослідження – вікові, статеві та конституціональні особливості роз-

мірів СЧЯ, таламуса й ЗНВК. 

Предмет дослідження – КТ-розміри СЧЯ, таламуса й ЗНВК у практично 

здорових міських юнаків та дівчат Поділля в залежності від віку, статі, краніотипу 

й особливостей антропометричних та соматотипологічних показників. 

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

чення розмірів СЧЯ, таламуса й ЗНВК; антропометричні й соматотипологічні – для 

встановлення показників будови й розмірів тіла; математичні – для статистичної об-

робки отриманих результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше встановлені вікові особ-

ливості КТ-розмірів СЧЯ, таламуса й ЗНВК у практично здорових міських юнаків 

та дівчат Поділля, а також у представників різних краніотипів. Визначені прояви 

статевого диморфізму КТ-розмірів СЧЯ, таламуса й ЗНВК між загальними група-

ми 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 
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дівчат більша кількість вірогідних або тенденцій до відмінностей КТ-розмірів 

СЧЯ, таламуса й ЗНВК була встановлена між представниками різного віку (приве-

ртають увагу: в юнаків – практично в усіх випадках, більші розміри СЧЯ у пред-

ставників старшого віку; у дівчат – практично в усіх випадках більші розміри та-

ламуса у представниць молодшого віку), а менша – між юнаками й дівчатами різ-

них краніотипів. 

Визначені прояви асиметрії КТ-розмірів СЧЯ, таламуса й ЗНВК. Доведено, 

що в юнаків та дівчат загальних груп й однакового віку прояви мають однотипний 

характер – більші значення поздовжнього розміру СЧЯ справа на рівні Т1 та попе-

речного розміру ЗНВК справа. Також у юнаків встановлені більші значення поздо-

вжнього розміру таламуса зліва, а у дівчат – поперечного розміру таламуса справа. 

Прояви асиметрії в юнаків та дівчат відповідних краніотипів у більшості випадків 

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

значення поздовжнього розміру СЧЯ справа на рівні Т1 та поперечного розміру 

ЗНВК справа; в юнаків та дівчат-мезоцефалів – більші значення поперечного роз-

міру ЗНВК 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 – більші 

значення поперечного розміру таламуса справа. 

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

са й ЗНВК й антропо-соматотипологічними параметрами тіла практично здорових 

міських юнаків та дівчат Поділля. У дівчат визначено значно меншу кількість та 

меншу силу вірогідних кореляцій КТ-розмірів СЧЯ, таламуса й ЗНВК з антропоме-

тричними й соматотипологічними показниками, ніж у юнаків. Також у дівчат, на 

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

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

встановлені виражені прояви статевого диморфізму кореляцій між КТ-розмірами 

СЧЯ, таламуса й ЗНВК й антропометричними, соматотипологічними й показника-

ми 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 соматотипо-

логічних показників, що найбільш часто входять до моделей індивідуальних КТ-

розмірів СЧЯ, таламуса і ЗНВК. Із 12 можливих моделей КТ-розмірів СЧЯ, тала-

муса й поперечного розміру ЗНВК у залежності від антропометричних та сомато-

типологічних показників із коефіцієнтом детермінації більшим 0,6 в юнаків-

мезоцефалів побудовано 11, в юнаків-брахіцефалів – 7, у дівчат-доліхоцефалів – 

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

КТ-розмірів СЧЯ найчастіше входять: в юнаків-мезоцефалів – кефалометричні по-

казники, діаметри й обхватні розміри тіла; в юнаків-брахіцефалів – кефалометрич-

ні показники й обхватні розміри тіла та товщина шкірно-жирових складок 

(ТШЖС); у дівчат-доліхоцефалів – кефалометричні показники й ширина дисталь-

них епіфізів (ШДЕ) довгих трубчастих кісток кінцівок та обхватні розміри тіла; у 

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

розміри тіла, кефалометричні показники й ТШЖС. До побудованих моделей КТ-
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розмірів таламуса й поперечного розміру ЗНВК найчастіше входять: у юнаків-

мезоцефалів – обхватні розміри тіла, поздовжні розміри й діаметри тіла; у дівчат-

доліхоцефалів – діаметри тіла; у дівчат-мезоцефалів – кефалометричні показники, 

ШДЕ довгих трубчастих кісток кінцівок та ТШЖС; у дівчат-брахіцефалів – обхватні 

розміри тіла, діаметри тіла й ТШЖС. 

Практичне значення одержаних результатів. Установлені межі проценти-

льного розмаху КТ-розмірів СЧЯ, таламуса й ЗНВК в здорових юнаків та дівчат 

загальної групи, а також у представників різного віку й краніотипів можуть бути 

використані в якості орієнтирів нормативів для подільського регіону України в да-

ній віковій групі. 

Побудовані регресійні моделі індивідуальних КТ-розмірів СЧЯ, таламуса й 

ЗНВК у залежності від особливостей будови й розмірів тіла юнаків та дівчат різних 

краніотипів мають значення для прогностичної оцінки щодо можливості виникнен-

ня патологічних відхилень даних анатомічних 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 універси-

тету імені О. О. Богомольця (затв. 16 листопада 2017 року); кафедри анатомії лю-

дини Одеського національного медичного університету (затв. 29 січня 2018 року); 

кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького (затв. 27 жовтня 2017 року); кафедри анатомії людини 

ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 

МОЗ України” (затв. 14 грудня 2017 року). 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем здійснено розробку основних те-

оретичних та практичних положень дисертаційного дослідження. Автор брала 

участь у проведенні антропологічних та КТ-досліджень при наборі матеріалу, са-

мостійно провела статистичну обробку отриманих даних, проаналізувала наукову 

літературу, описала результати власних досліджень. Разом із науковим керівником 

провела аналіз отриманих результатів та сформулювала висновки. У спільних пуб-

лікаціях здобувачу належать основні ідеї й розробки стосовно КТ-розмірів СЧЯ, 

таламуса й ЗНВК. Частина результатів, що стосуються первинних антропологічних 

та соматотипологічних показників у практично здорових міських юнаків та дівчат 

подільського регіону України, отримані разом із групою виконавців планової нау-

кової роботи “Вивчити комп’ютерно-томографічні параметри головного мозку 

юнаків та дівчат різних конституціональних типів у нормі та при епілепсії” (№ 

державної реєстрації: 0111U009297), є сумісними з співавторами чотирьох науко-

вих публікацій Шевчука Ю. Г., Гавриленко О. О. та Шаюк А. В. і також були вико-

ристані в їх дисертаційних дослідженнях (Шевчук Ю. Г. Параметри ліквороутри-

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

них 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 кінцевого мозку у 
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юнаків та дівчат Поділля [Текст] : дис. ... к-та мед. наук : 14.03.01 / Гавриленко Оле-

на Олександрівна; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2011. – 255 

арк. : табл.; Шаюк А. В. Комп’ютерно-томографічні параметри анатомічних струк-

тур передньої черепної ямки та зорового нерва у осіб різних конституціональних 

типів [Текст] : дис. ... к-та мед. наук : 14.03.01 / Шаюк Алла Василівна; Вінниц. нац. 

мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2011. – 279 арк. : табл.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної робо-

ти були викладені та обговорені на: III Міжнародних Пироговських читаннях (Він-

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

2007); науково-практичній конференції “Досвід і проблеми застосування сучасних 

морфологічних методів досліджень органів і тканин у нормі та при діагностиці па-

тологічних процесів” (Тернопіль, 2007); науково-практичній конференції “Прикла-

дні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень” (Тернопіль, 

2008); науково-практичній конференції “Актуальні проблеми функціональної мор-

фології та інтегративної антропології” “Прикладні аспекти морфології” (Вінниця, 

2009); науково-практичній конференції “Морфологія людини та тварин” (Микола-

їв, 2011); науково-практичній конференції з міжнародною участю “Інтернаціоналі-

зація вищої медичної освіти: науково-методичні засади освіти іноземних громадян 

у вищих навчальних закладах” та “Жутаєвські читання” (Полтава, 2013); міжнаро-

дній науково-практичній конференції “Медична наука та практика: виклики і сьо-

годення” (Львів, 2017); науково-практичній конференції “Прикладні аспекти мор-

фології”, 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 фахових наукових журналах України (з них 5 

статей включені до міжнародних наукометричних баз, одна з яких входить до бази 

даних Web of Science). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація представлена українською мовою 

на 261 сторінці (із яких 139 сторінок основного тексту) і складається з анотації, змі-

сту, переліку умовних позначень, символів, одиниць, скорочень та термінів, всту-

пу, огляду літератури, загальної методики й основних методів дослідження, чоти-

рьох розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів дослідження, 

висновків, списку використаних літературних джерел, із яких 133 викладені кири-

лицею й 125 – латиницею, а також додатків. Дисертація ілюстрована 29 рисунками й 

73 таблицями. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали і методи дослідження. На базі науково-дослідного центру Вінни-

цького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, серед направлених 

лікарями на КТ-обстеження (правила обстеження відповідають Наказу МОЗ Украї-

ни № 294 від 04.06.2007 «Про затвердження Державних санітарних правил і норм» 

«Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і прове-

дення рентгенологічних процедур») юнаків віком від 17 до 21 року та дівчат віком 

від 16 до 20 років у третьому поколінні мешканців Подільського регіону України з 

підозрами на захворювання головного мозку, в яких діагноз не підтвердився, після 
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додаткової тестової скринінг-оцінки стану здоров’я (за допомогою спеціального 

опитувальника) було відібрано 82 практично здорових юнаки і 86 дівчат. Комітетом 

з біоетики Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова 

(протокол № 10 від 21.11.2013 р. та протокол № 1 від 31.01.2018 р.) установлено, 

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. 

КТ-дослідження головного мозку виконували за допомогою спірального 

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

положенні пацієнта на спині, головою уперед на спеціальній підставці для голови. 

Відповідно напруга та сила струму – 120kV/25mA. Виміряна поглинена доза (дані з 

Свідоцтва про контроль дозоформуючих параметрів №352) = 13,45 мГр (для 11 зрі-

зів). Еквівалентна доза: 13,45 мГр х 1 (радіаційний зважуючий фактор) = 13,45 мЗв. 

Ефективна доза: 13,45 мЗв х 0,025 (тканинний зважуючий фактор) = 0,236 мЗв, що 

не перевищувало рівень рекомендованого 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 у бічній проекції (рис. 1). Морфометрія анатомічних 

структур СЧЯ включала визначення: поздовжнього й поперечного розмірів СЧЯ 

справа й зліва на рівнях Т1 і Т2; поздовжнього і поперечного розмірів таламуса 

справа й зліва на рівні Т5; поперечного розміру ЗНВК справа й зліва на рівні Т5. 

 

 
Рис. 1. Оглядова томограма. 

 

Антропометричне обстеження юнаків та дівчат було проведене за схемою 

В. В. Бунака (1941) у модифікації П. П. Шапаренка. Особливості форми черепа ви-

раховували за допомогою черепного покажчика (співвідношення максимальної ши-

рини голови до максимальної довжини голови), який має три основних градації: 

брахікефалія, мезокефалія і доліхокефалія. Встановлено наступний розподіл юнаків 

та дівчат за формою черепа: юнаки-доліхоцефали – 12; юнаки-мезоцефали – 17; 

юнаки-брахіцефали – 53; дівчата-доліхоцефали – 25; дівчата-мезоцефали – 38; дів-
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чата-брахіцефали – 23. Для оцінки соматотипу використовували математичну схему 

за J. Carter i B. Heath (2003). Для визначення компонентного складу маси тіла засто-

совували формули J. Matiegka (1921). Крім того, м’язовий компонент маси тіла ви-

значали за методом Американського інституту харчування (АІХ) (Heymsfield S. B., 

1982). 

Статистичну обробку одержаних результатів здійснено за допомогою ліцен-

зійного пакету «STATISTICA 6.1» з використанням параметричних та непараметри-

чних методів оцінки. 

Результати дослідження та їх обговорення. Нами встановлені межі процен-

тильного розмаху КТ поздовжнього й поперечного розмірів СЧЯ на рівнях Т1 і Т2, 

поперечного розміру ЗНВК та поздовжнього і поперечного розмірів таламуса в 

практично здорових міських юнаків та дівчат Поділля загальної групи, різного кале-

ндарного віку й різних краніотипів. 

Встановлена виражена анатомічна мінливість розмірів деяких анатомічних 

утворень, що розташовані в СЧЯ як у юнаків, так і в дівчат (табл. 1), що співпадає з 

результатами, отриманими іншими дослідниками при вивченні розмірів передньої 

черепної ямки та зорового нерва (Гумінський Ю. Й., Шаюк А. В., Ясько В. В., 2010; 

Шаюк А. В., 2009, 2010), а також розмірів мозочка та основних ядер кінцевого моз-

ку (Гавриленко О. О., 2009, 2010) в аналогічних групах юнаків та дівчат. 
 

Таблиця 1 

Відмінності КТ-розмірів СЧЯ, таламуса й ЗНВК у  

юнаків та дівчат різного віку. 

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           
 

Примітки: тут і в подальшому:  або  – величина показника у відповідних гру-

пах юнаків або дівчат вірогідно більша або менша;  або  – величина показника у 

відповідних групах юнаків, або дівчат має тенденцію до більших, або менших зна-

чень;  – кольором відмічено, між якими показниками в юнаків, або дівчат 

встановлені вірогідні, або тенденції відмінностей; 16-21 – відповідний вік юнаків, 

або дівчат; П- – поздовжній розмір; Пп- – поперечний розмір; Т – таламус; -п – 

справа; -з – зліва. 
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При порівнянні КТ-розмірів СЧЯ, поперечного розміру ЗНВК та розмірів та-

ламуса між юнаками та дівчатами загальних груп, а також відповідного біологіч-

ного й календарного віку вірогідно більші або тенденція до більших значень встано-

влені в юнаків. 

Прояви асиметрії КТ-розмірів мають в юнаків та дівчат загальних груп та од-

накового віку однотипний характер для поздовжнього розміру СЧЯ на рівні Т1 (бі-

льші значення справа) та поперечного розміру ЗНВК (також більші значення спра-

ва). КТ-розміри таламуса в юнаків мають виражені ознаки асиметрії для поздовж-

нього розміру (більші значення зліва), а в дівчат – для поперечного розміру (більші 

значення справа). Наведені дані свідчать про явну вікову динаміку міжпівкульної 

асиметрії вказаних КТ -параметрів. 

Аналіз наукової літератури показав, що існує незначна кількість робіт, прис-

вячених анатомічним особливостям структур головного мозку в осіб різних консти-

туціональних типів, зокрема різних соматотипів та краніотипів (Гунас І. В., Гаври-

ленко О. О., 2010; Шевчук Ю. Г., 2010; Gunstad J. et al., 2008). 

Як і в дослідженнях І. В. Гунаса і О. О. Гавриленко (2010) та А. В. Шаюк 

(2009) на аналогічній вибірці юнаків та дівчат, нами також практично не встанов-

лено відмінностей КТ-розмірів СЧЯ, таламуса й ЗНВК між дівчатами різних крані-

отипів (табл. 2). Однак, на відміну від результатів цих авторів, у яких, у більшості 

випадків встановлені вірогідно більші або тенденція до більших значень КТ-

розмірів анатомічних структур передньої і задньої черепних ямок у юнаків-

доліхоцефалів, порівняно з мезо- й брахіцефалами, нами встановлені більші значен-

ня в юнаків-мезоцефалів порівняно з юнаками інших краніотипів (див. табл. 2). 
 

Таблиця 2 

Відмінності КТ-розмірів СЧЯ, таламуса й ЗНВК у юнаків та дівчат  

різних краніотипів. 

Показники 

Юнаки Дівчата 

доліхо-

цефали 

мезоце-

фали 

брахіце-

фали 

доліхо-

цефали 

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       

Пп-Т-зТ5      
 

При порівнянні КТ-розмірів СЧЯ, таламуса та поперечного розміру ЗНВК між 

юнаками й дівчатами з відповідною формою черепа наступні статеві розбіжності: 



9 

в юнаків-доліхоцефалів – вірогідно більші значення поздовжнього розміру СЧЯ злі-

ва на рівні Т1, поперечного розміру ЗНВК справа і поперечного розміру таламуса 

справа й зліва, а також тенденції до більших значень поздовжнього розміру СЧЯ 

справа на рівні Т1 і поздовжнього розміру СЧЯ зліва на рівні Т2; в юнаків-

мезоцефалів – вірогідно більші значення поздовжніх розмірів СЧЯ справа й зліва на 

рівнях Т1 і Т2, поздовжнього розміру таламуса справа й зліва і поперечного розміру 

таламуса справа; в юнаків-брахіцефалів – вірогідно більші значення поздовжніх ро-

змірів СЧЯ справа й зліва на рівнях Т1 і Т2, поперечного розміру СЧЯ на рівні Т1, а 

також тенденція до більших значень поздовжнього розміру таламуса зліва. 

При порівнянні КТ поздовжніх розмірів СЧЯ, поперечного розміру ЗНВК та 

поздовжнього й поперечного розмірів таламуса в юнаків та дівчат із однаковою 

формою черепа встановлені наступні ознаки асиметрії величини даних показни-

ків: поздовжнього розміру СЧЯ справа на рівні Т1 – вірогідно більші значення у 

юнаків та дівчат-брахіцефалів, а також тенденція до більших значень в юнаків-

мезоцефалів; поздовжнього розміру СЧЯ справа на рівні Т2 – вірогідно більше 

значення лише в юнаків-брахіцефалів; поперечного розміру ЗНВК справа – вірогід-

но більші значення в юнаків і дівчат мезо- й брахіцефалів; поздовжнього розміру 

таламуса зліва – вірогідно більші значення лише в юнаків-брахіцефалів; попереч-

ного розміру таламуса справа – вірогідно більші значення в юнаків та дівчат-

мезоцефалів, а також дівчат-доліхоцефалів. 

Питання взаємозв'язків антропо-соматотипологічних параметрів тіла і морфо-

функціональних показників головного мозку має величезне значення для розуміння 

відхилень, із якими зустрічається клінічна практика (Доронина Г. А., Гайворонс-

кий А. И., Щербук А. Ю., 2003), та зумовлене подальшим удосконаленням методик 

лікування у неврології та нейрохірургії, що дозволило би створити передумови ін-

дивідуалізації надання медичної допомоги. Однак досліджень подібних взаємозв'яз-

ків надзвичайно мало, особливо стосовно практично здорового населення. 

В юнаків встановлені наступні багаточисельні вірогідні зв’язки КТ-розмірів 

СЧЯ, таламуса й поперечного розміру ЗНВК з антропометричними, соматотиполо-

гічними та показниками компонентного складу маси тіла: прямі, переважно серед-

ньої сили (r= 0,30 – 0,51) і слабкі (r= 0,25 – 0,29) зв’язки поздовжнього розміру СЧЯ 

справа й зліва на рівні Т1 з усіма тотальними розмірами тіла, більшістю кефаломет-

ричних розмірів та діаметрів тіла, двома третинами обхватних розмірів тіла, практи-

чно усіма показниками ТШЖС та, як наслідок, із ендоморфним компонентом сома-

тотипу й жировою масою тіла за Матейко і м’язовою масою тіла за АІХ; прямі, пе-

реважно середньої сили (r= 0,30 – 0,39) і слабкі (r= 0,25 – 0,29) зв’язки поздовжнього 

розміру СЧЯ справа й зліва на рівні Т2 з половиною кефалометричних розмірів, 

майже половиною діаметрів тіла, більшістю показників ТШЖС та, як наслідок, із 

ендоморфним компонентом соматотипу й жировою масою тіла за Матейко; прямі, 

переважно середньої сили (r= 0,30 – 0,51) і слабкі (r= 0,25 – 0,29) зв’язки поперечно-

го розміру СЧЯ на рівнях Т1 і Т2 з масою тіла, більшістю кефалометричних розмірів 

та діаметрів тіла, практично всіма показниками ТШЖС та, як наслідок, із ендомор-

фним компонентом соматотипу й жировою масою тіла за Матейко; прямі середньої 

сили (r= 0,30 – 0,43) зв’язки поперечного розміру таламуса зліва з більшістю кефа-

лометричних розмірів; прямі середньої сили (r= 0,30 – 0,42) і слабкі (r= 0,24 – 0,29) 
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зв’язки поперечного розміру ЗНВК справа й зліва з довжиною й більш ніж полови-

ною поздовжніх розмірів тіла. 

У дівчат встановлені наступні багаточисельні вірогідні зв’язки КТ-розмірів 

СЧЯ, таламуса та поперечного розміру ЗНВК із антропометричними, соматотиполо-

гічними та показниками компонентного складу маси тіла: прямі, практично в усіх 

випадках слабкі (r= 0,22 – 0,29) зв’язки поперечного розміру СЧЯ на рівні Т1 з дов-

жиною та більшістю поздовжніх розмірів тіла, майже половиною кефалометричних 

розмірів і третиною показників ТШЖС; прямі, практично в усіх випадках слабкі (r= 

0,22 – 0,27) зв’язки поперечного розміру СЧЯ на рівні Т2 з масою тіла, майже поло-

виною кефалометричних розмірів; зворотні слабкої сили (r= -0,22 – -0,29) зв’язки 

поперечного розміру таламуса зліва з половиною показників ТШЖС; прямі слабкої 

сили (r= 0,25 – 0,29) зв’язки поперечного розміру ЗНВК справа з майже половиною 

кефалометричних розмірів. 

Із наведених даних чітко видно, що в дівчат як кількість вірогідних зв’язків 

КТ-розмірів СЧЯ, таламуса та поперечного розміру ЗНВК із антропометричними, 

соматотипологічними та показниками компонентного складу маси тіла, так і їхня 

сила значно менші, ніж у юнаків. Крім того, на відміну від юнаків, у дівчат встанов-

лена значно більша кількість вірогідних зворотніх зв’язків (переважно з поперечним 

розміром таламуса зліва). 

При аналізі вірогідних зв’язків між відповідними КТ-розмірами СЧЯ, таламу-

са й поперечного розміру ЗНВК та поздовжнім і поперечним розмірами черепа 

встановлено, що в юнаків усі поздовжні розміри таламуса мають зворотні середньої 

сили зв’язки як із поздовжнім, так і з поперечним розмірами черепа на відповідному 

рівні томограм, а поперечний розмір таламуса – лише справа зворотній середньої 

сили зв’язок із поздовжнім розміром черепа. У дівчат поперечний розмір ЗНВК 

справа й зліва має прямі середньої сили зв’язки з поздовжнім розміром черепа на 

відповідному рівні томограм, а поперечний розмір ЗНВК лише справа – ще й прямий 

слабкої сили зв’язок із поперечним розміром черепа. Крім того, встановлений досто-

вірний зворотній слабкої сили зв'язок між поздовжнім розміром таламуса зліва та 

поздовжнім розміром черепа. 

Під час проведення покрокового регресійного аналізу в загальних групах юна-

ків та дівчат встановлено, що всі КТ-розміри СЧЯ, ЗНВК й таламуса залежать від 

сумарного комплексу антропометричних і соматотипологічних параметрів менше, 

ніж на 60,0 % (в юнаків коефіцієнт детермінації R
2
 дорівнює від 0,177 до 0,552; а в 

дівчат – від 0,157 до 0,427), і тому не мають суттєвого значення для практичної ме-

дицини. 

Враховуючи кількісний розподіл юнаків та дівчат на різні краніотипи, для 

проведення регресійного моделювання не брали юнаків-доліхоцефалів. 

Із 12 можливих КТ-розмірів СЧЯ, ЗНВК й таламуса в юнаків-мезоцефалів у 

залежності від особливостей антропометричних та соматотипологічних показників 

побудовано 11 вірогідних моделей із R
2
 більшим 0,6. Для усіх 6 можливих КТ-

розмірів СЧЯ R
2
 дорівнював від 0,855 до 0,955 (p<0,001). Для 5 із 6 можливих мо-

делей КТ-розмірів ЗНВК й таламуса R
2
 дорівнював від 0,731 до 0,938 (p<0,001). До 

побудованих моделей КТ-розмірів СЧЯ в юнаків-мезоцефалів найчастіше входять 

кефалометричні показники (32,3 %), діаметри й обхватні розміри тіла (по 19,4 %); а 
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до моделей КТ-розмірів ЗНВК й таламуса – обхватні розміри тіла (28,6 %), поздов-

жні розміри й діаметри тіла (по 19,0 %). 

В юнаків-брахіцефалів для всіх 6 можливих КТ-розмірів СЧЯ у залежності 

від особливостей антропо-соматотипологічних показників R
2
 в моделях дорівню-

вав від 0,611 до 0,802 (p<0,001). Із 6 можливих КТ-розмірів ЗНВК й таламуса побу-

дована лише 1 вірогідна модель з R
2
 більшим 0,6 – поперечного розміру таламуса 

зліва (R
2
=0,620; p<0,001). До побудованих моделей КТ-розмірів СЧЯ в юнаків-

брахіцефалів найчастіше входять кефалометричні показники й обхватні розміри 

тіла (по 25,7 %), а також ТШЖС (17,1 %). 

У дівчат-доліхоцефалів для всіх 6 можливих КТ-розмірів СЧЯ у залежності 

від особливостей антропо-соматотипологічних показників R
2
 в моделях дорівню-

вав від 0,705 до 0,900 (p<0,001). Також для всіх 6 можливих КТ-розмірів ЗНВК й 

таламуса в залежності від особливостей антропо-соматотипологічних показників 

R
2
 у моделях дорівнював від 0,750 до 0,926 (p<0,001). До побудованих моделей КТ-

розмірів СЧЯ у дівчат-доліхоцефалів найчастіше входять кефалометричні показни-

ки й ШДЕ довгих трубчастих кісток кінцівок (по 22,9 %) та обхватні розміри тіла 

(20,0 %); а до моделей КТ-розмірів ЗНВК й таламуса – діаметри тіла (25,0 %). 

У дівчат-мезоцефалів із 6 можливих КТ-розмірів СЧЯ у залежності від особ-

ливостей антропо-соматотипологічних показників побудовано 3 моделі, в яких R
2
 

дорівнював від 0,656 до 0,719 (p<0,001). Також лише для 3 із 6 можливих КТ-

розмірів ЗНВК й таламуса в залежності від особливостей антропометричних та со-

матотипологічних показників R
2
 у моделях дорівнював від 0,640 до 0,690 

(p<0,001). До побудованих моделей КТ-розмірів СЧЯ в дівчат-мезоцефалів най-

частіше входять кефалометричні показники (42,9 %); а до моделей КТ-розмірів 

ЗНВК й таламуса – кефалометричні показники, ШДЕ довгих трубчастих кісток кінці-

вок та ТШЖС (по 20,0 %). 

У дівчат-брахіцефалів із 6 можливих КТ-розмірів СЧЯ у залежності від осо-

бливостей антропометричних та соматотипологічних показників побудовано 4 мо-

делі, у яких R
2
 дорівнював від 0,811 до 0,866 (p<0,001). Для всіх 6 можливих КТ-

розмірів ЗНВК й таламуса в залежності від особливостей антропо-соматоти-

пологічних показників R
2
 у моделях дорівнював від 0,760 до 0,925 (p<0,001). До 

побудованих моделей КТ-розмірів СЧЯ у дівчат-брахіцефалів найчастіше входять 

обхватні розміри тіла (28,0 %), кефалометричні показники й ТШЖС (по 16,0 %); а 

до моделей КТ-розмірів ЗНВК й таламуса – обхватні розміри тіла (31,6 %), діаметри 

тіла (21,1 %) і ТШЖС (18,4 %). 

Отже отримані особливості КТ-розмірів деяких анатомічних утворень, що ро-

зташовані в СЧЯ у практично здорових юнаків і дівчат Подільського регіону Украї-

ни загальних груп, різного віку й різних краніотипів, особливості кореляцій даних 

КТ-розмірів із антропо-соматотипологічними показниками, а також розроблені ін-

дивідуальні моделі КТ-розмірів СЧЯ, ЗНВК й таламуса в залежності від особливос-

тей антропометричних та соматотипологічних показників у юнаків і дівчат різних 

краніотипів, дозволяють більш коректно оцінити мінливість даного відділу головно-

го мозку у здорових юнаків і дівчат та повноцінно проводити оцінку патологічних 

станів таламуса й внутрішньої капсули. 

ВИСНОВКИ 
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У дисертаційній роботі наведено нове вирішення науково-практичного завдання, 

яке полягає у встановленні КТ-розмірів СЧЯ, таламуса й ЗНВК у практично здоро-

вих міських юнаків та дівчат Поділля загальних і різних вікових груп, різних краніо-

типів, оцінці зв’язків розмірів вказаних структур мозку з антропо-

соматотипологічними показниками організму, а також побудові й аналізі КТ-

розмірів даних анатомічних структур у представників різних краніотипів у залежно-

сті від особливостей антропометричних та соматотипологічних 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 таламуса справа й зліва на 

рівні Т5 менші, ніж у більшості інших вікових груп юнаків. У дівчат, на відміну від 

юнаків, більшість відмінностей КТ-розмірів спостерігається для таламуса й попере-

чного розміру ЗНВК, які в більшості випадків 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 роз-

міру ЗНВК й таламуса більші, ніж у дівчат. При порівнянні КТ-розмірів між юнака-

ми й дівчатами відповідного біологічного віку найчастіше більші значення встанов-

лені 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. 

В 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 юнаків мають 

виражені ознаки асиметрії для поздовжнього розміру (більші на 1,0 % значення злі-

ва), а в дівчат – для поперечного розміру (більші на 1,5 % значення справа). 

3. При розподілі на різні краніотипи встановлені більші значення: в юнаків-

мезоцефалів – поздовжнього розміру таламуса справа й зліва на рівні Т5, ніж у долі-

хо- й брахіцефалів, а також поперечного розміру таламуса справа, ніж у брахіцефа-

лів; 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 краніо-

типів 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 поперечного розміру 

ЗНВК на рівні Т5 (більші на 2,5 % і на 2,0 % значення справа) та поперечного розмі-

ру 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 розміру 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). 
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5. В юнаків встановлені багаточисельні вірогідні прямі, переважно середньої 

сили (r= від 0,32 до 0,51) і слабкі (r= від 0,24 до 0,29) кореляції поздовжнього (спра-

ва й зліва) та поперечного розмірів СЧЯ на рівні Т1 і Т2 з більшістю кефалометрич-

них розмірів, діаметрів тіла, показників ТШЖС, ендоморфним компонентом сома-

тотипу 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 розміру таламуса зліва на рівні Т5 з більшістю кефалометричних 

розмірів; поперечного розміру ЗНВК справа й зліва на рівні Т5 з довжиною й більші-

стю поздовжніх розмірів тіла. У дівчат встановлені багаточисельні вірогідні прямі, 

практично 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 поло-

виною кефалометричних розмірів; лише поперечного розміру СЧЯ на рівні Т1 з до-

вжиною, більшістю поздовжніх розмірів тіла та третиною показників ТШЖС; а та-

кож зворотні слабкої сили (r= від -0,22 до -0,29) кореляції поперечного розміру та-

ламуса зліва на рівні Т5 з половиною показників ТШЖС. 

6. В юнаків усі поздовжні розміри таламуса мають зворотні середньої сили 

(r= від -0,31 до -0,34) кореляції з поздовжнім і поперечним розмірами черепа на рі-

вні Т5, а поперечний розмір таламуса лише справа – зворотній середньої 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 розмі-

ром черепа; а також зворотній слабкої сили (r= -0,26) зв'язок між поздовжнім розміром 

таламуса зліва та поздовжнім розміром черепа. 

7. У практично здорових юнаків та дівчат різних краніотипів із 12 можливих 

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

ньої капсули в залежності від антропометричних та соматотипологічних показників 

у кожній групі юнаків та дівчат відповідних краніотипів побудовані вірогідні регре-

сійні моделі із коефіцієнтом детермінації більшим від 0,6: у юнаків-мезоцефалів – 11 

(R
2
 від 0,731 до 0,955); в юнаків-брахіцефалів – 7 (R

2
 від 0,611 до 0,802); у дівчат-

доліхоцефалів – 12 (R
2
 від 0,705 до 0,926); у дівчат-мезоцефалів – 6 (R

2
 від 0,640 до 

0,719); у дівчат-брахіцефалів – 10 (R
2
 від 0,760 до 0,925). 

До побудованих моделей КТ-розмірів СЧЯ найчастіше входять: в юнаків-

мезоцефалів – кефалометричні показники (32,3 %), діаметри й обхватні розміри тіла 

(по 19,4 %); в юнаків-брахіцефалів – кефалометричні показники й обхватні розміри 

тіла (по 25,7 %) та ТШЖС (17,1 %); у дівчат-доліхоцефалів – кефалометричні пока-

зники й ШДЕ 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 ТШЖС 

(по 16,0 %). 

До побудованих моделей КТ-розмірів таламуса й поперечного розміру ЗНВК 

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 – кефалометричні показники, ШДЕ довгих трубчастих кісток 
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кінцівок та ТШЖС (по 20,0 %); у дівчат-брахіцефалів – обхватні розміри тіла (31,6 %), 

діаметри тіла (21,1 %) й ТШЖС (18,4 %). 
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ків структур головного мозку та хребта в залежності від особливостей будови тіла / 

Ю. Г. Шевчук, Г. В. Даценко, А. В. Шаюк, О. О. Гавриленко, Л. В. Міщук // Збір-

ник матеріалів науково-практичної конференції «Досвід і проблеми застосування 

сучасних морфологічних методів досліджень органів і тканин у нормі та при діаг-

ностиці патологічних процесів». – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – С. 93-95. (Здо-

бувач провела статистичну обробку, описала та провела аналіз отриманих ре-

зультатів стосовно нормативних КТ-параметрів середньої черепної ямки, тала-

муса і задньої ніжки внутрішньої капсули, оформила тези до друку; проф. Шев-

чук Ю. Г. – належить участь в проведенні КТ-дослідження, проведенні аналізу ча-

стини отриманих результатів та  узагальненні результатів; ас. Даценко Г. В. – 

належить технічне оформлення роботи; Шаюк А. В. – належить аналіз частини 

літературних джерел; ас. Гавриленко О. О. – належить аналіз частини літерату-

рних джерел). 

16. Комп'ютерно-томографічні показники структур головного мозку, лікворної 

системи й хребта у практично здорових юнаків і дівчат Поділля / Ю. Г. Шевчук, 

Г. В. Даценко, А. В. Шаюк, О. О. Гавриленко, Л. В. Міщук // Збірник матеріалів 

науково-практичної конференції «Прикладні аспекти морфології експерименталь-

них і клінічних досліджень». – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – С. 152-153. (Здо-

бувач провела статистичну обробку, описала та провела аналіз отриманих ре-

зультатів стосовно нормативних КТ-параметрів середньої черепної ямки і тала-

муса, оформила тези до друку; проф. Шевчук Ю. Г. – належить участь в прове-

денні КТ-дослідження, проведенні аналізу частини отриманих результатів та  

узагальненні результатів; ас. Даценко Г. В. – належить редагування рукопису та 

технічне оформлення роботи; Шаюк А. В. – належить опис частини отриманих 

результатів; ас. Гавриленко О. О. – належить опис частини отриманих резуль-

татів). 

17. Міщук Л. В. Кореляції КТ-розмірів деяких анатомічних утворень, що роз-

ташовані в середній черепній ямці з розмірами черепа у здорових міських юнаків і 

дівчат Поділля / Л. В. Міщук // Матеріали наукової конференції “Інтернаціоналіза-

ція вищої медичної освіти іноземних громадян у вищих медичних навчальних за-

кладах” та “Жутаєвські читання”. – Полтава, 2013. – С. 46. 

18. Бабич Л. В. 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 соматотипологічних показни-

ків / Л. В. Бабич // “Медична наука та практика: виклики і сьогодення”: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25-26 серпня 2017 року). – 

Львів: ГО “Львівська медична спільнота”, 2017. – С. 92-95. 

19. Бабич Л. В. Порівняльний аналіз КТ-розмірів середньої черепної ямки у 

практично здорових юнаків і дівчат у віковому та конституціональному аспекті / 

Л. В. Бабич // “Прикладні аспекти морфології” присвяченої пам’яті професорів-
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морфологів Г. В. Терентьєва, О. Ю. Роменського, Б. Й. Когана, П. П. Шапаренка, 

С. П. Жученка: матеріали науково-практичної конференції (м. Вінниця, 21-22 вере-

сня 2017 року). – Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 212-214. 

 

 

АНОТАЦІЯ 

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

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

краніотипів. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеці-

альністю 14.03.01 – нормальна анатомія. – ДВНЗ “Івано-Франківський національний 

медичний університет” МОЗ України. – Івано-Франківськ, 2018. 

Установлені вікові відмінності комп’ютерно-томографічних (КТ) розмірів се-

редньої черепної ямки (СЧЯ), таламуса й задньої ніжки внутрішньої капсули 

(ЗНВК) в практично здорових міських юнаків та дівчат Поділля, а також представ-

ників різних краніотипів. У дівчат визначено значно меншу кількість та меншу силу 

вірогідних кореляцій КТ-розмірів СЧЯ, таламуса й ЗНВК з антропометричними й со-

матотипологічними показниками, ніж у юнаків. В юнаків та дівчат різних краніоти-

пів побудовано й проаналізовано регресійні моделей КТ-розмірів СЧЯ, таламуса й 

ЗНВК у залежності від антропометричних та соматотипологічних показників. 

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

тип, комп’ютерна томографія, практично здорові юнаки й дівчата. 

 

АННОТАЦИЯ 

Бабич Л. В. Особенности размеров средней черепной ямки, задней ножки 

внутренней капсулы и таламуса у здоровых юношей и девушек разного возрас-

та и краниотипов. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.01 – нормальная анатомия. – ГВУЗ “Ивано-Франковский наци-

ональный медицинский университет” МЗ Украины. – Ивано-Франковск, 2018. 

Среди направленных врачами на компьютерно-томографическое (КТ) обсле-

дование юношей в возрасте от 17 до 21 года и девушек в возрасте от 16 до 21 года в 

третьем поколении жителей Подольского региона Украины с подозрениями на забо-

левания головного мозга, у которых диагноз не подтвердился, после дополнитель-

ной тестовой скрининг-оценки состояния здоровья (при помощи специального 

опросника) было отобрано 82 практически здоровых юноши и 86 девушек. 

КТ головы проведено по стандартной методике с помощью спирального ком-

пьютерного томографа “SeleCT SP”. Морфометрия анатомических структур средней 

черепной ямки (СЧЯ) включала установление: продольного и поперечного размеров 

СЧЯ справа и слева на уровне томограмм Т1 и Т2; продольного и поперечного раз-

меров таламуса справа и слева на уровне Т5; поперечного размера задней ножки 

внутренней капсулы (ЗНВК) справа и слева на уровне Т5. Статистическую обработ-

ку полученных результатов проводили в пакете “STATISTICA 6.1” с использовани-

ем параметрических и непараметрических методов оценки результатов. 
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У юношей и девушек Подолья общей группы, разного возраста и разных кра-

ниотипов установлены границы процентильного размаха КТ размеров СЧЯ, таламу-

са и ЗНВК. В большинстве случаев у 21-летних юношей продольный размер СЧЯ 

справа и слева на уровне Т1 и Т2 и поперечный размер СЧЯ на уровне Т2 имеет бо-

льшие значения, чем у юношей других возрастных групп. У 19-летних юношей – 

поперечный размер ЗНВК справа и поперечный размер таламуса справа и слева 

имеет меньшие значения, чем в большинстве других возрастных групп юношей. У 

девушек, в отличие от юношей, большинство различий КТ-размеров наблюдается 

для таламуса и поперечного размера ЗНВК, которые в большинстве случаев имеют 

большие значения у 16, 17 и 19-летних девушек, чем у 18 и 20-летних. У юношей 

практически все КТ-размеры СЧЯ, поперечного размера ЗНВК и размеров таламуса 

имеют большие значения, чем у девушек. У представителей общей группы и одина-

кового возраста проявления асимметрии КТ-размеров имеют однотипный характер 

для продольного размера СЧЯ на уровне Т1 (большие значения справа) и попереч-

ного размера ЗНВК (также большие значения справа). Размеры таламуса у юношей 

имеют выраженные признаки асимметрии для продольного размера (большие зна-

чения слева), а у девушек – для поперечного размера (большие значения справа). 

При распределении на разные краниотипы установлены большие значения: у 

юношей-мезоцефалов – продольного размера таламуса справа и слева, чем у доли-

хо- и брахицефалов, а также поперечного размера таламуса справа, чем у брахице-

фалов; у юношей-долихоцефалов – поперечного размера таламуса слева, чем у бра-

хицефалов; у девушек-долихоцефалов – поперечного размера СЧЯ на уровне Т1, 

чем у брахицефалов. При сравнении КТ-размеров между юношами и девушками со-

ответствующих краниотипов большие значения, более чем в половине случаев, 

установлены у юношей. Проявления асимметрии КТ-размеров имеют однотипный 

характер: у юношей и девушек-брахицефалов – для продольного размера СЧЯ на 

уровне Т1 (большие значения справа) и поперечного размера ЗНВК (большие значе-

ния слева); у юношей и девушек-мезоцефалов – для поперечного размера ЗНВК (бо-

льшие значения слева) и поперечного размера таламуса (большие значения справа). 

У юношей-брахицефалов признаки асимметрии установлены для продольного раз-

мера СЧЯ на уровне Т2 (большие значения справа) и продольного размера таламуса 

(большие значения слева), а у девушек-долихоцефалов – для поперечного размера 

таламуса (большие значения справа). 

У девушек, как сила, так и количество достоверных связей КТ-размеров СЧЯ, 

таламуса и поперечного размера ЗНВК с антропометрическими, соматотипологиче-

скими и показателями компонентного состава массы тела, значительно меньше, чем 

у юношей. Кроме того, в отличии от юношей, у девушек установлено значительно 

большее количество достоверных обратных связей (преимущественно с поперечным 

размером таламуса слева). 

У юношей и девушек разных краниотипов построены и установлены особен-

ности распределения антропометрических и соматотипологических показателей, ко-

торые наиболее часто входят в модели индивидуальных КТ-размеров средней чере-

пной ямки, таламуса и задней ножки внутренней капсулы. 

Ключевые слова: средняя черепная ямка, таламус, внутренняя капсула, кра-

ниотип, компьютерная томография, практически здоровые юноши и девушки. 
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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 different ages and cra-

niotypes. – The manuscript. 

Dissertation for obtaining scientific degree candidate of medical sciences in spe-

cialty 14.03.01 – normal anatomy. – State Higher Educational Institution “Ivano-

Frankivsk National Medical University” Ministry of Health of Ukraine. – Ivano-

Frankivsk, 2018. 

Installed age differences computed tomographic (CT) sizes middle cranial fossa 

(MCF), thalamus and back legs of the internal capsule (BLIC) in practically healthy city 

boys or girls of Podolia and representatives of various craniotypes. In girls identified sig-

nificantly fewer and less strength statistically significant correlations of CT-sizes MCF, 

thalamus and BLIC with anthropometric and somatotypological indices than in boys. In 

boys and girls of different craniotypes, an analysis of the regression models of CT-sizes 

of MCF, thalamus and BLIC is constructed and conducted, depending on the anthropo-

metric and somatotypological parameters. 

Keywords: middle cranial fossa, thalamus, internal capsule, craniotypes, com-

puted tomography, practically healthy boys and girls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

АІХ – Американський інститут харчування. 

ЗНВК – задня ніжка внутрішньої капсули. 

КТ – комп’ютерно-томографічні. 
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СЧЯ – середня черепна ямка. 

Т1-5 – відповідні рівні томограм. 

ТШЖС – товщина шкірно-жирової складки. 

ШДЕ – ширина дистальних епіфізів. 

R
2
 – коефіцієнт детермінації. 
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