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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Передчасна втрата зубів різного генезу 

(захворювання пародонту, ускладнення каріозних уражень, травми) має не 

лише естетичне значення, але й є серйозною медичною проблемою, оскільки 

веде до порушень роботи травної системи, функціонування якої значною 

мірою визначає стан організму  в цілому (Макєєв В.Ф, Зосім Т.Ю., 2007, 

Васильев В.В, Шкавро Т.К., 2012, Крупник А-С.А,  Крупник Н.М., 2015). 

Масивні дефекти зубних рядів можуть стати причиною розвитку деформацій 

обличчя, провокувати зміни у психіці пацієнтів, особливо молодого віку, що 

переводить проблему в розряд  соціальних (Черненко А.В., 2002,  

Гайворонская М.Г., 2008, Ивашенко С.В., 2014, Krynyckiy R. et al., 2013 ) . 

Планування реабілітації зубощелепної системи в функціональному, 

естетичному та фонетичному сенсі при частковій або повній втраті зубів в 

умовах, як правило, недостатнього об’єму  кісткової тканини є одним із 

найбільш відповідальних та складних завдань сучасної стоматології 

(Гайворонский И.В., Гайворонская М.Г., 2008, Гайворонская М.Г., 2009, 

Гветадзе Р.Ш., Аржанцев А.П., Перфильев С.А., Шарова Е.В., 2013, Persson 

R.E., et al., 2003, Kim Y-K.  et al., 2011). Вирішити це завдання можливо 

шляхом створення надскладної біомеханічної  конструкції, яка би не тільки 

відновила функції втрачених зубів, але й дозволила би надовго зберегти 

інтактні зуби та кісткову тканину щелеп (Чибисова М.А. и соавт., 2006, 

Чибисова М.А., 2010, Чибисова М.А., 2013, Криницький Р.П.  та співавт, 2015, 

Barone A. et al., 2003). Сучасні досягнення імплантології значно розширюють 

можливості відновлення дефектів зубних рядів різного об’єму (Гайворонская 

М.Г., 2008.). Проте, результати протезування, як ранні, так і віддалені, 

залежать від багатьох різноманітних чинників – віку та статі, расової 

належності пацієнта, спадковості, наявності супутніх чи фонових патологій, 

професійної шкідливості, способу та режиму харчування, що значною мірою 

впливають на стан кісткової тканини щелеп, зокрема – їхніх коміркових 

ділянок (Артушкевич В.Г., Дмитриева Л.А.,  Мкртумян А.М., 2011, Рижук Х., 

Кухлевський Ю.,  Масна З.З., 2011, Бондаренко Н.Н., Балахонцева Е.В., 2012, 

Mohammad A.R., Hooper D.A., Vermilyea S.G., 2003, Kim O.S., Shin M.H., Song 

I.H., 2014, Aminsobhani M., Sadegh M., Meraji N., 2013). Тому детальне 

вивчення та глибоке розуміння особливостей структури кісткової тканини 

коміркового відростка верхньої щелепи та її вікової перебудови представляє 

значний інтерес для морфологів і має практичне значення для стоматологів 

(Масна З.З. та співавт., 2006, Масна З.З., Павлів Х.І., Чайковська С.Ю., 2013,    

Чайковская С.Ю. та співавт., 2015, Bath-Balogh M., Fehrenbach M.J., 1997, 

Daugaard S., Christensen I.J.,  Kjaer I.,  2010). 

Однак аналіз літературних джерел засвідчив, що наукові публікації, 

присвячені дослідженню вікової перебудови верхньої щелепи містять 

численні, проте фрагментарні та розрізненні дані (Масна З.З., Бобрик І.І., 2006, 

Рогацкин Д.В., 2007, Югов В.К., Васько Л.М., 2008, Колдырин С.В., Белоусова 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Daugaard%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21040461
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Christensen%20IJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21040461
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kjaer%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21040461


М.А., Ермольев С.Н., 2014, Чайковская С.Ю. та співавт., 2015, Ryzhuk K., 

Dahno L. Chaykovska S., Pavliv K., 2013). Результати переважної більшості 

морфологічних досліджень – це середні показники, без урахування конкретних 

вікових, статевих, конституційних, індивідуальних особливостей пацієнта; 

натомість дані клінічних досліджень, переважно пов’язані з певними 

патологічними процесами чи станами (Нигматов Р.Н., 2004, Ковач І.В., Дичко 

Є.Н.,  Дєньга О.В., Дєньга Є.М., 2006, Деньга О.В., Суслова О.В., 2006, Масна 

З.З. та співавт., 2006, Криницький Р.П., 2015, Barros F.C., Braga F.F., Fischer 

R.G., Figueredo C.M., 2014,  Sano N., Kameda T., Terashima Y., 2014). Увагу 

дослідників привертають також особливості структурної перебудови щелеп 

при різних видах адентії, а динаміка вікових змін кісткової тканини 

коміркового відростка за умов збереження зубного ряду, що, власне і є 

фізіологічною нормою, на жаль, сьогодні залишається ще недостатньо 

вивченою (Гайворонская М.Г., 2007, Дахно Л., 2015, Дахно Л.О., Масна З.З., 

2015, Криницький Р., Масна З., 2015, Криницький Р.П., Масна З.З., 2015, 

Криницкий Р.П, Масна З.З., 2015). 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Вибраний напрямок дослідження є частиною планової наукової роботи 

кафедри нормальної анатомії та  кафедри оперативної хірургії з 

топографічною анатомією «Структура органів та їх кровоносного русла в 

онтогенезі, під дією лазерного опромінення та фармацевтичних засобів, при 

порушеннях кровопостачання, реконструктивних операціях та цукровому 

діабеті», номер державної реєстрації 0110U001854, яка виконувалась у 

Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького 

згідно з державним планом та програмою впродовж 2009-2014 років. 

Здобувач є співвиконавцем даної теми. Тема дисертаційного 

дослідження затверджена рішенням Проблемної комісії МОЗ і АМН України 

«Морфологія людини», протокол № 7 від 21.04.2011 року. 

Мета дослідження. З’ясувати особливості структури кісткової 

тканини коміркового відростка верхньої щелепи в осіб зрілого віку різної статі 

та закономірності її вікової перебудови за умови збереження цілісності 

зубного ряду. 

Завдання дослідження:   

1. Дослідити особливості макроскопічної будови коміркового відростка 

верхньої щелепи в осіб зрілого віку різної статі у віковому аспекті. 

2. Провести аналіз морфометричних показників коміркового відростка 

верхньої щелепи в осіб зрілого віку чоловічої та жіночої статі і дослідити 

особливості їхньої вікової динаміки при збереженні цілісності зубного ряду. 

3. Встановити особливості вікової динаміки щільності кісткової тканини 

коміркового відростка верхньої щелепи при збереженні цілісності зубного 

ряду у чоловіків та жінок зрілого віку.   

4. Співставити вікову динаміку морфометричних показників та показників 

щільності кісткової тканини коміркового відростка верхньої щелепи у 

чоловіків та жінок, провести математичну обробку та статистичний аналіз 

отриманих даних. 



Об`єкт дослідження – статеві та вікові особливості  кісткової тканини 

коміркового відростка верхньої щелепи. 

Предмет дослідження – структурна перебудова кісткової тканини 

коміркового відростка верхньої щелепи осіб різної статі  у віковому аспекті. 

Методи дослідження – комп’ютерно-томографічний (для вивчення 

особливостей макроскопічної будови коміркового відростка верхньої щелепи в 

осіб зрілого віку різної статі),  антропометричний (для визначення форми дуг 

коміркового відростка верхньої щелепи та їх співставлення), морфометричний 

(для отримання об’єктивних кількісних показників лінійних розмірів та 

щільності обстежуваних структур), математичний та статистичний (для 

опрацювання та підтвердження достовірності отриманих цифрових даних).  

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі 

вперше на підставі даних комплексно проведених досліджень з використанням 

сучасних морфологічних та клінічних методів детально вивчено та 

проаналізовано особливості будови коміркового відростка верхньої щелепи у 

осіб чоловічої та жіночої статі і встановлено закономірності його перебудови у 

віковому аспекті за умов збереження цілісності зубного ряду. Автором уперше 

досліджено особливості кількісних та якісних структурних змін у кістковій 

тканині коміркового відростка верхньої щелепи в різні періоди зрілого віку, а 

також проведено порівняльний аналіз структури кісткової тканини 

досліджуваної ділянки у чоловіків та жінок. На підставі даних тривимірних 

комп’ютерних томографічних досліджень автором класифіковано різні форми 

коміркової та основної дуг коміркового відростка верхньої щелепи у осіб 

різної статі та проведено аналіз частоти їх зустрічання. У дисертаційній роботі 

вперше детально досліджено та вивчено індивідуальні особливості лінійних 

розмірів та щільності кісткових структур різних ділянок коміркового відростка 

верхньої щелепи у чоловіків та жінок зрілого віку та встановлено 

закономірності їхнього співвідношення. Автором уперше з використанням 

комп’ютерої дентальної томографії проведено детальний аналіз щільності 

кісткової тканини коміркового відростка верхньої щелепи у пацієнтів без 

соматичної та метаболічної патології, а також хвороб, що могли б вплинути на 

стан кісткової системи та встановлено, що досліджуваний показник є різним у 

представників чоловічої та жіночої статі, має виражену вікову динаміку і є 

достовірним діагностичним критерієм для визначення стану кісткової тканини. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати 

проведеного дослідження дозволяють встановити закономірності перебудови 

коміркового відростка верхньої щелепи осіб різної статі у віковому аспекті при 

збереженні зубів, вивчити та проаналізувати особливості вікової динаміки 

щільності кісткової тканини коміркового відростка верхньої щелепи. Отримані 

результати можуть лягти в основу розпрацювання нових методів 

ортопедичного, ортодонтичного та хірургічного лікування дефектів 

верхньощелепного зубного ряду, оскільки дозволяють глибоко і повно 

проаналізувати процеси просторової перебудови структурних компонентів 

зубощелепного апарату у віковому аспекті. 



Результати, отримані автором у ході виконання дисертаційного 

дослідження, впроваджені в наукову роботу та навчальний процес на кафедрі 

анатомії людини імені М.Г. Туркевича ВДНЗ України «Буковинський 

державний медичний університет» (15 квітня 2014 року), кафедрі оперативної 

хірургії з топографічною анатомією Вінницького національного медичного 

університету імені М.І.Пирогова (7 жовтня 2015 року), кафедрі нормальної 

анатомії (12 жовтня 2015 року), кафедрі оперативної хірургії з топографічною 

анатомією (12 жовтня 2015 року), кафедрі ортопедичної стоматології (12 

жовтня 2015 року) Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького, кафедрі анатомії людини Тернопільського державного 

медичного університету імені І.Я.Горбачевського (20 жовтня 2015 року), 

кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії Харківського 

національного медичного університету (22 жовтня 2015 року), кафедрі 

анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії Запорізького 

державного медичного університету (22 жовтня 2015 року), кафедрі  анатомії 

людини (16 травня 2017 року), кафедрі клінічної анатомії та оперативної 

хірургії (16 травня 2017 року) ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет».  

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно опрацьовано та 

проаналізовано літературні джерела за обраною темою дисертаційної роботи, 

проведено патентно-інформаційний пошук, сформульовано мету та визначено 

завдання дослідження, обґрунтовано його актуальність та значення для 

теоретичної і практичної медицини. Здобувачем самостійно проведено збір 

клінічного матеріалу, морфометричні та антропометричні дослідження, аналіз 

комп’ютерних томограм та трьохвимірних моделей, визначення щільності 

кісткової тканини. Математичний аналіз, статистична обробка отриманих 

результатів, їх інтерпретація та узагальнення, оформлення дисертаційниї 

роботи виконані автором самостійно. Основні наукові положення та висновки 

сформульовані автором разом з науковим керівником. У наукових працях, 

опублікованих одноосібно або у співавторстві, викладено дані, отримані 

автором у ході виконання дисертаційного дослідження. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

оприлюднено на науковому конгресі «IV Міжнародні Пироговські читання» 

присвяченому 200-річчю з дня народження М.І.Пирогова та V-му з’їзді 

анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України (Вінниця,  

2010), ХІV-му конгресі Світової Федерації Українських лікарських товариств 

(Донецьк, 2012), 5-му міжнародному симпозіумі з клінічної анатомії і 1-му 

загальноєвропейському конгресі анатомів (Австрія, Грац, 2013), ХІІ-му з’їзді  

Всеукраїнського лікарського товариства (Київ, 2013), International Congress of 

Medical Sciences (Болгарія, Софія 2014), ХV-му Конгресі Світової Федерації 

Українських лікарських товариств (Чернівці,  2014), науково-практичній 

конференції «Морфологічні дослідження – виклики сучасності»  (Суми,  2015). 

ІІ науково-практичній конференції з міжнародною участю «Природничі 

читання» (Чернівці, 2015),  the 7
th

 International Symposium of Clinical and 

Applied Anatomy ( Bratislava, Slovakia 2015), VII международной конференции 



«Современные аспекты реабилитации в медицине» (Ереван, Армения, 2015), 

VІ Конгресі анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України 

(Запоріжжя, 2015), Международной научной конференции, посвященной 70-

летию Государственного медицинского и фармацевтического университета 

им. Николая Тестемицану (Кишинэу, Молдова, 2015). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 22  наукові праці, з них 

10 статей, у тому числі 4 одноосібні, 5 статей у фахових наукових виданнях 

України, 4 статті у закордонних  виданнях (Німеччина, Молдова, Вірменія, 

Казахстан), 11 тез  у матеріалах конференцій, з’їздів та конгресів, 1 патент на 

корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, аналітичного огляду літератури, опису матеріалів та методів 

дослідження, 4 розділів результатів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів дослідження, висновків,  списку використаних 

джерел, що містить 226 найменувань (із них 160 кирилицею та 66 латиницею) і 

додатків. 

Робота викладена на 211 сторінках друкованого тексту,  з яких 134 – 

основного,  ілюстрована 18 таблицями і 87 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У ході виконання роботи оглянуто 3000 осіб зрілого віку – пацієнтів 

«Стоматологічної клініки доктора Дахно» (м. Київ), які звертались за 

стоматологічною допомогою з  приводу травм, патології прикусу, дефектів 

зубних рядів, різних видів адентії, а також для проведення професійної гігієни 

ротової порожнини. У групу первинного огляду увійшло 1240 осіб чоловічої 

статі та 1760 осіб жіночої статі. Після первинного огляду відібрано групу 

пацієнтів із збереженими зубними рядами, до якої увійшло 55 осіб (27 

чоловіків і 28 жінок) у віці 22-60 років.  Обраній групі пацієнтів  було 

проведено анкетування щодо наявності в анамнезі будь-яких захворювань. У 

результаті було відібрано для подальшого обстеження 22 жінки у віці 22-55 

років та 20 чоловіків, віком 22-60 із збереженими, функціонально 

спроможними зубними рядами, без патологічних станів в анамнезі, які могли 

би вплинути на стан кісткової тканини, які склали робочу групу для 

проведення подальших обстежень. Виключно за медичними показами, 

пацієнтам, які увійшли до робочої групи, було проведено комп’ютерно-

томографічне обстеження, результати якого в ході подальшого виконання 

роботи були детально опрацьовані та проаналізовані. Усіх обстежених було 

розподілено на вікові групи: 1-а група – до 35 років, 2-а група – 36 років і 

старші (табл. 1) 

Комітетом з біоетики Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького (протокол № 1  від 25 січня 2016 року) 

встановлено, що проведені дослідження не суперечать основним біоетичним 

нормам Гельсінської декларації, Конвенції Ради Європи про права людини та 

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

 



Таблиця 1 

Групи обстежених осіб зрілого віку – загальна, та зі збереженим 

верхньощелепним зубним рядом (без фонової патології)  

 

 

Обстеження пацієнтів, які увійшли до робочої групи,  виконували на 

конусно-променевому томографі Gendex by iCAT CB-500 з роздільною 

здатністю 14 п/см (розмір воксела 0,2 мм) при найнижчому променевому 

навантаженні на пацієнтів. Сканування пацієнтам виконували від 

підорбітального краю верхньої щелепи до нижнього краю нижньої щелепи в 

аксіальній площині паралельно до коміркового краю щелепи або паралельно 

до оклюзійної площини. Реконструкцію зображення проводили з 

застосуванням кісткового алгоритму високого розрішення. Отримані дані 

опрацьовували в графічній дентальній комп’ютерній програмі Invivo5 

(Anatomage) і SIMPlant  (Materialise Software, Бельгія) з побудовою 

мультипланарних, ортопантомографічних та 3D реконструкцій. 

На КТ-зображеннях визначали форму коміркової та основної дуг 

верхньої щелепи; лінійні розміри (максимальну ширину щелепи на рівні 

коміркової та основної дуг, товщину кісткової тканини шарів коміркового 

відростка верхньої щелепи (зовнішньої/вестибулярної та 

внутрішньої/піднебінної компактних пластинок і губчастого шару) на рівні 

різцевих сегментів, сегментів малих і великих кутніх зубів); щільність 

кісткової тканини шарів коміркового відростка верхньої щелепи 

(зовнішньої/вестибулярної та внутрішньої/піднебінної компактних пластинок і 

губчастого шару) на рівні різцевих сегментів, сегментів малих і великих кутніх 

зубів (рис. 1). Щільність досліджуваних тканин визначали в одиницях 

Хаунсфільда. 

 

Групи обстежуваних осіб Обстежені особи 

Чоловіки Жінки Всього 

22-35 

років 

36 років 

і старші 

22-35 

років 

36 років 

і старші 

Група  

первинного огляду 

460 780 710 1050 3000 

Антропометричні 

дослідження (визначення 

форми коміркової та 

базальної дуг) 

 

27 

 

28 

 

55 

Робоча група (КПКТ 

обстеження) 

10 10 12 10 42 



     
 

Рис 1. Первинне зображення з  комп’ютерного томографа, яке 

використовували для визначення форми коміркового відростка верхньої 

щелепи та проведення лінійних вимірів і виміру щільності тканин 

досліджуваних об’єктів. 

 

Проведено порівняльний аналіз отриманих індивідуальних показників 

лінійних розмірів і щільності досліджуваних структур, а також їхнє 

статистичне опрацювання. Усі результати, отримані в дисертаційній роботі 

базувались на 10-20 паралельних визначеннях і оброблялись статистично 

(n≥10). 

Варіаційно-статистичне опрацювання результатів визначення лінійних 

розмірів та щільності кісткової тканини коміркового відростка верхньої 

щелепи методом комп’ютерної томографії,  проведено за загальноприйнятими 

методами за допомогою пакету прикладних програм для статистичного аналізу 

даних медико-біологічних обстежень Вiostat  та Statistica (StatSoft Inc., США). 

Результати отримано у вигляді середнього значення досліджуваного параметра 

(М), стандартного відхилення (m), парного критерія Стьюдента або показника 

достовірності (t)  та рівня імовірності (р). Відмінності вважали значущими з 

рівнем імовірності не менше 95% (р≤0,05). 

Результати дослідження та їх обговорення 

У ході планового стоматологічного обстеження 55 осіб (27 чоловіків і 

28 жінок) у віці 22-60 років із збереженим верхньощелепним зубним рядом 

встановлено, що коміркові та основні (базальні) дуги верхньої щелепи можуть 

мати форму п’яти геометричних фігур: овала, півкола, еліпса, трапеції або 

квадрата. При цьому форма коміркової та основної дуг можуть співпадати, або 

ж поєднуватись у різних комбінаціях. 

Аналіз отриманих результатів засвідчив, що у чоловіків коміркова дуга 

(КД) найчастіше має форму овала (70%), у жінок – овала або півкола (по 43%). 

Основна дуга (ОД) у чоловіків також найчастіше має форму овала – у 41% 

випадків,  форму півкола – у 26%,  форму квадрата – у 18% і  форму трапеції  у 

15% від числа всіх обстежених (рис. 3.6, 3.7).  У жінок основна дуга 

найчастіше має форму трапеції – у 32% випадків або півкола – у 28%, рідше – 

форму овала – у 21% чи квадрата – у 19% від загальної кількості обстежених. 



Результати вивчення комп’ютерних томограм КВ ВЩ дозволили 

з’ясувати  варіанти  поєднання форм коміркової та основної дуг у чоловіків та 

жінок обстежуваної групи. Встановлено, що і  у чоловіків, і у жінок лише у 7% 

від загальної кількості обстежених КД мала форму еліпса і у всіх випадках 

поєднувалася з ОД овальної форми. КД у формі квадрата була лише у однієї з 

обстежених жінок (3,7%), їй відповідала такої ж форми ОД. При цьому ОД у 

формі квадрата і у чоловіків, і в жінок було виявлено у 18% серед всіх 

обстежених. Вони поєднувалися з КД у формі півкола або овала (по 7% від 

загальної кількості обстежених), в одному випадку – у формі трапеції (3,7%). 

У чоловіків форма КД та ОД співпадала у 41% випадків, а у жінок – значно 

рідше – лише у 31% випадків від числа всіх обстежених. Найчастіше 

співпадали за формою КД та ОД, що мають форму овала  і півкола, лише в 

одному випадку у чоловіка співпали дуги трапецієподібної форми, у жінки – 

квадратної форми. 

Аналіз варіантів форми КД та ОД дозволив також встановити ділянки, 

де відстань між комірковими гребенями є максимальною. Найбільш 

варіабельним цей показник є в осіб з КД у формі овала. Так, у чоловіків з 

овальною КД найчастіше (58%) її ширина є максимальною на рівні 17-27 

зубів, значно рідше (36%) – на рівні 18-28 зубів і лише у 6% випадків на рівні 

16-26 зубів. Натомість у жінок, що мають овальну форму КД, максимальна її 

ширина припадає на рівень 17-27 зубів у 45% випадків, з такою ж частотою і 

на рівень 18-28 зубів. Як і в чоловіків, максимальна ширина КД овальної 

форми у жінок припадає на рівень 16-26 зубів найрідше – лише у 10% 

випадків. Серед осіб, що мають КД у вигляді півкола у жінок найчастіше 

максимальна ширина дуги припадає на рівень 17-27 зубів (50%), на рівень 16-

26 зубів у 29% і на рівень 18-28 зубів у 21% випадків. У всіх обстежених 

чоловіків, що мали  КД  у формі півкола, максимальна її ширина припадала на 

рівень 17-27 зубів. У жінок, КД яких мали форму квадрата та еліпса, 

максимальна їх ширина у 100% припадала на рівень 17-27 зубів, а у жінки з 

трапецієподібною формою КД, ширина її була максимальною на рівні 18-28 

зубів. У чоловіків, у яких КД мали форму еліпса, максимальну їх ширину 

визначали в ділянці між 17/18 та 27/28 зубами, а у чоловіка з трапецієподібною 

формою коміркового відростка – на рівні 17-27 зубів.  

Загалом, досліджувані особливості КВ ВЩ в обстежених осіб як 

жіночої, так і чоловічої статі характеризуються вираженою індивідуальною 

варіабельністю, проте врахування встановлених нами закономірностей 

дозволить уникнути при протезуванні з метою відновлення цілісності 

верхньощелепного зубного ряду низки ускладнень, пов’язаних з 

перерозподілом навантаження на кісткову тканину щелепи при кусанні та 

жуванні. 

Проведений  аналіз індивідуальних показників лінійних розмірів 

шарів кісткової тканини коміркового відростка ВЩ обстежуваних осіб зрілого 

віку засвідчив, що у 100% жінок обох вікових груп та чоловіків першої вікової 

групи на рівні і ротової, і основної частин коміркового відростка симетрично з 

обох сторін губчастий шар кісткової тканини має найбільшу товщину в 



ділянках сегментів великих кутніх зубів, а у чоловіків другої вікової групи 

максимальна товщина губчастого шару зберігається в ділянках сегментів 

великих кутніх зубів на рівні  ротової  частини коміркового відростка у 90% 

обстежених, а на рівні основної частини – лише у 50%. Локалізація ділянок з 

найменшою товщиною губчастого шару є різною і характерною як  для осіб 

кожної статі, так і для кожної вікової групи. 

Порівняльний аналіз середніх показників товщини шарів кісткової 

тканини коміркового відростка верхньої щелепи на рівні ротової/оральної 

(коміркова дуга) та основної/базальної (основна дуга) частин у чоловіків та 

жінок  різних вікових груп засвідчив, що загальною особливістю будови 

коміркового відростка всіх обстежуваних осіб є співвідношення товщини 

шарів кісткової тканини в досліджуваній ділянці – найбільшою є товщина 

губчастого шару кісткової тканини, зовнішня компактна пластинка як на рівні 

ротової, так і на рівні основної частини коміркового відростка верхньої 

щелепи має практично однакову товщину на всьому протязі, а товщина 

внутрішньої компактної пластинки змінюється обернено пропорційно до 

товщини губчастого шару кісткової тканини. 

Стосовно вікової динаміки досліджуваних показників, то вона є 

різною для різних ділянок коміркового відростка верхньої щелепи і 

характерною  для осіб жіночої та чоловічої статі.  

Для об’єктивізації результатів морфометричного дослідження 

товщини шарів кісткової тканини КВ ВЩ у чоловіків та жінок різних вікових 

груп, абсолютні показники товщини шарів кісткової тканини в досліджуваних 

ділянках ми перевели у відсотки та визначили питому частку товщини 

кожного шару в загальній товщині коміркового відростка У жінок обох 

вікових груп та чоловіків першої вікової групи на рівні і ротової і основної 

частин частка губчастої кісткової тканини поступово зростає від різцевих 

сегментів до сегментів великих кутніх зубів, частки внутрішньої та зовнішньої 

компактних пластинок поступово зменшуються, при цьому частка внутрішньої 

компактної пластинки є вищою, ніж зовнішньої. У чоловіків другої вікової 

групи виявлено одностороннє зменшення частки губчастої кісткової тканини 

та збільшення частки зовнішньої компактної пластинки сегментів в ділянці 

великих кутніх зубів зліва на рівні ротової частини і незначне зменшення 

частки губчастої кісткової тканини в ділянці малих кутніх зубів справа на рівні 

основної частини. 

Питома частка губчастого шару в загальній товщині коміркового 

відростка верхньої щелепи у жінок становить 53-82%, у чоловіків – 43-88%, 

внутрішньої компактної пластинки у жінок 11-25%, у чоловіків – 10-28%, 

зовнішньої компактної пластинки у жінок 9-22%, у чоловіків – 5-49%  У всіх 

обстежуваних ділянках (за винятком основної частини у чоловіків другої 

вікової групи)  питомі частки досліджуваних шарів кісткової тканини 

коміркового відростка верхньої щелепи як і абсолютні показники їхньої 

товщини мають виражену асиметрію. 

Аналіз індивідуальних показників щільності різних шарів кісткової 

тканини коміркового відростка верхньої щелепи засвідчив, що в осіб зрілого 



віку незалежно від статі досліджуваний показник характеризується значною 

варіабельністю. Певні закономірності встановлено лише щодо показників 

щільності внутрішньої компактної пластинки: 

- у чоловіків обох вікових груп щільність внутрішньої компактної пластинки 

має максимальне значення в ділянках малих кутніх зубів на рівні ротової 

частини у 50-70% від загальної кількості обстежуваних чоловіків, а на рівні 

основної частини – у 60-90%.   

- у жінок внутрішня компактна пластинка у основній частині коміркового 

відростка має мінімальну щільність на рівні різцевих сегментів в 80-100% від 

загальної кількості обстежених для першої вікової групи і 60-90% для другої 

вікової групи, а в ротовій частині на цьому ж рівні – у 60-80% обстежених осіб 

першої вікової групи.  

Результати проведеного дослідження середніх показників щільності 

кісткової тканини шарів різних ділянок КВ ВЩ, а також аналіз їх вікової 

динаміки  у осіб жіночої та чоловічої статі засвідчили, що як на рівні 

ротової/оральної (коміркова дуга), так і на рівні  основної/базальної (основна 

дуга) частин КВ щільність губчастого шару кісткової тканини є найнижчою.  

На рівні ротової частини КВ переважно найвищі показники щільності 

має внутрішня компактна пластинка (виняток складає лівий різцевий сегмент у 

чоловіків першої вікової групи). На рівні основної частини найвищі показники 

щільності має переважно зовнішня компактна пластинка (за винятком 

сегментів малих кутніх зубів зліва і великих кутніх зубів з обох сторін у жінок 

першої вікової групи; сегментів малих та великих кутніх зубів зліва у жінок 

другої вікової групи; сегментів малих кутніх зубів справа у чоловіків першої 

вікової групи; сегментів малих кутніх зубів зліва у чоловіків другої вікової 

групи). Показники щільності всіх трьох шарів кісткової тканини коміркових 

відростків характеризуються вираженою асиметрією у чоловіків і жінок обох 

вікових груп.  

Вікова динаміка досліджуваних показників є різною для різних 

ділянок КВ ВЩ і характерною  для осіб жіночої та чоловічої статі. Зокрема, 

найбільшу різницю показників щільності встановлено для губчастого шару 

кісткової тканини КВ як основної, так і ротової частин на рівні всіх 

досліджуваних сегментів у чоловіків різних вікових груп – з віком даний 

показник достовірно зростав, і, якщо у чоловіків першої вікової групи був 

найнижчим серед всіх обстежених груп, то у осіб чоловічої статі другої вікової 

групи –  найвищим.  

Порівняльний аналіз вікової динаміки показників щільності та 

лінійних розмірів різних ділянок КВ ВЩ в осіб чоловічої і жіночої статі 

дозволив встановити наступні особливості: 

- на рівні основної частини коміркового відростка у чоловіків щільність 

губчастого шару  кісткової тканини має позитивну вікову динаміку (найменше 

виражену на рівні сегментів великих кутніх зубів) на тлі його звуження (за 

винятком сегмента великих кутніх зубів справа); у жінок щільність кісткової 

тканини даного шару з віком змінюється незначно, переважно з тенденцією до 

зниження (за винятком різцевого сегмента та сегмента великих кутніх зубів з 



правої сторони) на тлі тенденції до його розширення в ділянці різцевих 

сегментів та сегментів малих кутніх зубів і звуження на рівні сегментів 

великих кутніх зубів. На тлі мінімальної динаміки товщини компактних 

пластинок, їх щільність змінюється асиметрично, у жінок як в сторону 

зниження, так і в сторону підвищення, а у чоловіків – переважно в сторону 

зниження. 

- на рівні ротової частини коміркового відростка у чоловіків з віком 

збільшується щільність губчастого шару кісткової тканини в ділянках всіх 

досліджуваних сегментів на тлі його незначного звуження, щільність 

компактних шарів знижується асиметрично, на тлі симетричної зміни їх 

товщини. У жінок на тлі мінімальної симетричної вікової динаміки 

внутрішньої та зовнішньої компактних пластинок симетрично знижується 

щільність зовнішньої компактної пластинки на рівні різцевих сегментів та 

сегментів малих кутніх зубів; щільність губчастого шару кісткової тканини 

змінюється мінімально на тлі його розширення на рівні різцевого сегмента і 

тенденції до незначного звуження на рівні сегментів малих і великих кутніх 

зубів. 

ВИСНОВКИ 

 У дисертаційній роботі подано вирішення науково-прикладного 

завдання, що полягає у виявленні особливостей структури кісткової тканини 

коміркового відростка верхньої щелепи у осіб зрілого віку різної статі та 

встановленні закономірностей її вікової перебудови за умови збереження 

цілісності зубного ряду. 

1. Результати проведених досліджень засвідчили наявність статевого 

диморфізму і вікової динаміки лінійних розмірів і показників щільності 

кісткової тканини КВ ВЩ у осіб зрілого віку із збереженими зубними рядами.  

Вікова динаміка  лінійних розмірів і показників щільності досліджуваних 

структур суттєво відрізняється, а також є різною і має свої особливості у 

чоловіків і жінок. Характерною є виражена асиметрія абсолютних і середніх 

показників товщини і щільності шарів кісткової тканини КВ ВЩ, що, 

очевидно, можна пояснити індивідуальними особливостями розподілу 

артикуляційного та жувального навантаження. Об’єктивно оцінити стан 

кісткової тканини КВ ВЩ можливо лише провівши її комплексне обстеження 

для визначення кількісних і якісних характеристик як конкретної ділянки  

планованого  хірургічного чи ортопедичного втручання, так і суміжних та 

симетричних ділянок. 

2. Коміркові та основні дуги верхньої щелепи можуть мати форму п’яти 

геометричних фігур: овала, півкола, еліпса, трапеції або квадрата. Форми 

коміркової та основної дуг можуть співпадати або поєднуватись у різних 

комбінаціях. КД у чоловіків найчастіше має форму овала (70%), у жінок – овала 

або півкола (по 43%). ОД  у чоловіків найчастіше має форму овала (41%), у 

жінок – трапеції (32%). КД у формі еліпса завжди поєднується з основною 

дугою овальної форми. У чоловіків форма КД і ОД співпадають у 41% випадків, 

у жінок – у 31% випадків від числа всіх обстежених. Найчастіше співпадають за 



формою коміркові і основні дуги, що мають форму овала і півкола. 

Максимальна відстань між комірковими гребенями в залежності від форми КД 

може припадати на рівень 17-27 зубів (45-100%), 18-28 зубів (21-45%) та 16-26 

зубів (6-20%). 

3. Аналіз лінійних розмірів КВ ВЩ підтвердив, що і у жінок, і у 

чоловіків найбільшу товщину має губчастий шар кісткової тканини. Товщина 

зовнішньої і внутрішньої компактних пластинок різниться незначно, при цьому 

у 100% випадків середні показники товщини внутрішньої компактної пластинки 

є вищими, ніж зовнішньої, за винятком ділянки великих кутніх зубів. Товщина 

зовнішньої компактної пластинки на рівні ротової і основної частин має 

однакові показники на всьому протязі і з віком практично не змінюється, 

товщина внутрішньої компактної пластинки змінюється обернено пропорційно 

до товщини губчастого шару. 

4. Питома частка губчастого шару в загальній товщині коміркового 

відростка верхньої щелепи у жінок становить 53-82%, у чоловіків – 43-88%, 

внутрішньої компактної пластинки у жінок 11-25%, у чоловіків – 10-28%, 

зовнішньої компактної пластинки у жінок 9-22%, у чоловіків – 5-49%. 

5. Аналіз щільності кісткової тканини КВ ВЩ засвідчив, що в осіб 

чоловічої і жіночої статі на рівні ротової і основної частин щільність губчастого 

шару кісткової тканини є найнижчою. На рівні ротової частини КВ переважно 

найвищі показники щільності має внутрішня компактна пластинка (виняток 

складає лівий різцевий сегмент у чоловіків першої вікової групи). На рівні 

основної частини КВ найвищі показники щільності має переважно зовнішня 

компактна пластинка (за винятком сегментів малих кутніх зубів зліва і 

великих кутніх зубів з обох сторін у жінок першої вікової групи; сегментів 

малих та великих кутніх зубів зліва у жінок другої вікової групи; сегментів 

малих кутніх зубів справа у чоловіків першої вікової групи; сегментів малих 

кутніх зубів зліва у чоловіків другої вікової групи). Показники щільності всіх 

трьох шарів кісткової тканини КВ характеризуються вираженою асиметрією у 

чоловіків і жінок обох вікових груп. 

6. На рівні основної частини КВ у чоловіків щільність губчастого 

шару  кісткової тканини має позитивну вікову динаміку (найменше виражену 

на рівні сегментів великих кутніх зубів) на тлі його звуження (за винятком 

сегмента великих кутніх зубів справа); у жінок щільність кісткової тканини 

даного шару з віком змінюється незначно, переважно з тенденцією до 

зниження (за винятком різцевого сегмента та сегмента великих кутніх зубів з 

правої сторони) на тлі тенденції до його розширення в ділянці різцевих 

сегментів та сегментів малих кутніх зубів і звуження на рівні сегментів 

великих кутніх зубів. На тлі мінімальної динаміки товщини компактних 

пластинок, їхня щільність змінюється асиметрично, у жінок як в сторону 

зниження, так і в сторону підвищення, а у чоловіків – переважно в сторону 

зниження. 

7. На рівні ротової частини КВ у чоловіків з віком збільшується 

щільність губчастого шару кісткової тканини в ділянках всіх досліджуваних 

сегментів на тлі його незначного звуження, щільність компактних шарів 



знижується асиметрично, на тлі симетричної зміни їхньої товщини. У жінок на 

тлі мінімальної симетричної вікової динаміки внутрішньої та зовнішньої 

компактних пластинок симетрично знижується щільність зовнішньої 

компактної пластинки на рівні різцевих сегментів та сегментів малих кутніх 

зубів; щільність губчастого шару кісткової тканини змінюється мінімально на 

тлі його розширення на рівні різцевого сегмента і тенденції до незначного 

звуження на рівні сегментів малих і великих кутніх зубів.  

8. При аналізі комп’ютерних томограм осіб зрілого віку необхідно 

брати до уваги індивідуальні особливості при порівнянні показників щільності 

та лінійних розмірів кісткових структур різних ділянок і рівнів КВ ВЩ:  

- у 100% жінок обох вікових груп та чоловіків першої вікової групи на рівні 

КД та ОД губчастий шар кісткової тканини має найбільшу товщину в 

ділянках сегментів великих кутніх зубів, а у чоловіків другої вікової групи 

його максимальна товщина зберігається в цих ділянках на рівні  КД у 90% 

обстежених, а на рівні ОД – лише у 50%.  

- у чоловіків обох вікових груп щільність внутрішньої компактної 

пластинки має максимальне значення в ділянках малих кутніх зубів на 

рівні КД у 50-70% від загальної кількості обстежуваних чоловіків, а на 

рівні ОД – у 60-90%.   

-  у жінок внутрішня компактна пластинка в основній частині коміркового 

відростка має мінімальну щільність в ділянці різцевих сегментів у 80-

100% від загальної кількості обстежуваних для першої вікової групи і 60-

90% для другої вікової  групи, а в ротовій частині на цьому ж рівні – у 60-

80% обстежених осіб першої вікової групи.  

Індивідуальні показники щільності та товщини інших шарів кісткової 

тканини КВ ВЩ  на рівні ротової та основної частин у ділянках різних 

зубощелепних сегментів у чоловіків та жінок  зрілого віку характеризуються 

значною варіабельністю і частота їхнього зустічання не перевищує 60%. 

Варіабельність та асиметрія показників щільності досліджуваних структур є 

значно вищими, ніж лінійних розмірів. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1 Для оптимізації вибору методів дентального протезування при оцінці 

якості кісткової тканини коміркового відростка верхньої щелепи необхідно 

брати до уваги як встановлені показники щільності його шарів на рівні різних 

зубощелепних сегментів ротової і основної частин, так і закономірності 

їхнього співвідношення, що є характерними для осіб різних вікових груп 

чоловічої і жіночої статі. При оцінці стану мінералізованих тканин щелепно-

лицевої ділянки в осіб зрілого віку, що є пацієнтами стоматологічних клінік 

доцільно включити в стандарти профілактичних оглядів скринінгове КТ-

обстеження з метою раннього виявлення їхніх патологічних змін та вчасного 

проведення профілактичних чи лікувальних заходів. Враховуючи переваги 

конусно-променевої комп’ютерної томографії, зокрема, низьке променеве 

навантаження та високу деталізацію отриманих зображень, можна 



прогнозувати, що в майбутньому саме цей метод обстеження стане стандартом  

у стоматології. 

2 Результати проведених КТ-досліджень верхньої щелепи мають 

важливе значення для діагностики та планування ортодонтичного лікування, 

оскільки, знання закономірностей форми, розмірів і співвідношення 

коміркових та основних дуг допомагають досягти успішних результатів у 

лікуванні з урахуванням естетики, функції і стабільності. Дані параметри 

диктують межі корпусного переміщення та нахилу зубів в об’ємі  кісткової 

пропозиції. Беручи до уваги щільність шарів кісткової тканини та її лінійні 

розміри, стає можливим правильно спланувати використання постійних 

кісткових анкоражів, момент сили та напрямок її дії для ротації, нахилу або 

переміщення зубів верхньої щелепи, а співвідношення основних і коміркових 

дуг дозволяють адекватно оцінити стабільність та утримання досягнутих 

результатів   ортодонтичного лікування в майбутньому.  

3 Виявлені під час КТ-обстежень ознаки вікових змін у кістковій 

тканині верхньої щелепи в осіб зрілого віку чоловічої та жіночої статі слід 

враховувати стоматологам і щелепно-лицевим хірургам, а також 

рентгенологам, ортопедам, травматологам та геронтологам, як діагностичні 

критерії інволюційного локального розвитку остеопенії. Отримані в роботі 

дані можуть бути використані в навчальному процесі та науковій роботі 

кафедр морфологічного, стоматологічного, рентгенологічного, 

травматологічного, судово-медичного профілю, в стоматологічній і в загальній 

медичній практиці, як варіанти вікової норми мінеральної щільності кісткової 

тканини для чоловіків та жінок зрілого віку. 
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АНОТАЦІЯ 

Дахно Л. О. Вікові та статеві особливості структури кісткової тканини 

коміркового відростка верхньої щелепи в онтогенезі. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичний наук 

за спеціальністю 14.03.01 - нормальна анатомія. – Державний вищий 

навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет» 

МОЗ України, Івано-Франківськ, 2018. 

Дисертація присвячена вивченню особливостей структури кісткової 

тканини коміркового відростка верхньої щелепи в осіб зрілого віку різної статі 

та закономірностей її вікової перебудови за умови збереження цілісності 

зубного ряду. Із використанням комплексу методів морфологічного 

дослідження (комп’ютерно-томографічний, антропометричний, 

морфометричний, математичний, статистичний) вивчено особливості будови 

коміркового відростка верхньої щелепи в осіб чоловічої та жіночої статі та 

встановлено закономірності його перебудови у віковому аспекті. На підставі 

даних тривимірних комп’ютерних томографічних досліджень класифіковано 

різні форми коміркової та основної дуг коміркового відростка верхньої щелепи 



в осіб різної статі, проведено аналіз частоти їхнього зустрічання та варіантів 

поєднання. Вивчено індивідуальні особливості лінійних розмірів та щільності 

кісткових структур верхньої щелепи на рівні ротової та основної частин у 

ділянках різних зубощелепних сегментів у чоловіків та жінок зрілого віку та 

встановлено закономірності їхнього співвідношення. Досліджено особливості 

кількісних та якісних змін у кістковій тканині коміркового відростка верхньої 

щелепи в різні періоди зрілого віку в осіб різної статі. Встановлено, що 

індивідуальні показники щільності та товщини шарів кісткової тканини 

коміркового відростка верхньої щелепи  на рівні ротової та основної частин у 

ділянках різних зубощелепних сегментів у чоловіків та жінок зрілого віку 

характеризуються значною варіабельністю і частота їхнього зустічання не 

перевищує 60%. Варіабельність та асиметрія показників щільності 

досліджуваних структур є значно вищими, ніж лінійних розмірів.  

Ключові слова: верхня щелепа, комірковий відросток, кісткова 

тканина, лінійні розміри, щільність, вікова динаміка. 

 

АННОТАЦИЯ 

Дахно Л. А. Возрастные и половые особенности структуры 

костной ткани альвеолярного отростка верхней челюсти в онтогенезе. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.03.01 - нормальная анатомия.- Ивано-Франковский 

национальный медицинский университет, Ивано-Франковск, 2018. 

Диссертация посвящена изучению особенностей структуры костной 

ткани альвеолярного отростка верхней челюсти у лиц зрелого возраста 

разного пола и закономерностей ее возрастной перестройки при условии 

сохранения целостности зубного ряда. Посредством использования комплекса 

методов морфологического исследования (компьютерно-томографический, 

антропометрический, морфометрический, математический, статистический) 

изучены особенности строения альвеолярного отростка верхней челюсти у 

лиц мужского и женского пола и установлены закономерности его 

перестройки в возрастном аспекте. На основании данных трехмерных 

компьютерных томографических исследований классифицированы различные 

формы альвеолярной и основной дуг альвеолярного отростка верхней 

челюсти у лиц разного пола, проведен анализ частоты их встречаемости и 

вариантов сочетания. Изучены индивидуальные особенности линейных 

размеров и плотности костных структур верхней челюсти на уровне ротовой и 

базальной дуг в участках различных зубочелюстных сегментов у мужчин и 

женщин зрелого возраста и установлены закономерности их сочетаний. 

Исследованы особенности количественных и качественных изменений в 

костной ткани альвеолярного отростка верхней челюсти в разные периоды 

зрелого возраста у лиц разного пола. Установлено, что индивидуальные 

показатели плотности и толщины слоев костной ткани альвеолярного 

отростка верхней челюсти на уровне ротовой и базальной дуг в участках 

различных зубочелюстных сегментов у мужчин и женщин зрелого возраста 



характеризуются значительной вариабельностью и частота их встречаемости 

не превышает 60%. Вариабельность и асимметрия показателей плотности 

исследуемых структур значительно выше, чем линейных размеров. 

Ключевые слова: верхняя челюсть, альвеолярный отросток, костная 

ткань, линейные размеры, плотность, возрастная динамика. 

 

ANNOTATION 

Dakhno L. O. Age and sex peculiarities of the bone structure of the 

alveolar process of the upper jaw in ontogenesis. - Manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of medical sciences, specialty 

14.03.01  normal anatomy. Ivano-Frankivsk National Medical University, Ministry 

of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2018. 

In order to determine the peculiarities of the bone tissue structure of 

the alveolar process of the upper jaw in the persons of the mature age of 

different sex, as well as the principles of its age rebuilding on condition of 

the dental row integrity, 3000 persons of mature age (1240 males and 1760 

females) were examined. A working group for further study of 42 people (22 

women and 20 men) aged 22-60 with preserved, functionally capable dental 

rows, without any pathologies in the anamnesis that could affect the 

condition of the bone tissue was formed. Using the complex of 

morphological research methods (computer tomography, anthropometric, 

morphometric, mathematical, statistical), the peculiarities of the structure of 

the alveolar process of the maxilla in male and female persons, and the 

regularities of its rebuilding in the age aspect under the conditions of 

preservation of dental row integrity were studied and analyzed for the first 

time. The peculiarities of quantitative and qualitative structural changes in 

bone tissue of the alveolar process of the upper jaw in different periods of 

mature age were investigated, and a comparative analysis of the structure of 

bone tissue of the investigated area in men and women was conducted. On 

the basis of three-dimensional computer tomographic studies, various forms 

of the alveolar and basal arches of the alveolar process of the upper jaw were 

classified and their frequency was analyzed in individuals of both sexes. The 

individual features of the linear sizes and density of the upper jaw bone 

structures at the level of the oral and basal parts in the areas of different teeth 

and jaw segments in men and women of mature age were studied and the 

regularities of their correlation were established. Comparison of age 

dynamics of linear sizes and density indexes of bone structures of the upper 

jaw in individuals of different sexes showed that density of the diploic layer 

on the level of the basal part of the alveolar process has a positive age 

dynamics (least expressed at the level of molars segment) on the background 

of its narrowing (with the exception of the right molar segment) in men; in 

women, the bone tissue density of this layer varies slightly with age, mainly 



with a tendency to decrease (with the exception of the incisor segment and 

the segment of molars on the right side) on the background of its tendency to 

expand in the incisors and premolars segments and narrowing at the level of 

molars segments. On the background of the minimal dynamics of the 

compact layer thickness, their density varies asymmetrically, for women 

both toward the downward and upward, and for men - mainly towards the 

decrease. At the level of the oral part of the alveolar process, in men diploic 

layer density of the bone tissue in the areas of all investigated segments 

increases on the background of its slight narrowing, the density of compact 

layers decreases asymmetrically on the background of a symmetrical change 

in their thickness. In women, on the background of minimal symmetrical age 

dynamics of internal and external compact plates, the density of the external 

compact plate decreases symmetrically at the level of incisors segments and 

segments of premolars; the density of the diploic layer of bone tissue 

changes minimally on the background of its widening at the level of the 

incisor segment and the tendency to a slight narrowing at the level of 

segments of premolars and molars. The variability and asymmetry of the 

density indices of the investigated structures are much higher than the linear 

sizes. 

Key words: upper jaw, alveolar process, bone tissue, linear sizes, 

density, age dynamics. 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ВЩ – верхня щелепа 

ВЩП – верхньощелепна пазуха 

КВ – комірковий відросток 

КВ ВЩ – комірковий відросток верхньої щелепи 

КД – коміркова дуга 

КТ – комп’ютерна томографія 

КПКТ – конусно-променева комп’ютерна томографія 

ОД – основна дуга 

ЩЛД – щелепно-лицева ділянка 

HU – одиниці Хаунсфільда 
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