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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. Львівський національний 

медичний університет імені Данила Галицького, Львів, 2017. 

Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський 

національний медичний університет», Івано-Франківськ, 2017. 

З метою встановлення особливостей структури кісткової тканини 

коміркового відростка верхньої щелепи в осіб зрілого віку різної статі, а 

також закономірностей її вікової перебудови за умови збереження цілісності 

зубного ряду, оглянуто 3000 осіб зрілого віку (1240 осіб чоловічої та 1760 

осіб жіночої статі), з яких сформовано робочу групу для подальшого 

вивчення у кількості 42 осіб (22 жінки та 20 чоловіків) віком 22-60 із 

збереженими, функціонально спроможними зубними рядами, без 

патологічних станів в анамнезі, які могли б вплинути на стан кісткової 

тканини.  

З використанням комплексу методів морфологічного дослідження 

(комп‟ютерно-томографічний, антропометричний, морфометричний, 

математичний, статистичний) уперше 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. 

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 трьохвимірних комп‟ютерних томографічних 

досліджень класифіковано різні форми коміркової та основної дуг 
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коміркового відростка верхньої щелепи у осіб різної статі та проведено 

аналіз частоти їхньої зустріваності. Встановлено, що 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. 

Детально досліджено та вивчено індивідуальні особливості лінійних 

розмірів та щільності кісткових структур верхньої щелепи  на рівні ротової та 

основної частин в ділянках різних зубощелепних сегментів у чоловіків та 

жінок зрілого віку та встановлено закономірності їх співвідношення. 

Аналіз лінійних розмірів коміркового відростка верхньої щелепи 

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. 

З‟ясовано, що питома частка губчастого шару в загальній товщині 

коміркового відростка верхньої щелепи є  найбільшою і становить у жінок 

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% 

За даними комп‟ютерої дентальної томографії проведено детальний 

аналіз щільності кісткової тканини коміркового відростка верхньої щелепи та 

встановлено, що досліджуваний показник є різним у представників чоловічої 

та жіночої статі, має виражену вікову динаміку і є достовірним 

діагностичним критерієм для визначення якості кісткової тканини.  
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Аналіз щільності кісткової тканини коміркового відростка верхньої 

щелепи засвідчив, що у осіб чоловічої і жіночої статі на рівні ротової і 

основної частин щільність губчастого шару кісткової тканини є найнижчою. 

На рівні ротової частини коміркового відростка переважно найвищі 

показники щільності має внутрішня компактна пластинка (виняток складає 

лівий різцевий сегмент у чоловіків першої вікової групи).  

На рівні основної частини коміркового відростка 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 

коміркового відростка характеризуються вираженою асиметрією у чоловіків і 

жінок обох вікових груп. 

Співставлення вікової динаміки лінійних розмірів та показників 

щільності кісткових структур верхньої щелепи у осіб різної статі засвідчило, 

що 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. 
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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.  

Варіабельність та асиметрія показників щільності досліджуваних 

структур є значно вищими, ніж лінійних розмірів. 

Отримані дані засвідчили наявність статевого диморфізму і вікової 

динаміки лінійних розмірів і показників щільності  кісткової тканини 

коміркового відростка верхньої щелепи 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. 

 Виражену асиметрію абсолютних і середніх показників товщини і 

щільності шарів кісткової тканини коміркового відростка верхньої щелепи, 

очевидно, можна пояснити індивідуальними особливостями розподілу 

артикуляційного навантаження. Об‟єктивно оцінити стан кісткової тканини 

коміркового відростка верхньої щелепи 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. 

Результати проведеного дослідження мають практичне значення, 

оскільки дозволяють встановити закономірності перебудови коміркового 

відростка верхньої щелепи осіб різної статі у віковому аспекті при 
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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. 

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 їх 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. 

Ключові слова: верхня щелепа, комірковий відросток, кісткова 

тканина, лінійні розміри, щільність, вікова динаміка. 
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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 on 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. It has 

been established that the alveolar and basal arches of the upper jaw may have the 

shape of five geometric shapes: an oval, semicircle, an ellipse, a trapezoid, or a 

square. The alveolar and basal arches can match or combine in different 

combinations. 

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. 



 8 

 Linear sizes analysis of the upper jaw alveolar process confirmed that the 

thickness of the spongy layer of bone tissue is the largest in both women and men. 

The thickness of the outer and inner compact plates differs slightly, the average 

indexes of the thickness of the inner compact plate are higher than the outer in 

100% of cases, except the area of molars. The thickness of the external compact 

plate at the level of the oral and the basal parts has the same indexes throughout 

and with age almost does not change, the thickness of the internal compact plate 

changes inversely proportional to the thickness of the spongy layer. 

It was determined that the relative share of the diploic layer in the total 

thickness of the alveolar process of the upper jaw is the biggest – 53-82% in 

women, 43-88% in men, relative share of the inner compact plate was 11-25% in 

women and 10- 28% in men, the relative share of the external compact plate was 9-

22% in women and 5-49% in men. 

According to the computer dental tomography, a detailed analysis of the 

bone tissue density of the alveolar process of the upper jaw was performed and it 

was established that the researched indicators were different in the male and 

female individuals, had its age dynamics and are reliable diagnostic criterion for 

determining the bone tissue quality. 

 The analysis of the bone tissue density of the alveolar process of the upper 

jaw testified that the spongy layer density is the lowest at the level of the oral and 

the basal parts in male and female individuals. Internal compact plate has the 

highest density indexes at the level of the alveolar process (with the exception of 

the left incisor segment in men of the first age group). External compact plate has 

the highest density indices at the level of the basal part of the alveolar process 

(with the exception of segments of premolars on the left and molars on both sides 

in women of the first age group; segments of premolars and molars on the left in 

women of the second age group; premolars segments on the right in men of the 

first age group; segments of premolars on the left in men of the second age group). 

Density indices of all three layers of the bone tissue of the alveolar process are 

characterized by pronounced asymmetry in men and women of both age groups. 
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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. 

 The obtained data testified the presence of sexual dimorphism and age 

dynamics of linear sizes and density parameters of the alveolar process of the 

upper jaw in persons of mature age with preserved dental rows. The age dynamics 

of linear sizes and density indices of the investigated structures differs, 

significantly, and has its own characteristics in men and women. The expressed 

asymmetry of absolute and average indices of the thickness and density of the 
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layers of the bone tissue of the alveolar process of the maxilla, obviously, can be 

explained by the individual characteristics of the distribution of articulation load. 

Objective assess of the condition of the bone tissue of the alveolar process of the 

maxilla is possible only under condition of  complete examination of a specific 

area of the planned surgical or orthopedic intervention, as well as adjacent and 

symmetric sites for determination of the quantitative and qualitative characteristics.  

 The results of the conducted research are practical, since they allow 

establish the regularities of the reconstruction of the alveolar process of the upper 

jaw in persons of different sex in the age aspect and to study and analyze the 

features of age dynamics of the bone density of the alveolar process of the upper 

jaw. The obtained results may form the basis for the development of new methods 

of orthopedic, orthodontic and surgical treatment of defects of the maxillary teeth, 

since they allow deep and complete analysis of the processes of spatial 

rearrangement of the structural components of the dentomandibular apparatus in 

the age aspect. 

 In assessing the condition of mineralized tissues of the maxillofacial area 

in persons of mature age who are patients of dental clinics it is necessary to include 

in the standards of preventive examinations screening CT-examination with the 

aim of early detection of their pathological changes and timely carrying out of 

preventive or curative measures. Taking into account the advantages of cone-ray 

computer tomography, in particular, low radiation load and high detail of the 

received images, one can predict that in the future this method of examination will 

become a standard in dentistry. 

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

age dynamics. 
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ВСТУП 

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 [1, 2, 3].  Масивні дефекти зубних 

рядів можуть стати причиною розвитку деформацій обличчя, провокувати 

зміни у психіці пацієнтів, особливо молодого віку,  що переводить проблему 

в розряд  соціальних [4, 5, 6, 7] . 

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 з 

найбільш відповідальних та складних завдань сучасної стоматології [8, 9, 10, 

11, 12]. Вирішити це завдання можливо шляхом створення надскладної 

біомеханічної  конструкції, яка б не тільки відновила функції втрачених 

зубів, але й дозволила б надовго зберегти інтактні зуби та кісткову тканину 

щелеп [13, 14, 15, 16, 17].  

Сучасні досягнення імплантології значно розширюють можливості 

відновлення дефектів зубних рядів різного об‟єму [16, 18]. 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 [19, 20, 21, 22, 23, 24]. 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 

[18, 25, 26,  27, 28, 29]. 

Однак аналіз літературних джерел засвідчив, що наукові публікації, 

присвячені дослідженню вікової перебудови верхньої щелепи містять 
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численні, проте фрагментарні та розрізненні дані [30, 31, 32, 33, 34, 35, 36]. 

Результати переважної більшості морфологічних досліджень – це середні 

показники, без врахування конкретних вікових, статевих, конституційних, 

індивідуальних особливостей пацієнта; натомість дані клінічних досліджень 

переважно пов‟язані з певними патологічними процесами чи станами [37, 38, 

39, 40, 41, 42,  43].  

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 [44, 45, 46, 47, 48, 49, 39]. 

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. 

Автор є співвиконавцем даної теми. Тема дисертаційного дослідження 

затверджена рішенням Проблемної комісії, протокол № 7 від 21.04.2011 року. 

Мета дослідження. Встановлення 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. 

Завдання дослідження:  

1. Вивчити особливості макроскопічної будови коміркового 

відростка верхньої щелепи в осіб зрілого віку різної статі у віковому аспекті. 
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2. Провести аналіз морфометричних показників коміркового 

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

дослідити особливості їх 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 їхнє 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. 
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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 трьохвимірних 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 зустріваності.  

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 їх 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. 
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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, їхня інтерпретація та узагальнення, оформлення дисертаційниї 

роботи виконані автором самостійно. Основні наукові положення та 

висновки сформульовані автором разом з науковим керівником. У наукових 
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працях, опублікованих одноосібно або у співавторстві, викладено дані, 

отримані автором в 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,  2-5 

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

товариств (Донецьк, 4-6 жовтня 2012), 5-му міжнародному симпозіумі з 

клінічної анатомії і 1-му загальноєвропейському конгресі анатомів (Австрія, 

Грац, 24-26 травня 2013), ХІІ-му з‟їзді  Всеукраїнського лікарського 

товариства (Київ, 5-7 вересня  2013), International Congress of Medical Sciences 

(Болгарія, Софія 8-10 травня 2014), ХV-му Конгресі Світової Федерації 

Українських лікарських товариств (Чернівці, 16-18 жовтня  2014), науково-

практичній конференції «Морфологічні дослідження – виклики сучасності»  

(Суми,  23-24 квітня 2015). ІІ науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Природничі читання» (Чернівці, 14-15 квітня 2015),  

the 7
th
 International Symposium of Clinical and Applied Anatomy ( Bratislava, 

Slovakia, 17-20 вересня 2015), VII международной конференции 

«Современные аспекты реабилитации в медицине» (Ереван, Армения, 16-18 

вересня 2015), VІ Конгресі анатомів, гістологів, ембріологів і 

топографоанатомів України (Запоріжжя, 16-18 вересня 2015), 

Международной научной конференции, посвященной 70-летию 

Государственного медицинского и фармацевтического университета им. 

Николая Тестемицану (Кишинэу, Молдова, 15-16 жовтня 2015). 

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

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

України, 4 статті у закордонних  виданнях, 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 



 24 

дослідження, 4 розділів результатів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів дослідження, висновків,  списку використаних 

джерел, що містить 226 найменувань (із них 160 кирилицею та 67 

латиницею) і додатків. 

Робота викладена на 211 сторінках друкованого тексту, ілюстрована 18 

таблицями і 87 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАКОНОМІРНОСТІ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЛИЦЕВОГО 

СКЕЛЕТУ В ОНТОГЕНЕЗІ, ЗНАЧЕННЯ ЇХ ДЛЯ КЛІНІКИ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОМЕНЕВОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЩЕЛЕПНО-

ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ  

(огляд літератури) 

 

Вивченню структурних особливостей і топографії лицевої ділянки 

голови, її статевого диморфізму та вікової динаміки присвячені численні 

наукові праці, авторами яких є дослідники як  морфологічного профілю, так і 

клінічних спеціальностей – стоматологи, оториноларингологи, травматологи,  

пластичні хірурги, навіть логопеди, оскільки саме структура даної ділянки 

значною мірою зумовлює її функціональні можливості [26, 29, 50, 51, 52, 53, 

54, 55, 56]. Зокрема, особливості структури щелепно-лицевої ділянки голови 

визначають функціональну спроможність травної та дихальної систем, 

фонетичного апарату, мають естетичне значення. При цьому необхідно брати 

до уваги виражену залежність структури щелепно-лицевої ділянки від низки 

фізіологічних і патологічних чинників, передусім – вікової перебудови 

кісткової тканини щелеп, зокрема – їх коміркових ділянок, що тісно 

пов‟язана з фізіологічними процесами формування, розвитку і прорізування 

зубів, їх зміною та патологічною втратою [51,  54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63] .  

Численні джерела наукової літератури містять велику кількість 

інформації щодо перебігу даних процесів, проте впродовж останніх 

десятиліть намітилась виражена тенденція до зміни їх тривалості та термінів 

у порівнянні з даними фундаментальних досліджень 40-50-річної давнини 

[62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72].  Очевидно, причинами таких відхилень 

виступають різні чинники, вплив яких на організм активізувався власне 

впродовж останніх десятиліть у зв‟язку як з технічним прогресом, так і з 

способом життя сучасної людини [12, 63, 73, 74, 75, 76, 77, 78].  
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Перш за все, виражений вплив на стан ротової порожнини, щелеп і 

зубів мають неправильне та нераціональне харчування, низький рівень 

гігієни ротової порожнини, проживання на техногенно забруднених 

територіях. До чинників, що впливають на перебіг процесів формування та 

розвитку як організму в цілому, так і щелепно-лицевої ділянки зокрема, 

належить і явище акселерації, що також підтверджують численні наукові 

джерела [38, 53, 63, 71, 79, 80, 81].  

Результати досліджень, проведених Сафоновою С.Ю., Pavliv K. [36, 68,     

80] переконливо свідчать про те, що сьогодні значно раніше, ніж вказано в 

джерелах літератури минулого століття, відбуваються процеси прорізування 

та зміни зубів, а отже – суттєво скорочується термін їх внутрішньощелепного 

розвитку, в результаті чого ступінь мінералізації їх твердих тканин на момент 

прорізування зуба в ротову порожнину є недостатнім, а це, в свою чергу, веде 

до швидкого руйнування коронок і передчасної втрати зубів [30, 38, 68, 72, 

79, 82, 83, 84, 85, 86]. 

 Джерела фахової стоматологічної літератури свідчать, що ще однією 

причиною адентії сьогодні є висока частота захворювань  тканин пародонту.  

Вивченню цієї проблеми присвячені дослідження Гірчак Г.В. [74], Жеро Н.И. 

[87], Кордіяк О.Й. [88, 89, 90], результати яких підтверджують, що 

патологічні процеси, що вражають періодонт, поширюються на кісткову 

тканину коміркових ділянок щелеп, слизову оболонку ясен та корінь зуба,  

ведуть до втрати практично здорових зубів і, як наслідок, перебудови 

коміркових відростків верхньої та коміркової частини нижньої щелеп [91, 92, 

93, 94, 95, 96].  

Приймаючи  до уваги всі вище перелічені чинники, а також складну 

анатомічну будову верхньої щелепи, наявність верхньощелепної пазухи, що 

характеризується вираженим індивідуальним деморфізмом, взаємне 

розміщення пазухи, коренів зубів верхньощелепного зубного ряду та 

кісткової тканини коміркового відростка верхньої щелепи в різні вікові 

періоди, глибоке і всебічне вивчення даних анатомічних утворень є 



 27 

необхідним для забезпечення якісного та максимально наближеного до 

фізіологічного відновлення як структури, так і функціональної спроможності 

зубощелепного апарату при різного ґенезу патологічних станах [55, 56, 61, 

97, 98, 99, 100, 101, 102].  

 

1.1  Особливості розвитку кісток черепа та формування і вікової 

перебудови лицевого скелету в онтогенезі 

  

Процеси формування та розвитку опорно-рухового апарату, зокрема – 

кісткової системи, завжди привертали увагу численних дослідників [23, 63, 

71, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113]. Багато уваги 

вітчизняні та зарубіжні автори приділяють ґрунтовному вивченню 

особливостей розвитку та вікової перебудови черепа, зокрема – його лицевої 

частини [1, 53, 67, 62, 69, 81, 114, 115].  

Численні наукові дослідження присвячені вивченню особливостей та 

перебігу становлення різних ділянок черепа впродовж  внутрішньоутробного 

періоду онтогенезу [26, 32, 38, 51, 62, 67, 69, 85].  

Автор фундаментальної праці «Основы медицинской краниологии» 

В.С.Сперанский описує три стадії внутрішньоутробного періоду розвитку 

черепа–  перетинчасту, хрящову і кісткову [62]. 

На першій стадії складовими частинами перетинчастого черепа є 

мезенхімальні тяжі, розміщення яких пов‟язане з ростом голови зародка. 

Починаючи з четвертого тижня внутрішньоутробного розвитку відбувається 

формування хрящового черепа, розвиток якого бере початок від потиличної 

кістки і поширюється у вентральному напрямку. Скостеніння хрящового 

черепа, починається  на 3-му місяці внутрішньоутробного розвитку, проте, в 

деяких кістках перетинчастого походження центри скостеніння виникають і 

раніше [29, 62, 69, 116].  

Процес скостеніння черепа вивчали численні дослідники, проте 

отримані ними  результати часто суттєво різняться між собою (згідно даних 
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різних авторів  всього в черепі нараховується 115-120 центрів скостеніння, 

частина яких закладена в хрящі, частина – в мезенхімальній основі).  

Проте, переважна більшість дослідників стверджують, що перші точки 

скостеніння в ділянках формування щелеп закладаються на 7-му  тижні 

ембріогенезу, а границі між окремими кістками черепа на місцях майбутніх 

швів візуалізуються, починаючи з четвертого місяця внутрішньоутробного 

розвитку [62, 116].  

При цьому відомо, що більшість кісток черепа має по декілька центрів 

скостеніння, у зв‟язку з чим на момент народження дитини кількість кісток 

черепа є значно більшою, ніж у дорослому віці, оскільки злиття окремих 

частин у таких кістках триває ще впродовж певного часу після народження 

[62]. 

Як відомо, характерний зовнішній вигляд ембріона зумовлюють 

зяброві дуги, що формуються впродовж четвертого-п‟ятого тижнів 

внутрішньоутробного розвитку. Формування щелеп починається в 

окружності хрящів 1-ї зябрової дуги, яка складається з дорсальної частини 

(верхньощелепного виступу) розміщеного під очною ямкою, та вентральної 

частини (нижньощелепного виступу), що містить хрящ Меккеля і утворює 

своєрідний стержень, навколо якого й відбувається формування нижньої 

щелепи [28, 62].  

Вивченню закономірностей розвитку окремих кісток черепа 

присвячено численні дослідження низки авторів – морфологів, антропологів, 

краніологів, а також представників практичної медицини, зоною професійних 

інтересів яких є власне, ділянка голови, а також органи та системи, пов‟язані 

з нею топографічно чи функціонально [28, 34, 37, 62, 84, 116, 117, 118].  

В. С. Сперанский [62] стверджує, що формування черепа 

характеризується нерівномірним перебігом впродовж різних часових 

періодів. Зокрема, до завершення внутрішньоутробного періоду розвитку, 

череп на 70-80%  представлений сформованою кістковою тканиною. При 

цьому кістки основи черепа розділені хрящевими прошарками, між кістками 
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склепіння є залишки перетинчастої тканини, яка формує тім‟ячка, 

розширюючись в ділянках перетину швів, а кістки лицевого черепа 

сполучаються за допомогою синдесмозів.  

Ріст і розвиток голови, кісткову основу якої складає череп, після 

народження дитини характеризуються не лише збільшенням розмірів, але й 

зміною форми та просторових співвідношень її складових частин. Зокрема, 

це стосується співвідношення мозкової та лицевої ділянок черепа. Кожна з 

них характеризується різним типом росту, що перебуває в залежності від 

структурно-функціональних особливостей  даної ділянки [51, 62, 116].  

Кістки мозкового черепа структурно пов‟язані з головним мозком та 

його оболонками, а також з органами чуття, а кістки лицевого черепа, 

передусім – щелепи – з зубами обох генерацій і перебувають в залежності від 

перебігу та тривалості  процесів їх закладки, формування, росту, розвитку, 

зміни та втрати, а також від ступеня  пневматизації повітроносних кісток [25, 

28, 50, 51, 61, 67, 101, 102, 119, 120, 121].  

Верхня щелепа, лобова та клиноподібна кістки містять повітроносні 

пазухи, а решітчаста кістка – лабіринт. Все це зумовлює певні особливості 

росту і формування кісток черепа, які сьогодні привертають увагу багатьох 

вчених, дослідників в галузі медичної краніології, а результати їх досліджень 

суттєво доповнюють та розширюють дані щодо вікової перебудови черепа в 

цілому, а також окремих його ділянок, зокрема – щелепно-лицевої. [26, 62, 

77, 114, 122, 123, 124].  

Ріст та ремоделювання кісток скелета в цілому, а черепа – зокрема, 

відбуваються в результаті синхронного перебігу двох взаємопов‟язаних 

процесів – аппозиції та резорбції  кісткової тканини. Такий спосіб 

перебудови кісткових структур є особливо важливим для верхньої щелепи, 

оскільки одночасно до зміни її величини та зовнішньої форми, в товщі тіла 

кістки відбуваються процеси формування і перебудови верхньощелепної 

пазухи, а також закладки, розвитку, прорізування та зміни зубів [34, 50, 67, 

81, 116, 124, 125].  
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Ще одна суттєва особливість, характерна для скелету голови полягає в 

тому, що в різні вікові періоди інтенсивність та напрямки росту черепа 

змінюються і це необхідно враховувати в педіатрії, а особливо в  практиці 

нейрохірургії, оториноларингології та щелепо-лицевої хірургії [25, 62, 114, 

120, 126]. Краніометричні дослідження свідчать, що особливо інтенсивно 

розміри голови змінюються впродовж перших 3-4 років життя дитини, дещо 

знижується їх інтенсивність у віці 5-6 років і знову інтенсифікується після 7 

років.  При цьому в різні періоди часу превалюють різні напрямки росту, 

почергово змінюються поздовжні та поперечні розміри черепа [62].  

Періодами найбільш інтенсивного росту черепа в довжину є 2-3-х та 7-

8-річний вік, посилений ріст в ширину триває впродовж 1-го року життя 

дитини. Результати краніометричних досліджень свідчать також, що 

формування  коміркових ділянок щелеп і пов'язаний з ним вертикальний ріст 

передньої частини лиця завершується до 10 річного віку [25, 26, 50, 54, 60, 

62].  

Різними є напрямки росту черепа в осіб різної статі в підлітковому віці 

– у хлопчиків в цей період превалює поздовжній ріст голови, а у дівчаток 

розміри черепа збільшуються синхронно у вертикальному та 

горизонтальному напрямках. Більшість дослідників сходяться на думці, що 

збільшення розмірів черепа у ширину триває у дівчат до 15-ти, у а хлопців – 

до 16-ти років; у висоту – до 16-ти років у дівчат, та до 18-ти у хлопців [62].  

Проте з закінченням основного етапу росту та формування черепа його 

перебудова не завершується. Під дією локальних чинників, що визначають 

індивідуальні особливості кожної частини лиця (інтенсивність навантаження 

на жувальні м‟язи, превалювання носового (фізіологічного) чи ротового 

(патологічного) дихання, шкідливі звички), процеси ремоделювання 

тривають впродовж  цілого життя, і цей факт необхідно брати до уваги не 

лише при хірургічних втручаннях в даній ділянці, але й при плануванні 

ортодонтичних та ортопедичних заходів [1, 43, 44, 70, 127, 128, 129].  
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Краніометричні дослідження, проваджені стосовно різних частин та 

ділянок лицевого черепа впродовж різних часових проміжків свідчать, що в 

фетальному періоді розміри щелеп збільшуються в 3 – 3,5 разів і при цьому 

найбільш активний ріст відзначається в ширину, а після народження і аж до 

завершення формування постійного прикусу, відбувається посилений ріст 

щелепно-лицевої ділянки, в результаті якого розміри щелеп в трьох взаємно 

перпендикулярних площинах збільшуються аж у 7 – 9 разів [53, 62, 81, 130].  

Оскільки, як описано вище, з віком швидкість росту в окремих 

ділянках має різну динаміку, пропорційні відношення ширини, висоти і 

довжини щелеп суттєво змінюються впродовж життя, а отже, в кожному 

віковому періоді незалежно від загального поступового сповільнення 

швидкості росту кісток, щелепи мають ділянки посиленого і відносно 

сповільненого росту [1, 25, 37, 50, 62, 97].  

На думку низки дослідників, у ділянках посиленого росту відбувається 

кількісне збільшення кісткових структур, а в ділянках сповільненого – їхня 

якісна перебудова, в зв‟язку з чим під зонами росту треба розуміти не 

постійні, чітко обмежені ділянки, а ті місця, де в даний період часу процеси 

апозиції превалюють над процесами резорбції [60, 62, 77, 109, 117] . 

У дорослих осіб сформована верхня щелепа (ВЩ) є парною кісткою 

складної будови, що складається з тіла та чотирьох відростків – коміркового, 

піднебінного, виличного і лобного. У товщі тіла міститься повітроносна 

верхньощелепна пазуха (ВЩП), а  в комірках коміркового відростка 

фіксовані корені зубів, що формують верхньощелепний зубний ряд.  

Численні дослідження свідчать, що комірковий відросток побудований 

з губчастої кісткової тканини, вкритої компактним шаром, який краще 

виражений з піднебінної сторони [18, 46, 59, 128, 131, 132, 133]. Така 

структура кісткової тканини ВЩ в цілому і коміркового відростка зокрема 

значною мірою зумовлена навантаженням, що здійснюється на кістку при 

жуванні. Саме за рахунок нерівномірного навантаження, яке певним чином 

розподіляється і поширюється кістковими балками, в окремих ділянках 
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відростків та тіла верхньої щелепи її губчаста структура ущільнюється, 

формуючи контрфорси і змінюючи, таким чином, зовнішній рельєф кістки  

[26, 37, 43, 44, 54, 119, 134, 137].  

Наявність та вираженість контрфорсів, очевидно, тісно пов‟язана як з 

наявністю чи відсутністю зубів (після їх втрати резорбується не тільки 

ділянка коміркового відростка щелепи, але й кісткова тканина, що формує 

контрфорс на рівні даного зубо-щелепного сегмента і вздовж лінії поширення 

тиску), так і зі станом тканин пародонту, патологія яких також значно змінює 

розподіл жувального навантаження на щелепу [1, 3, 4, 36, 44, 135, 136, 137]. 

Багато досліджень присвячено особливостям будови ЩЛД та структур 

ротової порожнини в залежності від конституційного типу будови черепа. В 

роботах Гайворонского И.В. [9], Черненко А.В. [6],   описано краніометричні 

характеристикі структур верхньої щелепи дорослої людини,  дослідження 

Адамович О.О. та співав. [14], торкаються закономірностей співвідношення 

кефалометричних показників у осіб підліткового віку різної статі та 

конституції. 

Результати антропометричних досліджень свідчать, що доліхоцефали 

завжди мають високе піднебіння та високі коміркові відростки верхньої 

щелепи, брахіцефали – низьке піднебіння та невисокі, але масивні коміркові 

відростки [4,  9, 18, 99, 127].  

У дорослому віці, після завершення основного етапу формування 

постійного прикусу та росту черепа, є низка чинників, що впливають на стан 

кісткової тканини та функціональну спроможність щелеп. До них належать 

загальний стан організму, наявність чи відсутність хронічних захворювань та 

метаболічних порушень, режим та спосіб харчування, що значною мірою 

визначає навантаження на зуби, тканини пародонту та кісткову тканину 

щелеп [40, 78, 111, 112, 113, 138, 139, 140, 141].  

Проте, безумовно,  головним чинником, що визначає особливості 

перебудови щелеп у зрілому віці є збереження або втрата зубів  [1, 3, 4, 13, 

100, 142].  
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Серед причин набутої адентії найчастішими є різноманітні травми, а 

також втрата зубів внаслідок захворювань пародонту, ускладнень каріозних 

уражень та патологічних процесів в кістковій тканині щелеп (періостити, 

остеомієліти) [2, 3, 88, 91, 94, 143, 144, 145, 146, 147] .    

Перебудова кісткової тканини коміркових відростків верхньої щелепи 

та коміркових частин нижньої щелепи після втрати зубів полягає не лише у 

зменшенні кісткової маси, зниженні висоти коміркового відростка на рівні 

одного чи кількох зубощелепних сегментів.  

Як свідчать результати численних досліджень, при адентії змінюється 

також і якість кісткової тканини – зменшується не лише висота коміркових 

ділянок щелеп, але і їх об‟єм за рахунок значного стоншення шарів кістки, 

що підтверджується також зниженням їх щільності [1, 4, 56, 142] . 

На думку низки авторів, фахові інтереси яких торкаються стану 

кісткової тканини та особливостей її статевого диморфізму і вікової 

динаміки, зміна щільності кісток скелету взагалі, чи окремих його частин, 

зумовлена як загальними для всього організму, так і локальними причинами 

[23, 73, 92, 96, 103, 108, 109, 117, 146, 148, 149].  

До загальних причин відносять передусім вікові зміни, що 

відбуваються в організмі в цілому – метаболічні зміни, що ведуть до 

зниження вмісту в кістках мінеральних елементів, зокрема – кальцію, а також 

– органічних сполук, і спричинюють, таким чином, розвиток остеопенії та 

остеопорозу [73, 96, 103, 146,148].  

Головною локальною причиною зниження якості кісткової тканини 

щелеп більшість дослідників вважають перерозподіл навантаження на 

коміркові ділянки при жуванні –  різке зниження та нерівномірний розподіл 

тиску на кісткову тканину в ділянках адентії при різних видах втрати зубів [2, 

3, 4]. 

Після втрати зубів атрофія коміркових відростків також має різний 

перебіг у доліхо-  та брахіцефалів – при малій величині коміркового 
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відростка атрофія кістки під дією компресійного тиску посилюється, що 

спричинює зміну ширини коміркової дуги [4, 8, 13, 120].  

Процеси резорбції кісткової тканини мають різну інтенсивність у 

різних зонах коміркових ділянок, проте більшість дослідників вважають, що 

максимально вираженими вони є з вестибулярної сторони [46, 47, 48, 4, 129, 

131]. 

При втраті зубів атрофія коміркового відростка є не лише естетичною 

проблемою, що веде до зміни пропорцій обличчя, але й може стати 

першопричиною перебудови цілої низки анатомічних утворів, зокрема – 

зміщення судинно-нервових пучків, що проходять через різцевий та 

піднебінний канали, окремих мімічних м‟язів  (щічного, підіймача верхньої 

губи і крила носа, підіймача кута рота, великого і малого виличних м‟язів), а 

також всіх жувальних мязів, асиметрії щелеп та зубних рядів і, як наслідок – 

дисфункції, а згодом і деструкції скронево-нижньощелепного суглоба [6, 7, 

150, 151].  

Ще одним важливим чинником, який необхідно брати до уваги при 

обстеженні стоматологічних пацієнтів є різна візуалізація коміркового 

відростка в різних ділянках щелепи. Зокрема, в центральній частині щелепи 

на рівні різцевих та іклових зубощелепних сегментів, висота і форма 

коміркового відростка візуалізуються добре і тому зміна їх морфологічних 

параметрів переважно є вчасно виявленою.  

Натомість, в бічних ділянках коміркових відростків, передусім – на 

рівні сегментів великих кутніх зубів, прояви резорбції кісткової тканини  

встановити складніше, особливо, беручи до уваги форму, розміри і 

топографію верхньощелепної пазухи [18, 70, 100, 152,].  Тому часто 

об‟єктивне визначення стану кісткової тканини коміркових відростків 

верхньої щелепи в бічних ділянках, як при наявності зубів, так і при адентії, є 

неможливим при звичайному стоматологічному огляді і потребує 

обов‟язкового проведення додаткових обстежень. 
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Безумовно, при плануванні хірургічних та ортопедичних заходів, що 

мають на меті відновлення естетичного вигляду та функціональної 

спроможності  ЩЛД, необхідно брати до уваги не лише стан кісткової 

тканини в цілому та ступінь атрофії коміркового відростка верхньої щелепи в 

певній ділянці зокрема, але й цілу низку інших, не менш важливих чинників, 

таких як стать та вік пацієнта, наявність системних та хронічних 

захворювань, режим та якість харчування [46, 48, 56, 78].   

Необхідно також враховувати і локальні чинники, які впливають на 

стан кісткової тканини щелеп, зокрема –  об‟єм попередніх стоматологічних 

втручань та стоматологічний статус в цілому, включаючи форму піднебіння і 

вид прикусу [9, 59, 70]. Слід також пам‟ятати, що наявність в товщі тіла 

верхньої щелепи дорослої людини верхньощелепної пазухи сприяє значному 

полегшенню, але, водночас і послабленню кістки [99, 101, 102, 127]. 

Найчастіше найнижча точка пазухи знаходиться  в проекції першого 

великого кутнього зуба, хоча і форма, і розміри пазухи характеризуються 

значною варіабельністю, як і їх симетричність та співвідношення з коренями 

зубів верхньощелепного ряду [99, 127]. 

При наявності численних досліджень та великої кількості наукових 

публікацій щодо особливостей формування та розвитку ВЩП, її 

співвідношення з зачатками (в процесі закладки) та коренями зубів молочної 

і постійної генерацій, основний акцент при вивченні даної ділянки робиться 

на її патологію, оскільки гайморитами різної етіології сьогодні страждає, за 

даними літератури, від 15 до 30% пацієнтів оториноларингологічних та 

стоматологічних клінік [101].  

У науковій літературі знаходимо також результати досліджень, 

присвячених вивченню форми, величини та ступеня пневматизації пазух, 

їхньої топографії та особливостей співвідношення з коренями зубів 

верхнього зубного ряду у дорослих і зачатками різних груп зубів у дітей та 

підлітків впродовж різних етапів формування молочного та постійного 

прикусів  [52, 101, 153]. 
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Численні морфометричні, рентгенографічні та томографічні 

дослідження дозволяють класифікувати верхньощелепні пазухи у 

відповідності до особливостей їх будови (величина, форма) та за ступенем 

пневматизації [62, 126].  

Зокрема виділяють три типи пазух:  

- пневматичний (пазуха велика за розмірами, з тонкими стінками, дно 

часто заглиблюється в товщу коміркового відростка, формуючи так 

звані «бухти», корені великих і малих кутніх зубів відокремлені від 

дна пазухи лише тонкою кістковою пластинкою, а часто – 

безпосередньо контактують з слизовою оболонкою пазухи), 

- склеротичний (пазуха невеликого об‟єму з вираженими, достатньо 

масивними стінками),  

- проміжний, що має проміжні характеристики.  

Співвідношення дна верхньощелепної пазухи з коренями зубів 

верхнього зубного ряду також має велике значення для стоматології та 

оториноларингології [99, 101, 127].  

Як свідчить стоматологічна практика, близько 20% пацієнтів мають 

ризик розвитку одонтогенного гаймориту при наявності стоматологічної 

патології чи проведенні стоматологічних маніпуляцій на зубах та тканинах 

пародонту верхнього зубного ряду, оскільки корені цих зубів розміщені в 

ділянці дна ВЩП або проникають в її порожнину. Лише у 45-50% 

стоматологічних пацієнтів верхівки коренів не підходять до дна пазухи, а 

товщина її кісткової стінки при цьому є достатньою, тобто складає від 1 до 15 

мм. [101].  

Безумовно, порожнина та стінки ВЩП характеризуються певними 

віковими змінами. Якщо формування пазухи та її стінок завершується з 

завершенням формування постійного прикусу та росту черепа в цілому, то 

вже після 40-45 років спостерігають стоншення кісткових стінок пазухи, яке з 

віком прогресує, що веде до вікового підвищення пневматизації кістки [62, 

101].  
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Низку характерних анатомічних особливостей мають дистальні ділянки 

верхньої щелепи. Передусім до таких особливостей належать  близьке 

розміщення крилоподібного венозного сплетення та гілок верхньощелепної 

артерії. Саме таке топографічне положення цих структур має дуже важливе 

значення при плануванні хірургічних операцій, оскільки в осіб старшого віку, 

які переважно мають різного ступеня вираженості атрофію коміркового 

відростка, в ході оперативного втручання зростає можливість травмування 

судин  і масивної кровотечі [44, 46, 127, 129, 154, 155]. 

Таким чином, аналіз джерел наукової літератури свідчить, що 

перебудова щелепно-лицевої ділянки не припиняється з завершенням росту 

черепа, а продовжується впродовж всього життя людини.  

Вікові особливості структури та топографії щелепно-лицевої ділянки 

перебувають в тісному взаємозв‟язку з численними чинниками (від 

загального стану організму до способу і режиму харчування) і обов‟язково 

повинні бути врахованими при плануванні лікувальних, профілактичних чи 

реабілітаційних заходів у даній ділянці [44, 156, 157].  

При цьому необхідно пам‟ятати, що зміни в кістковій тканині щелеп, 

які мають кількісний характер і діагностовані при обстеженні пацієнтів є, як 

правило, незворотніми. Тому вирішального значення для стоматологічної 

клініки набувають наявність чи відсутність якісних змін кісткової тканини, 

які можна виявити лише шляхом проведення додаткових обстежень з 

використанням променевих методів. Таке обстеження є необхідним для 

вибору лікувальної тактики при дентальному протезуванні з метою 

відновлення цілісності зубних рядів і функціональної здатності щелеп, а 

вчасне виявлення якісних змін у кістковій тканині коміркових відростків 

щелеп відкриває можливості для оптимізації вибору способів та методів 

лікування. 

 

 

 



 38 

1.2. Морфологічні аспекти застосування променевих методів 

обстеження в стоматології.  

Жодну галузь медицини сьогодні неможливо уявити без використання 

променевих методів обстеження та діагностики – рентгенівських та 

ультразвукових апаратів, комп‟ютерних та магнітно-резонансних томографів 

(КТ та МРТ), які, за умови збереження цілісності організму, відкривають 

можливість отримання інформації щодо анатомічної будови обстежуваного 

органа чи ділянки, їх топографії та структурних особливостей, локалізації та 

поширення патологічного процесу [158, 159, 160, 161, 162, 69, 163, 164, 165, 

166, 167].  

Мінералізовані тканини – кістковий скелет і зуби – є ідеальними 

об‟єктами для ретгенівського обстеження, оскільки чітко візуалізуються, не 

потребуючи додаткового контрастування [118, 133, 168, 169, 170, 171, 172, 

173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 

189,  190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202]. Саме тому 

доцільним і необхідним на сучасному етапі розвитку медичної науки є 

використання променевих методів обстеження пацієнтів не лише для огляду 

з діагностичною метою чи для контролю якості лікування. Не менш 

важливим сьогодні є всебічне  вивчення результатів таких обстежень з метою 

поглиблення та вдосконалення  інформації щодо прижиттєвих особливостей 

структури та топографії об‟єкта обстеження з урахуванням його вікових, 

статевих, конституційних та індивідуальних параметрів і особливостей 

[34,52, 53, 56, 57, 67, 79, 203, 204].  

Проте необхідно брати до уваги і той факт, що більшість сучасних 

наукових досліджень, які базуються на вивченні рентгенограм, а також КТ- та 

МРТ-зображень, стосуються  різноманітних патологічних станів чи процесів, з 

приводу яких пацієнти і були скеровані на обстеження [12, 20, 81, 87, 118, 137, 

171, 205, 206, 207]. Результати таких обстежень, безумовно, є цікавими та 

інформативними для клініки і патоморфології, але не можуть слугувати 
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підгрунтям для розпрацювання нормативних морфологічних та 

морфометричних  вікових критеріїв обстежуваної ділянки. 

Одним з важливих аспектів рентгенологічного вивчення структури 

кісткової тканини різних ділянок скелету є сьогодні акцент на їх статевих та 

вікових особливостях. Саме чітке розуміння та обов‟язкове врахування цих 

особливостей в клінічній практиці є однією з необхідних умов адекватної 

диференційної діагностики патологічних процесів, що розвиваються в 

кістковій тканині [13, 32, 39, 56, 57, 59, 103, 208, 209]. 

Безумовно, розуміння основних закономірностей перебудови кісткової 

ткани різних ділянок скелету у віковому аспекті передбачає глибоке 

вивчення процесів кісткоутворення, починаючи з найбільш ранніх термінів 

розвитку. Власне дослідження перебігу даних процесів з використанням 

методів променевого обстеження суттєво доповнює інформацію про їх 

тривалість та інтенсивність, дозволяє уточнити розміри та топографію точок 

скостеніння, ідентифікувати досліджувані об‟єкти за віком [32, 54, 67, 116].  

Значний інтерес науковців та клініцистів до вивчення процесів 

кісткоутворення та формування скелету підтверджується великою кількістю 

наукових досліджень, присвячених вивченню рентгенологічних 

особливостей різних ділянок скелета у дітей та підлітків різного віку як за 

нормальних умов, так і під впливом різноманітних екзо- та ендогенних 

чинників та на тлі фонових патологій, а також розпрацюванню критеріїв 

диференційної діагностики різних патологічних станів безпосередньо 

досліджуваних мінералізованих тканин [12, 53, 56, 57, 106, 133, 137, 173, 

206]. 

У стоматологічній практиці сьогодні широко використовуються методи 

променевого обстеження як з метою діагностики патологічних процесів, так і 

для контролю за якістю результатів лікування різних видів патології структур 

щелепно-лицевої ділянки – зубів, тканин пародонту, кісткової тканини 

щелеп, верхньощелепних пазух, скронево-нижньощелепного суглоба тощо 

[17, 72, 87, 171, 178, 185, 210, 211, 212, 213].  
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Променеве обстеження щелепно-лицевої ділянки має певну специфіку, 

зумовлену не лише складністю будови, але й вираженою віковою динамікою, 

пов‟язаною із розвитком зубів обох генерацій, їх прорізуванням та зміною, а 

також станом зубних рядів після завершення формування постійного прикусу 

та патологічною втратою зубів [35, 36, 57, 121, 128, 134, 137, 152]. Саме цим 

зумовлені труднощі діагностики та вибору оптимальних методів лікування 

багатьох патологічних станів лицевої ділянки голови. Тому аналіз та фахова 

інтерпритація рентгенівських зображень щелепно-лицевої ділянки вимагають 

від стоматолога достатньої анатомічної підготовки, що дозволить правильно 

тлумачити одержані зображення, включаючи топографічні особливості та 

внутрішню структуру досліджуваних об‟єктів [36, 52, 67, 68, 85, 199]. 

З огляду на вищевикладене, результати променевих досліджень 

щелепно-лицевої ділянки безперечно представляють значний інтерес, в 

першу чергу, для лікарів-стоматологів, але не менш цікавими є і для 

морфологів, оскільки містять важливу інформацію щодо вікових, статевих, 

конституційних та індивідуальних особливостей анатомії досліджуваної 

ділянки у живої людини [67, 121, 125, 137].   

Надзвичайно сприятливі умови для рентгенівського дослідження 

зубощелепного апарату забезпечують певні структурні особливості щелепно-

лицевої ділянки, зокрема – різний ступінь мінералізації, різна товщина шару 

та різна щільність окремих складових її структур, що зумовлюють різну їх 

рентгенконтрастність. 

Складна анатомічна будова щелеп, особливо в дитячому віці, в період 

закладки та розвитку зубних зачатків, зміни генерацій зубів вимагає певної 

специфіки проведення їх рентгенологічного вивчення, беручи до уваги 

недостатню інформативність досліджень іншими методами [34, 67, 72, 135]. 

Адже при зовнішньому огляді недоступними для прямого візуального 

обстеження залишаються не лише понад 50% поверхні зубів, що формують 

зубні ряди, але й зачатки зубів обох генерацій, що знаходяться в товщі 

кісткової тканини аж до завершення формування постійного прикусу і 
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внутрішні структури щелеп (повітроносні пазухи, канали, комірки тощо), які 

можуть бути вивчені лише за допомогою променевих методів [124, 202].  

У практиці дитячої стоматології лише результати рентгенологічного 

обстеження надають інформацію про стан тимчасових зубів, положення і 

ступінь сформованості зачатків постійних зубів у товщі кісткової тканини 

щелеп, поетапність їх прорізування з подальшим формуванням коренів, стан 

зубних рядів і їх співвідношення з комірковими ділянками щелеп, 

верхньощелепною пазухою і нижньощелепним каналом [34, 53, 81, 135].  

Морфологічна та топографічна складність зубощелепної ділянки 

зумовлює застосування різних методик променевого обстеження при різних 

стоматологічних патологіях [154, 202].  

Зокрема, оптимальним методом для обстеження окремих зубів чи 

зубощелепних сегментів є внутрішньоротова рентгенографія або 

радіовізіографія. Саме ці методи дозволяють отримати найбільш повну та 

достовірну інформацію про стан твердих тканин обстежуваних зубів і 

суміжних структур – міжзубних перегородок і навколозубної кісткової 

тканини, а також про їх топографічні особливості [68, 93, 171, 172, 173, 179, 

194, 203, 214].  

Оптимальними для обстеження більш широких ділянок чи щелеп в 

цілому є методи позаротової рентгенографії. Вони дозволяють відобразити 

на знімку зубощелепну ділянку, повністю чи частково, в заданій (прямій чи 

боковій) проекції. При необхідності такі знімки можуть включати 

верхньощелепні пазухи, а також скронево-нижньощелепні суглоби [12, 133, 

134, 193].  

Загальним недоліком позаротових знімків є накладання тіней різних 

кісткових структур та зубів, чого неможливо уникнути на сумаційному 

знімку при рентгенологічному обстеженні складних анатомічних структур, 

до яких належить щелепно-лицева ділянка [11, 93, 163].  

Уникнути накладань та отримати зображення, інформативне щодо 

стану зубощелепної системи пацієнта в цілому, при відносно невисокому 
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ступені опромінення дозволяє ортопантомографія [174]. Проте з точки зору 

морфології цей метод має дуже суттєвий недолік – зображення щелеп та 

зубів на ортопантомограмах викривляються та деформуються [154, 174]. 

Значно розширились можливості обстеження щелепно-лицевої ділянки 

в стоматологічній клініці з використанням комп‟ютерної томографії (КТ). 

Діапазон клінічних показів для застосування КТ є досить широким – цей 

метод використовують при обстеженні верхньої щелепи, зокрема – 

верхньощелепних пазух, а також скронево-нижньощелепного суглоба, вмісту 

підскроневої та крилопіднебінної ямок, для отримання даних щодо 

локалізації патологічних вогнищ та поширення патологічного процесу в 

ділянках, недоступних для візуалізації з використанням інших методів 

обстеження [14, 16, 150, 156, 158, 184, 185, 192, 210].  

Гайворонский И.В. [128] вважає, що комп‟ютерна томографія (КТ) і 

магнітно-резонансна томографія (МРТ) в сучасній клініці є найважливішими 

діагностичними методами, що мають яскраво виражене анатомічне підгрунтя і 

входять до групи діагностичних методів прижиттєвої візуалізації.  

Безумовно, КТ має певні недоліки, найбільш суттєвим серед яких є 

достатньо високі дози опромінення, уникнути яких неможливо  при 

виконанні значної кількості томограм обстежуваної ділянки. Але сучасні 

томографи останнього покоління при виконанні серій знімків мають в рази 

мінімізоване променеве навантаження у порівнянні з томографами 

попередніх поколінь. В будь-якому випадку,  променеве навантаження 

отримане пацієнтом при проведенні комп‟ютерної томографії певною мірою 

виправдовується великим об`ємом важливої, та, що має першочергове 

значення для клініки і пацієнта, ранньої діагностичної інформації [15, 16, 

156, 192]. 

Покази до проведення КТ-обстеження, зазвичай, визначає лікуючий 

лікар, роблячи акцент на зони пріоритетної зацікавленості. Проте, лікар-

рентгенолог, який проводить обстеження, може додатково коригувати як 

об`єм дослідження, так і  методику його проведення [158]. 
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Значного поширення сьогодні набуває практика "скринінгового" 

обстеження (огляд без чіткого діагностичного завдання), коли пацієнт без 

конкретного діагнозу самостійно вирішує обстежитися. В такому випадку 

лікар-рентгенолог сам визначає покази чи протипокази для проведення 

обстеження, пояснюючи пацієнту діагностичні можливості комп‟ютерної 

томографії або причини, що унеможливлюють її проведення [158, 215]. 

Абсолютних протипоказань до проведення КТ-обстеження  немає, а до 

відносних належать: 

- вагітність (крім випадків, що загрожують життю);  

- загальний важкий стан, ниркова або печінкова недостатність, 

алергічні реакції на препарати, що містять йод, захворювання щитоподібної 

залози (якщо є необхідність в обстеженні з введенням контрасту). 

Зазвичай, основними показами до проведення комп`ютерної томографії 

є: 

- травми голови; 

- часті та сильні больові відчуття; 

- нудота та блювота зранку (жінкам репродуктивного віку тільки 

після огляду гінеколога); 

- порушення координації рухів (зміна почерку, порушення ходи); 

- напади епілепсії;  

- зниження зору чи слуху (несиметричне); 

- втрата свідомості (після травми, при серцево-судинних 

захворюваннях, захворюваннях нервової системи, інтоксикаційних 

станах (попередньо обов`язково звернутись до невропатолога для 

визначення методу обстеження КТ, МРТ, УЗД, тощо); 

- безпричинні зміни психологічного стану; 

- травми та захворювання опорно-рухового апарату (переломи, 

вивихи, розриви зв`язок та сухожилків, деформуючий артроз, 

спондиліт, остеохондроз, міжхребцеві кили, планування 

оперативного втручання та ін.); 
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- гострий загруднинний біль (при аневризмі чи розшаруванні аорти, 

тромбоемболії легеневих артерій, чи їх гілок, пневмотораксі, міалгії, 

невралгії, пухлинах чи метастазах, запальних процесах в легенях і 

плеврі, діафрагмальних килах та ін.); 

- жовтяниця (гострий та хронічний холецистит, пухлини печінки та 

жовчовивідних шляхів, підшлункової залози, цироз печінки, 

токсичні та вірусні гепатити та ін.); 

- захворювання підшлункової залози (панкреатит, панкреонекроз, 

пухлини та травми, кисти та абсцеси); 

- біль та порушення функції нирок (травми, сечокам`яна хвороба, 

пієлонефрит, гломерулонефрит, пухлини, гостра та хронічна 

ниркова недостатність, гідронефроз, нефроптоз, кисти, абсцеси, 

карбункули та ін.); 

- запальні, судинні та онкозахворювання органів та систем; 

- непереконливі та незадовільні результати рентгенографічних чи УЗ-

досліджень. 

Основними показами до проведення КТ в стоматології є: 

- травми щелепно-лицевої ділянки; 

- пухлини ЩЛД; 

- вроджені незрощення твердих і м‟яких тканини ЩЛД; 

- патологія верхньощелепних пазух, зокрема – одонтогенного 

походження; 

- патологія скронево-нижньощелепного суглоба; 

- складні випадки ортодонтичної патології;  

- підготовка до різних видів дентального протезування, зокрема – 

встановлення імплантів. 

Як свідчать матеріали численних наукових досліджень та клінічні дані,  

використання томографічних методик дозволяє не лише встановити 

особливості топографії порожнин та каналів в кістковій тканині щелеп, але й 

одержати інформацію про структуру і топографію зовнішньої та внутрішньої 
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компактних пластинок та шару губчастої кісткової тканини коміркових 

відростків і співвідношення їх з коренями зубів, а у дітей – з зубними 

зачатками, визначити зони первинної мінералізації кісток та встановити 

ступінь атрофії коміркового відростка після втрати зубів [46, 128, 129, 131, 

156]. 

Ще однією вагомою перевагою сучасних цифрових методів 

променевого обстеження, до яких належить і комп‟ютерна томографія, є 

можливість вивчення не лише структурних, але й фізичних (якісних) 

характеристик обстежуваних тканин шляхом визначення їх щільності. З цією 

метою використовують шкалу ослаблення рентгенівського випромінювання 

або шкалу Хаунсфілда [158, 208, 216].  

Візуальним віддзеркаленням шкали на моніторі комп‟ютера  є чорно-

білий спектр зображення. Діапазон одиниць шкали Хаунсфілда, що 

відповідають ступеню ослаблення рентгенівського випромінювання різними 

анатомічними структурами організму, складає в середньому від  - 1000 до + 

1000 одиниць. У практичному застосуванні ці величини можуть дещо 

відрізнятися при проведенні досліджень на різних апаратах, тому коректним 

їх порівняння можна вважати тільки в тому випадку, коли порівнювальні 

знімки виконані на одному апараті з однаковими параметрами налаштувань 

[45, 208, 216].  

Середній показник в шкалі Хаунсфілда (0 HU) відповідає щільності 

води. Від‟ємні величини шкали відповідають щільності повітря і жирової 

тканини, додатні – щільності м‟яких тканин, хрящової та кісткової тканин, а 

також щільності речовин та металів, які використовуються в медичній 

практиці для протезування [158]. 

Візуальне визначення щільності досліджуваних тканин при проведенні 

комп‟ютерної томографії має певні особливості, оскільки звичайний 

комп‟ютерний монітор здатен відображати близько 300 градацій сірого 

кольору, спеціалізоване забезпечення медичних апаратів нових поколінь – 

близько 1000 градацій.  
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У зв‟язку із значним розмахом граничних значень шкали Хаунсфілда і 

нездатністю існуючих моніторів відобразити весь її діапазон в чорно-білому 

спектрі, для оптимізації аналізу отриманих результатів дослідження 

використовують програмний перерахунок сірого градієнта в залежності від 

інтервалу шкали, що відповідає показникам досліджуваних структур. Таким 

чином, чорно-білий спектр зображення можна застосовувати як в широкому 

діапазоні («вікні») денситометричних показників (візуалізуються структури 

всієї шкали, але неможливо розрізнити структури, які є близькими по 

щільності), так і в достатньо  вузькому вікні із конкретно заданим рівнем 

його центру і ширини («легеневе вікно», «кісткове вікно» тощо) [14, 16, 158].  

У разі використання вузького вікна втрачається інформація про 

структури, щільність яких виходить за межі заданого діапазону, проте добре 

візуалізуються структури, близькі по щільності.  

Можливості, які відкриваються завдяки здатності апаратів, що 

використовуються для променевого обстеження пацієнтів, визначати 

щільність обстежуваних структур і ділянок, мають велике значення для 

клініки.  Візуалізація та аналіз не лише структурних (кількісних) 

особливостей обстежуваних об‟єктів, але і їх якісних характеристик (у 

вигляді показників щільності) дозволяє не лише значно підвищити рівень 

діагностики, але й визначати ділянки ризику виникнення патологічних змін 

та встановити тенденцію до їх розвитку і прогресування ще до появи 

клінічних проявів захворювання [153, 217].  

Можливість дослідження закономірностей вікової динаміки щільності 

тканин, їх статевих і конституційних особливостей представляє значний 

інтерес і з точки зору морфології. Саме томографічні дослідження дозволили 

встановити достовірно вищі показники ступеня мінералізації кісток черепа у 

жінок, ніж у чоловіків [38, 73, 79, 120].   

Численні літературні джерела переконливо свідчать, що показники 

щільності твердих тканин зубощелепної системи є інформативними і щодо 

рівня їх схильності чи опірності до виникнення та розвитку патологічних 
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процесів. Динаміка значень досліджуваного показника перебуває в тісному 

зв‟язку із станом кісткової тканини щелеп та твердих тканин зубів і дозволяє 

ще на доклінічних етапах виявляти певні відхилення у їх структурі, які 

свідчать про схильність до розвитку патології, а отже відкриває можливості  

для проведення необхідних ранніх профілактичних заходів [15, 110, 128, 153, 

214, 218, 219].  

Розвиток спіральної комп‟ютерної томографії та її поєднання з 

графічним комп‟ютерним опрацюванням зображень стали підгрунтям до 

використання в щелепно-лицевій хірургії мультипланарної трьохвимірної 

візуалізації окремих анатомічних ділянок з максимальним врахуванням всіх 

їх структурних особливостей [158, 208, 216, 214, 219].   

Гайворонский И.В. и соавт. [128], Рогацкин Д.В. [33], Чибисова М.А. 

[144] вважають, що такий підхід значно полегшує вибір лікувальної тактики, 

а також значною мірою сприяє покращенню результатів хірургічного 

втручання та протезування стоматологічних пацієнтів. Передусім, це 

стосується хірургічних операцій, що передбачають маніпуляції на кістковій 

тканині і тому потребують попередньої оцінки якості кістки. Рентгенівські 

знімки дозволяють провести таку оцінку лише орієнтовно, адже різна 

здатність рентгенівських променів фіксувати кісткові структури, «твердість» 

чи «м‟якість» рентгенівських знімків, щільність кортикальних пластинок, що 

перекривають губчастий шар кісткової тканини, не дозволяють отримати 

достовірну інформацію про реальну якість кістки [168, 179].  

Очевидно, що найбільш достовірно оцінити якість кістки може хірург 

при візуальному огляді в ході операції. Однак інформація, отримана таким 

шляхом, не завжди дає змогу коригувати план операції. Саме тому 

комп‟ютерна томографія є, фактично, безальтернативним методом,  який 

дозволяє максимально точно провести діагностику стану кісткової тканини 

безпосередньо перед оперативним втручанням і тим самим оптимізувати 

його хід і результати [16, 128, 144, 192,  210].  
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На якісно новий рівень діагностичних та скринінгових можливостей 

виводить променеві методи обстеження пацієнтів в стоматологічній клініці 

застосування конусно-променевої комп‟ютерної томографі  (КПКТ) 

щелепно-лицевої ділянки [156]. Виконується обстеження на спеціалізованих 

плоскосенсорних рентгенівських комп‟ютерних томографах з наступним 

комп‟ютерним опрацюванням отриманих зображень у спеціальних 

програмах. Метод відрізняється низьким променевим навантаженням у 

порівнянні із спіральною комп‟ютерною томографією та володіє значно 

вищим просторовим розрішенням. Трьохвимірний щелепно-лицевий 

томограф значно розширює можливості діагностики, диференційної 

діагностики, контролю за якістю виконання лікувальних маніпуляцій та 

скринінгових оглядів не лише в стоматології та щелепно-лицевій хірургії, але 

й у суміжних галузях, зокрема, оториноларингології, травматології, 

нейрохірургії, офтальмології тощо. 

Таким чином, проведений аналіз джерел літератури засвідчує, що 

розвиток кісток черепа, перебігаючи подібно до розвитку інших кісток 

скелета, має певні характерні особливості [62]. У першу чергу до них 

належить наявність зябрових дуг, які дають початок розвитку щелепно-

лицевої ділянки.  Ще одна особливість полягає в високому ступені 

залежності росту і формування даної ділянки від стану та функціональної 

спроможності  оточуючих тканин і органів, зокрема – жувальних м‟язів, 

зубів, лімфоїдних глоткових структур тощо [1, 26, 28, 32, 116,].  

У доступній науковій літературі нами виявлено низку робіт, 

присвячених виченню процесів формування, росту та перебудови щелепно-

лицевої ділянки впродовж різних етапів онтогенезу – у плодів, дітей та 

підлітків. Дуже багато наукових досліджень присвячено вивченню причин 

патологічної втрати зубів та перебудови коміркових відростків щелеп і 

щелепно-лицевої ділянки в цілому при різних видах адентії [25, 74, 78]. 

Результати подібних досліджень, безумовно, мають важливе значення для 

клініки, проте не можуть слугувати підґрунтям для встановлення вікових 
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нормативів стану кісткової тканини коміркових ділянок щелеп за умов 

фізіологічної норми, що передбачає наявність функціонально повноцінних 

зубних рядів впродовж різних вікових періодів (включаючи всі етапи зрілого 

віку, похилий і старечий вік) [44, 129].  

Проведений літературний пошук засвідчив, що наукова література 

містить лише поодинокі та розрізнені, а подекуди навіть і суперечливі дані 

щодо особливостей та закономірностей вікової перебудови коміркових 

відростків щелеп  у осіб зрілого віку при повністю збережених зубних рядах, 

тобто за умов фізіологічної норми. На нашу думку, результати досліджень, 

проваджених саме в цьому напрямку, могли б стати теоретичним підґрунтям 

для розпрацювання методів оптимізації хірургічних та ортопедичних заходів, 

що мають на меті функціонально та естетично повноцінне відновлення 

зубних рядів та зубощелепної системи в цілому при різних видах 

патологічної адентії. 

Аналіз численних літературних даних переконливо засвідчив також, що 

використання променевих методів, які забезпечують можливість вивчення 

внутрішніх структур  складних анатомічних об‟єктів при умові збереження 

їхньої зовнішньої цілості, широке використання даних методів у клініці, а 

також при проведенні морфологічних досліджень з метою поглибленого 

вивчення структури обстежуваних ділянок, відкриває нові можливості для 

глибокого морфологічного пізнання організму [52, 67, 93, 156, 202]. 

Знання структурних особливостей щелепно-лицевої ділянки, розуміння 

закономірностей їхньої вікової динаміки має важливе значення для 

практичної стоматології, оскільки однією з основних передумов адекватної 

діагностики патологічних процесів, локалізованих в цій ділянці, є досконале 

знання всього комплексу особливостей її нормальної рентгенологічної 

структури, характерної для кожного вікового періоду [33, 34, 35, 67, 137].   

Таким чином, проведений аналіз даних наукової літератури засвідчив 

недостатню висвітленість низки важливих аспектів, знання та розуміння яких 

може значно підвищити якість хірургічних втручань та ортодонтичних 
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заходів щодо відновлення зубних рядів на верхній щелепі у осіб зрілого віку, 

а саме: 

1. Лише поодинокі дослідження присвячено вивченню особливостей та 

закономірностей вікової перебудови та динаміки структури кісткової 

тканини коміркового відростка верхньої щелепи у осіб зрілого віку при 

збереженні цілісності та функціональної спроможності зубних рядів.  

2. Недостатньо вивченими залишаються  особливості вікової динаміки 

щільності кісткової тканини коміркового відростка верхньої щелепи 

впродовж різних вікових періодів, а також залежність даного показника від 

наявності чи відсутності зубів. 

3. Потребують уточнення дані щодо структурних та якісних 

особливостей кісткової тканини коміркових відростків верхньої щелепи, їх 

динаміки у віковому аспекті в осіб різної статі. 

Вказані вище важливі питання знайшли своє вирішення в працях, 

опублікованих здобувачем, і в даній дисертаційній роботі. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Матеріал дослідження 

У ході виконання роботи оглянуто 3000 осіб зрілого віку – пацієнтів 

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

стоматологічною допомогою – терапевтичною, хірургічною, ортопедичною, 

ортодонтичною – з  приводу травм, патології прикусу, дефектів зубних рядів, 

різних видів адентії, а також для проведення професійної гігієни ротової 

порожнини. В 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 

б вплинути на стан кісткової тканини (хронічні системні патології, 

метаболічні порушення), 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 поділено на 2 вікові групи:  

- у чоловіків:  

                1-а група – 22-35 років,  

                2-а група – 36-60 років;  

- у жінок:  
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               1-а група – 22-35 років,  

              2-а група – 36-55 років (табл. 2.1). 

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 2.1  

Групи обстежених осіб зрілого віку – загальна, та зі збереженим 

верхньощелепним зубним рядом (без фонової патології)  

 

 

 

Групи 

обстежуваних 

осіб 

Обстежені особи 

Чоловіки Жінки Всього 

22-35 

років 

36-60 

років 

22-35 

років 

36-55 

років 

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 
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2.2. Методи дослідження 

При виконанні роботи використовувалися наступні методи 

дослідження:            

1) конусно-променева комп‟ютерна томографія ЩЛД;  

2) антропометричні дослідження;  

3) морфометрія верхньої щелепи; 

4) математичний аналіз та статистична обробка одержаних 

результатів.  

 

Конусно-променева комп’ютерна томографія (КПКТ). 

 

Конусно-променева комп‟ютерна томографія являє собою променевий 

метод обстеження, що застосовується з метою діагностики патологічних 

процесів  або скринінгового огляду щелепно-лицевої ділянки.  

Обстеження пацієнтів, які увійшли до робочої групи,  виконували на 

конусно-променевому томографі Gendex by iCAT CB-500, що належить до 

систем третього покоління, оптимально підходить для дослідження щелепно-

лицевої ділянки голови і суміжних ділянок та структур і дозволяє виконувати 

їх найточніші вимірювання. (рис. 2.1).  

Висока якість зображень, виконаних на конусно-променевому 

томографі Gendex by i-CAT CB-500, зумовлена його  технічними 

характеристиками:  

– Фокусна пляма 0,5 мм. 

– Розмір воксела 0,4 / 0,3 / 0,25 / 0,2 / 0,125 мм. 

– Поле огляду 8 х 8 см – стандартний режим (std) 

                      14 х 8 см – режим розгорнутого сканування (EDS). 

– Апаратна коллімація - до 2 см по вертикалі із зниженням дози в 4 

раза. 
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– Джерело рентгенівського випромінювання: імпульсний 

високочастотний генератор з постійним потенціалом та фіксованою 

анодною напругою 120 кВ, 3–7 мА.  

– Конусно-променева технологія (cone beam volumetric tomography) 

отримання даних. 

– Детектор зображення: тип flat panel, матеріал детектора – аморфний 

кремній. 

– Шкала градацій сірого 14 біт, 16 364 відтінків. 

– Розмір воксела регульований: 0,125–0,4 мм. 

– Кількість знімків: 300–600 і більше (висока точність реконструкції). 

– Час сканування: 8,9 сек. в стандартному режимі (мін. 5 сек., макс. 

26,9 сек. 

– Позиціювання пацієнта з допомогою 3-х лазерних променів. 

 

 

 

Рис.  2.1.  Конусно-променевий томограф Gendex CB-500 
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При проведенні обстеження забезпечується оптимальна роздільна 

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

навантаженні на пацієнтів.  

Конусно-променевий томограф Gendex by iCAT CB-500 має низку 

переваг, зокрема: 

– висока швидкість первинної реконструкції зображень – 20 сек. в 

стандартному режимі: 

– відсутність викривлень зображень для точної візуалізації 

анатомічних структур, що дозволяє об‟єктивно оцінити їхній стан; 

– можливість отримання поперечних зрізів будь-яких ділянок 

верхньої та нижньої щелеп; 

Апарат має широкі діагностичні можливості: 

–  360
о
 3D сканування дозволяє візуалізувати всі структури щелепно-

лицевої ділянки. 

– Стандартне сканування однієї щелепи ("Jaw") з полем огляду 8х8 

см дозволяє вирішувати завдання ендодонтичного лікування, 

планування дентальної імплантації та хірургічних втручань. 

 

У ході проведених нами досліджень 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 (рис. 2.2). 

Верхню та нижню щелепи сканували окремо.  

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. 

 



 56 

 

 

 Рис. 2.2. Площини сканування при проведенні КТ щелепно-лицевої 

ділянки. 

 

Антропометрія та морфометрія верхньої щелепи: 

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 (рис. 2.3); 

- 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. 
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Рис. 2.3 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. 

 

Щільність досліджуваних тканин визначали в одиницях Хаунсфільда. 

Проведено порівняльний аналіз отриманих індивідуальних показників 

лінійних розмірів і щільності досліджуваних структур, а також їхнє 

статистичне опрацювання. 

 

Статистична обробка цифрових даних. 

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 [220] 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 
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або показника достовірності (t)  та рівня імовірності (р). Відмінності вважали 

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

Таким чином, використаний матеріал та проведений комплекс 

запропонованих методів дослідження дозволили вивчити особливості 

структури кісткової тканини коміркового відростка верхньої щелепи у осіб 

різної статі та закономірності її вікової перебудови у осіб зрілого віку при 

збереженні цілісності зубного ряду та отримати статистично достовірні дані. 
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РОЗДІЛ 3 

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМИ КОМІРКОВОЇ ТА 

ОСНОВНОЇ ДУГ КОМІРКОВОГО ВІДРОСТКА ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ 

У ОСІБ РІЗНОЇ СТАТІ ТА ЇХ ВІКОВОЇ ДИНАМІКИ 

 

У ході планового стоматологічного обстеження було оглянуто 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 (рис. 3.1-3.7).  

При цьому форма коміркової та основної дуг можуть співпадати, або ж 

поєднуватись у різних комбінаціях, що засвідчили результати проведеного 

дослідження,  представлені в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Варіанти форми коміркової та основної дуг коміркового відростка 

верхньої щелепи у осіб різної статі. 

  

 

Аналіз отриманих результатів засвідчив, що у чоловіків коміркова дуга 

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

43%)(рис.3.1, 3.2). 

                      Об‟єкт  

                 обстеження 

    Форма  

      дуги 

 

чоловіки 

 

жінки 

Коміркова 

дуга 

Основна 

дуга 

Коміркова 

дуга 

Основна 

дуга 

Овал 19 11 12 6 

Півколо 5 7 12 8 

Еліпс 2 - 2 - 

Трапеція 1 4 1 9 

Квадрат - 5 1 5 
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Рис. 3.1. Коміркова дуга у формі овала (КТ-зображення коміркового 

відростка верхньої щелепи жінки 28 років). 

 

 

Рис. 3.2.  Коміркова дуга у формі півкола (КТ-зображення коміркового 

відростка верхньої щелепи жінки 32 років). 

 

Основна дуга (БД) 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. 
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Рис. 3.3. Коміркова дуга у формі еліпса (КТ-зображення коміркового 

відростка верхньої щелепи жінки 38 років). 

 

 

Рис. 3.4. Коміркова дуга у формі трапеції (КТ-зображення коміркового 

відростка верхньої щелепи жінки 52 років). 

 

 

Рис. 3.5.  Коміркова дуга у формі квадрата (КТ-зображення коміркового 

відростка верхньої щелепи жінки 47 років). 
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Результати вивчення комп‟ютерних томограм коміркового відростка 

верхньої щелепи дозволили з‟ясувати  варіанти  поєднання форм коміркової 

та основної дуг у чоловіків та жінок обстежуваної групи. 

 

                 

Рис. 3.6.  Основна дуга у формі трапеції (КТ-зображення коміркового 

відростка верхньої щелепи чоловіка 28 років).  

 

                 

Рис. 3.7. Основна дуга у формі квадрата (КТ-зображення коміркового 

відростка верхньої щелепи чоловіка 32 років).  

 

І у чоловіків, і у жінок лише у 7% від загальної кількості обстежених 

коміркова дуга мала форму еліпса і у всіх випадках поєднувалася з основною 

дугою овальної форми. 

Коміркова дуга у формі квадрата була лише у однієї з обстежених жінок 

(3,7%), їй відповідала такої ж форми основна дуга. При цьому основні дуги у 
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формі квадрата і у чоловіків, і в жінок було виявлено у 18% серед всіх 

обстежених. Вони поєднувалися з комірковими дугами у формі півкола або 

овала (по 7% від загальної кількості обстежених), в одному випадку – у 

формі трапеції (3,7%). 

У чоловіків форма коміркової та основної дуг 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 

(рис. 3.8) і півкола (рис. 3.9), лише в одному випадку у чоловіка співпали 

дуги трапецієподібної форми, у жінки – квадратної форми. 

 

 

Рис. 3.8. Поєднання основної та  коміркової дуг у формі овала (основноа 

дуга – КТ-зображення, коміркова дуга – 3D-реконструкція коміркового 

відростка чоловіка 30 років). 
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Рис. 3.9. Поєднання основної та  коміркової дуг у формі півкола 

(основноа дуга – КТ-зображення, коміркова дуга – 3D-реконструкція 

коміркового відростка чоловіка 44 років). 

 

Аналіз варіантів форми коміркових та основних дуг дозволив також 

встановити ділянки, де відстань між комірковими гребенями є максимальною 

(рис. 3.10).  

Найбільш варіабельним цей показник є в осіб з комірковою дугою 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 коміркової дуги 
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овальної форми у жінок припадає на рівень 16-26 зубів найрідше – лише у 

10% випадків. 

 

 

Рис. 3.10. Визначення ширини між комірковими гребенями верхньої 

щелепи на рівні різних зубощелепних сегментів (КТ-зображення коміркового 

відростка верхньої щелепи чоловіка 32 років).  

 

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  коміркову дугу 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 коміркової дуги, 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 коміркового відростка верхньої 

щелепи в обстежених осіб як жіночої, так і чоловічої статі характеризуються 

вираженою індивідуальною варіабельністю, проте врахування встановлених 

нами закономірностей дозволить уникнути при протезуванні з метою 
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відновлення цілісності верхньощелепного зубного ряду низки ускладнень, 

пов‟язаних з перерозподілом навантаження на кісткову тканину щелепи при 

кусанні та жуванні. 

 

Результати даного підрозділу опубліковані у наступних статтях, 

матеріалах та тезах конференцій: 

1. Масна ЗЗ, Дахно ЛО. Застосування променевих методів при вивченні 

анатомічних особливостей щелепно-лицевої ділянки. Український 

морфологічний альманах. 2010;8(3): 203 (Здобувачем проведено огляд 

літератури, збір матеріалу та проаналізовано ефективність застосування 

різних методів променевого обстеження в стоматології та написання 

роботи) .[52]. 

2. Масна-Чала ОЗ, Масна ЗЗ, Дахно ЛО. Вивчення анатомічних особливостей 

щелепно-лицевої ділянки в цифровому рентгенівському зображенні. 

Український морфологічний альманах. 2011;9(3,дод.):118-19 (Здобувачем 

проведено огляд літератури та збір матеріалу дослідження) .[152]. 

3. Дахно ЛО, Масна ЗЗ. Аналіз особливостей форми коміркового відростка 

верхньої щелепи у осіб різної статі. В: Матеріали XIV Конгресу Світової 

Федерації Українських Лікарських Товариств; 2012 жовт. 04-06;  Донецьк. 

Донецьк, Київ, Чикаго; 2012. с. 334 .(Здобувачем проведено КТ-обстеження 

щелепно-лицевої ділянки пацієнтів та класифіковано форми коміркових і 

базальних дуг верхньої щелепи за даними комп’ютерної томографії, 

формулювання висновків та написання тез).[59]. 

4. Dakhno L, Cherkes M, Masna Z. Gender peculiarities of alveolar process and 

maxillary sinus form and topography of the upper jaw. In: The 7th International 

Symposium of Clinical and Applied Anatomy. Book of Abstracts;  2015, sept. 17-

20; Bratislava, Slovakia. Bratislava; 2015. р. 117   (Здобувачем проведено огляд 

літератури, КТ-обстеження щелепно-лицевої ділянки пацієнтів та збір 

матеріалу дослідження).[102]. 
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РОЗДІЛ 4 

 ОСОБЛИВОСТІ ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ КОМІРКОВОГО 

ВІДРОСТКА ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ У ОСІБ ЧОЛОВІЧОЇ ТА ЖІНОЧОЇ 

СТАТІ І ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ ВІКОВОЇ ДИНАМІКИ. 

 

Вікова перебудова лицевої ділянки голови проявляється, головним 

чином у зміні співвідношення висоти різних частин обличчя. Такі зміни 

відбуваються як за рахунок втрати зубів, так і внаслідок резорбції коміркових 

ділянок щелеп. Така резорбція має місце як при адентії, так і, дещо меншою 

мірою, при збереженні цілісності зубних рядів.  

Очевидно, що структурна перебудова коміркового відростка торкається 

не лише його висоти, але й інших параметрів, зокрема, товщини шарів 

компактної та губчастої кісткової тканини і їхнє співвідношення.  

На комп‟ютерних томограмах, виконаних у горизонтальній площині, 

проводили морфометричні дослідження – визначали показники товщини 

шарів кісткової тканини коміркового відростка верхньої щелепи на рівні 

ротової/оральної (КД) та основної (ОД) частин у осіб зрілого віку чоловічої і 

жіночої статі та досліджували особливості їх співвідношення і вікової 

динаміки (рис. 4.1). 

Встановлено, що у 100% жінок 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 найменшу – в ділянках різцевих сегментів.  

У жінок другої вікової групи максимальна товщина губчастого шару 

зберігається у 100% обстежених в ділянках сегментів великих кутніх зубів на 

рівні і ротової, і основної частин коміркового відростка, а мінімальна 

залишається в ділянках різцевих сегментів на рівні ротової частини у 80%, а 

на рівні основної лише у 50%  обстежених осіб. 
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Рис. 4.1 Визначення лінійних розмірів шарів кісткової тканини 

коміркового відростка верхньої щелепи на рівні коміркової дуги в ділянці 

малих кутніх зубів (КТ-зображення чоловіка 54 років). 

 

У 100% чоловіків першої вікової групи на рівні обох частин 

коміркового відростка губчастий шар кісткової тканини, як і у жінок, 

симетрично з обох сторін має найбільшу товщину в ділянках сегментів 

великих кутніх зубів.  Однак найменша товщина губчастого шару, на відміну 

від жінок, визначена лише у 90% обстежених чоловіків на рівні ротової 

частини, і лише у 50%  на рівні основної частини коміркового відростка. У 

чоловіків другої вікової групи максимальна товщина губчастого шару 

зберігається в ділянках сегментів великих кутніх зубів на рівні  ротової  

частин коміркового відростка у 90% обстежених, а на рівні основної частини 

– лише у 50%.  

Співвідношення середніх показників товщини досліджуваних шарів 

кісткової тканини коміркового відростка верхньої щелепи на рівні ротової та 

основної частин у жінок та чоловіків обох обстежуваних вікових груп подано 
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в таблицях 4.1-4.8. Аналіз лінійних розмірів шарів кісткової тканини 

коміркового відростка верхньої щелепи засвідчив, що і у жінок,  і у чоловіків 

найбільшу товщину має губчастий шар, найменшу – зовнішня компактна 

пластинка.  

Товщина зовнішньої і внутрішньої компактних пластинок різняться 

незначно, при цьому в 100% обстежуваних випадків середні показники 

товщини внутрішньої компактної пластинки були вищими, ніж зовнішньої. 

Виняток становлять ділянки великих кутніх зубів  (рис.4.2-4.9).   

У жінок 1-ї та 2-ї вікових груп товщина губчастого шару кісткової 

тканини в оральній частині коміркового відростка є мінімальною в ділянці 

різцевого сегменту зліва (табл4.1-4.2).  

 

Таблиця 4.1. 

Товщина шарів кісткової тканини коміркового відростка верхньої 

щелепи на рівні ротової частини у жінок першої вікової групи (мм.) (М+m). 

 

Обсте-

жувана 

ділянка 

Права сторона Ліва сторона 

Зовнішня 

компактна 

пластинка 

Губчаста 

кісткова 

тканина 

Внутрішня 

компактна 

пластинка 

Внутрішня 

компактна 

пластинка 

Губчаста 

кісткова 

тканина 

Зовнішня 

компактна 

пластинка 

1-2 зубо-

щелепні 

сегменти 

1,167+ 

0,21 

4,408+  

1,10 

1,575+ 

0,43 

1,833+ 

0,54 

3,942+ 

1,05 

1,667+ 

0,31 

4-5 зубо-

щелепні 

сегменти 

1,192+ 

0,36 

6,717+ 

1,32 

1,575+ 

0,54 

1,733+ 

0,74 

6,4+  

1,09 

1,25+ 

0,34 

6-7 зубо-

щелепні 

сегменти 

1,175+ 

0,21 

10,875+ 

1,41 

1,442+ 

0,66 

1,475+ 

0,34 

10,833+ 

1,55 

1,158+ 

0,25 

р≤0,05 
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Таблиця 4.2. 

Товщина шарів кісткової тканини коміркового відростка верхньої 

щелепи на рівні ротової частини у жінок другої вікової групи (мм.) (М+m). 

  

Обсте-

жувана 

ділянка 

Права сторона Ліва сторона 

Зовнішня 

компактна 

пластинка 

Губчаста 

кісткова 

тканина 

Внутрішня 

компактна 

пластинка 

Внутрішня 

компактна 

пластинка 

Губчаста 

кісткова 

тканина 

Зовнішня 

компактна 

пластинка 

1-2 зубо-

щелепні 

сегменти 

1,15+ 

0,19 

5.08+ 

1,47 

1,59+ 

0,39 

1,89+ 

0,40 

4,67+ 

1,16 

1,19+ 

0,17 

4-5 зубо-

щелепні 

сегменти 

1,18+ 

0,21 

6,44+ 

0,74 

1,77+ 

064 

1,69+ 

0,24 

6,27+ 

1,13 

1,22+ 

0,16 

6-7 зубо-

щелепні 

сегменти 

1,13+ 

0,13 

10,82+ 

2,22 

1,35+ 

0,31 

1,49+ 

0,30 

10,31+ 

2,37 

1,16+ 

0,22 

р≤0,05 

 

При цьому встановлено чітко виражену асиметрію  на всьому протязі 

коміркового відростка – шар губчастої кісткової тканини на рівні всіх 

сегментів є тоншим зліва, ніж справа  (рис.4.2, 4.3). 

У жінок обох вікових груп товщина зовнішньої компактної пластинки 

ротової частини коміркового відростка верхньої щелепи має практично 

однакові показники на всьому протязі, натомість  товщина внутрішньої 

компактної пластинки змінюється обернено пропорційно до товщини 

губчастого шару кісткової тканини.  
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Максимальні показники товщини внутрішньої компактної пластинки 

встановлено на рівні лівих різцевих сегментів, а мінімальні – на рівні 

сегментів великих кутніх зубів симетрично з обох сторін. 

 

 

 

Рис. 4.2. Порівняння товщини шарів кісткової тканини ротової частини 

коміркового відростка верхньої щелепи жінок 1-ї вікової групи 

 

 

 

Рис. 4.3. Порівняння товщини шарів кісткової тканини ротової частини 

коміркового відростка верхньої щелепи жінок 2-ї вікової групи 
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У чоловіків, як і у жінок, в обох вікових групах у ротовій частині 

коміркового відростка показники товщини зовнішньої компактної пластинки 

є найнижчими і, водночас, найбільш стабільними (табл. 4.2, 4,3). 

 

 

Таблиця 4.3 

Товщина шарів кісткової тканини коміркового відростка верхньої 

щелепи на рівні ротової частини у чоловіків першої вікової групи (мм.) 

(М+m).  

 

Обсте-

жувана 

ділянка 

Права сторона Ліва сторона 

Зовнішня 

компактна 

пластинка 

Губчаста 

кісткова 

тканина 

Внутрішня 

компактна 

пластинка 

Внутрішня 

компактна 

пластинка 

Губчаста 

кісткова 

тканина 

Зовнішня 

компактна 

пластинка 

1-2 зубо-

щелепні 

сегменти 

1,31+ 

0,23 

5,9+ 

0,94 

1,88+ 

0,65 

2,19+ 

0,72 

5,41+ 

0,78 

1,33+ 

0,27 

4-5 зубо-

щелепні 

сегменти 

1,22+ 

0,23 

7,33+ 

0,95 

1,62+ 

0,39 

1,6+ 

0,43 

7,23+ 

1,20 

1,27+ 

0,19 

6-7 зубо-

щелепні 

сегменти 

1,27+ 

0,25 

10,27+ 

3,62 

1,58+ 

0,41 

1,47+ 

0,26 

12,16+ 

1,43 

1,24+ 

0,24 

р≤0,05 

 

Найвищу товщину внутрішньої компактної пластинки  та найнижчу 

товщину губчастого шару кісткової тканини у чоловіків обох вікових груп 

встановлено в ділянці різцевих сегментів (рис. 4.4, 4.5). 
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Таблиця 4.4 

Товщина шарів кісткової тканини коміркового відростка верхньої 

щелепи на рівні ротової частини у чоловіків другої вікової групи (мм.) 

(М+m).  

 

Обсте-

жувана 

ділянка 

Права сторона Ліва сторона 

Зовнішня 

компактна 

пластинка 

Губчаста 

кісткова 

тканина 

Внутрішня 

компактна 

пластинка 

Внутрішня 

компактна 

пластинка 

Губчаста 

кісткова 

тканина 

Зовнішня 

компактна 

пластинка 

1-2 зубо-

щелепні 

сегменти 

1,32+ 

0,27 

5,46+ 

1,78 

2,15+ 

0,76 

2,44+ 

0,81 

5,07+ 

1,67 

1,25+ 

0,36 

4-5 зубо-

щелепні 

сегменти 

1,14+ 

0,17 

6,55+ 

1,84 

1,82+ 

0,42 

1,82+ 

0,45 

5,7+ 

2,33 

1,05+ 

0,12 

6-7 зубо-

щелепні 

сегменти 

1,15+ 

0,19 

19,62+ 

28,33 

1,46+ 

0,42 

1,78+ 

0,68 

9,57+ 

2,78 

11,03+ 

31,26 

р≤0,05 

 

При аналізі комп‟ютерних томограм у чоловіків, як і в жінок 

встановлено також чітко виражену асиметрію товщини всіх шарів кісткової 

тканини ротової частини коміркового відростка в ділянці різцевих сегментів. 
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Рис. 4.4. Порівняння товщини шарів кісткової тканини ротової частини 

коміркового відростка верхньої щелепи  чоловіків  1-ї вікової групи 

 

 

 

Рис. 4.5. Порівняння товщини шарів кісткової тканини ротової частини 

коміркового відростка верхньої щелепи  чоловіків  2-ї вікової групи 
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Якщо в ротовій частині у чоловіків та жінок обох обстежених груп 

будова коміркового відростка верхньої щелепи була подібною, то вивчення  

будови його основної частини засвідчило наявність статевих особливостей  і 

вираженої вікової динаміки, передусім це стосується товщини шару 

губчастої кісткової тканини (табл. 4.5-4.8).   

 

 

 Таблиця 4.5. 

Товщина шарів кісткової тканини коміркового відростка верхньої 

щелепи на рівні основної частини у жінок першої вікової групи (мм.) (М+m).  

  

Обсте-

жувана 

ділянка 

Права сторона Ліва сторона 

Зовнішня 

компактна 

пластинка 

Губчаста 

кісткова 

тканина 

Внутрішня 

компактна 

пластинка 

Внутрішня 

компактна 

пластинка 

Губчаста 

кісткова 

тканина 

Зовнішня 

компактна 

пластинка 

1-2 зубо-

щелепні 

сегменти 

1,517+ 

0,25 

5,742+ 

2,04 

1,792+ 

0,55 

2,008+ 

0,69 

4,958+ 

1,75 

1,5+ 

0,33 

4-5 зубо-

щелепні 

сегменти 

1,442+ 

0,50 

6,333+ 

1,59 

1,875+ 

0,52 

1,983+ 

0,47 

6.075+ 

1,52 

1,442+ 

0,27 

6-7 зубо-

щелепні 

сегменти 

1,283+ 

0,41 

11,492+ 

1,32 

1,242+ 

0,29 

1,617+ 

0,86 

10,742+ 

1,73 

1,375+ 

0,32 

р≤0,05 

 

Проведений аналіз комп‟ютерних томограм жінок першої вікової групи 

дав змогу встановити, що на всьому протязі основної частини коміркового 



 76 

відростка верхньої щелепи товщина шарів кісткової тканини має виражену 

асиметрію, зокрема –  товщина губчастого шару з лівої сторони є достовірно 

нижчою, ніж з правої. 

 

Таблиця 4.6. 

Товщина шарів кісткової тканини коміркового відростка верхньої 

щелепи на рівні основної частини у жінок другої вікової групи (мм.) (М+m).   

 

Обсте-

жувана 

ділянка 

Права сторона Ліва сторона 

Зовнішня 

компактна 

пластинка 

Губчаста 

кісткова 

тканина 

Внутрішня 

компактна 

пластинка 

Внутрішня 

компактна 

пластинка 

Губчаста 

кісткова 

тканина 

Зовнішня 

компактна 

пластинка 

1-2 зубо-

щелепні 

сегменти 

1,41+ 

0,15 

5,67+ 

1,68 

1,77+ 

0,39 

1,76+ 

0,49 

5,72+ 

1,78 

1,34+ 

0,20 

4-5 зубо-

щелепні 

сегменти 

1,33+ 

0,27 

6,85+ 

1,78 

1,64+ 

0,34 

1,67+ 

0,33 

6,41+ 

1.39 

1,24+ 

0,23 

6-7 зубо-

щелепні 

сегменти 

1,22+ 

0,23 

10,78+ 

1,84 

1,26+ 

0,20 

1,43+ 

0,43 

10,38+ 

2,17 

1,3+ 

0,24 

р≤0,05 

 

У жінок другої вікової групи чіткої асиметрії не виявлено, натомість, 

найменша товщина губчастого шару кісткової тканини зафіксована на рівні 

різцевого сегменту справа (рис. 4.6, 4.7). 
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Рис. 4.6. Порівняння товщини шарів кісткової тканини основної  

частини коміркового відростка верхньої щелепи жінок 1-ї вікової групи 

 

 

 

Рис. 4.7. Порівняння товщини шарів кісткової тканини основної 

частини коміркового відростка верхньої щелепи жінок 2-ї вікової групи  
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Таблиця 4.7 

Товщина шарів кісткової тканини коміркового відростка верхньої 

щелепи на рівні основної частини у чоловіків першої вікової групи (мм.) 

(М+m).  

  

Обсте-

жувана 

ділянка 

Права сторона Ліва сторона 

Зовнішня 

компактна 

пластинка 

Губчаста 

кісткова 

тканина 

Внутрішня 

компактна 

пластинка 

Внутрішня 

компактна 

пластинка 

Губчаста 

кісткова 

тканина 

Зовнішня 

компактна 

пластинка 

 

1-2 зубо-

щелепні 

сегменти 

1,43+ 

0,13 

7,03+ 

1,48 

1,71+ 

0,41 

1,79+ 

0,48 

7,23+ 

1,37 

1,49+ 

0,13 

4-5 зубо-

щелепні 

сегменти 

1,46+ 

0,25 

7,19+ 

1,61 

1,78+ 

0,58 

1,79+ 

0,41 

7,19+ 

1,61 

1,51+ 

0,34 

6-7 зубо-

щелепні 

сегменти 

1,26+ 

0,28 

11,93+ 

1,52 

1,38+ 

0,30 

1,42+ 

0,23 

12+ 

1,30 

1,2+ 

0,22 

р≤0,05 

 

У чоловіків першої вікової групи товщина губчастого шару кісткової 

тканини в основній частині коміркового відростка практично однакова на 

рівні сегментів різців та малих кутніх зубів з обох сторін, збільшуючись 

лише на рівні сегментів великих кутніх зубів.  

Характерною особливістю основної частини коміркового відростка 

верхньої щелепи у чоловіків першої вікової групи є симетричність  

досліджених лінійних  показників (рис. 4.8).  
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Таблиця 4.8 

Товщина шарів кісткової тканини коміркового відростка верхньої 

щелепи на рівні основної частини у чоловіків другої вікової групи (мм.) 

(М+m).   

 

Обсте-

жувана 

ділянка 

Права сторона Ліва сторона 

Зовнішня 

компактна 

пластинка 

Губчаста 

кісткова 

тканина 

Внутрішня 

компактна 

пластинка 

Внутрішня 

компактна 

пластинка 

Губчаста 

кісткова 

тканина 

Зовнішня 

компактна 

пластинка 

 

1-2 зубо-

щелепні 

сегменти 

1,55+ 

0,25 

7,59+ 

1,99 

2,22+ 

0,92 

1,72+ 

0,48 

7,75+ 

2,55 

1,63+ 

0,21 

4-5 зубо-

щелепні 

сегменти 

1,36+ 

0,30 

6,82+ 

2,12 

2,2+ 

0,82 

2,11+ 

0,75 

16,16+ 

29,54 

1,35+ 

0,40 

6-7 зубо-

щелепні 

сегменти 

1,42+ 

0,33 

11,29+ 

2,97 

1,25+ 

0,49 

1,51+ 

0,45 

10,87+ 

3,24 

1,23+ 

0,25 

р≤0,05 
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Рис. 4.8. Порівняння товщини шарів  кісткової тканини основної 

частини коміркового відростка верхньої щелепи  чоловіків  1-ї вікової групи 

 

У чоловіків другої вікової групи найнижчі показники товщини 

губчастого шару кісткової тканини в основній частині коміркового відростка 

встановлені на рівні сегментів малих кутніх зубів (зліва показники нижчі, ніж 

справа). Дещо вищими досліджувані показники є на рівні різцевих сегментів 

і найвищими – на рівні сегментів великих кутніх зубів (рис.4.9).  

Аналіз встановлених показників товщини компактних пластинок 

кісткової тканини основної частини коміркового відростка верхньої щелепи у 

обстежених осіб жіночої та чоловічої статі обох вікових груп засвідчив, що 

найменшу товщину має зовнішня компактна пластинка, за винятком 

сегментів великих кутніх зубів у всіх групах, та різцевого сегмента з лівої 

сторони у чоловіків другої вікової групи. 
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Рис. 4.9. Порівняння товщини шарів  кісткової тканини основної  

частини коміркового відростка верхньої щелепи  чоловіків  2-ї вікової групи 

 

Порівняння товщини шарів кісткової тканини коміркових відростків 

верхньої щелепи осіб чоловічої та жіночої статі різних вікових груп 

дозволило встановити особливості вікової динаміки досліджуваних 

показників (рис. 4.10 – 4.21).  Зокрема, в основній частині коміркового 

відростка у жінок на рівні різцевих сегментів встановлено виражену 

позитивну динаміку  товщини губчастого шару кісткової тканини з лівої 

сторони (рис. 4.10).  

На рівні сегментів малих кутніх зубів у жінок з віком збільшується 

товщина губчастого шару кісткової тканини симетрично з обох сторін (рис. 

4.11), а на рівні сегментів великих кутніх зубів також з обох сторін 

зменшується товщина всіх шарів кісткової тканини коміркового відростка 

(рис. 4.12). 
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Рис. 4.10. Вікова  динаміка товщини шарів  кісткової  тканини  

основної частини коміркового  відростка  верхньої щелепи  на  рівні різцевих 

сегментів (жінки) 

 

 

Рис. 4.11. Вікова динаміка товщини шарів  кісткової тканини основної 

частини  коміркового відростка верхньої щелепи на рівні сегментів малих 

кутніх зубів (жінки) 
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Рис. 4.12. Вікова динаміка товщини шарів  кісткової тканини  основної 

частини  коміркового відростка верхньої щелепи на рівні сегментів великих 

кутніх зубів (жінки) 

 

У чоловіків в основній частині коміркового відростка на рівні різцевих 

сегментів з віком зростає товщина всіх шарів кісткової тканини; виняток 

становить внутрішня компактна пластинка з лівої сторони (рис. 4.13). 

На рівні сегментів малих кутніх зубів товщина шару губчастої 

кісткової тканини знижується асиметрично – більше виражено з лівого боку. 

Натомість симетрично з обох сторін знижується товщина зовнішньої 

компактної пластинки, а товщина внутрішньої компактної пластинки також 

симетрично зростає (рис. 4.14). 
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Рис. 4.13. Вікова  динаміка товщини шарів  кісткової  тканини  

основної частини коміркового  відростка  верхньої щелепи  на  рівні різцевих 

сегментів (чоловіки) 

 

 

 

Рис. 4.14. Вікова динаміка товщини шарів  кісткової тканини основної 

частини  коміркового відростка верхньої щелепи на рівні сегментів малих 

кутніх зубів  (чоловіки) 
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На рівні сегментів великих кутніх зубів товщина губчастого шару 

кісткової тканини основної частини коміркового відростка верхньої щелепи у 

чоловіків з віком симетрично знижується з обох сторін, а товщина зовнішньої 

компактної пластинки також симетрично збільшується. Динаміка товщини 

внутрішньої компактної пластинки є асиметричною – справа показники 

знижуються, а зліва  –  зростають (рис. 4.15). 

 

 

 

Рис. 4.15. Вікова динаміка товщини шарів  кісткової тканини  основної 

частини  коміркового відростка верхньої щелепи на рівні сегментів великих 

кутніх зубів  (чоловіки) 

 

У ротовій частині коміркового відростка верхньої щелепи на рівні 

різцевих сегментів у жінок другої вікової групи встановлено виражене 

симетричне зростання товщини губчастого шару кісткової тканини порівняно 

з першою віковою групою (рис. 4.16).  
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Рис. 4.16. Вікова  динаміка товщини шарів  кісткової  тканини  ротової 

частини коміркового  відростка  верхньої щелепи  на  рівні різцевих 

сегментів (жінки) 

 

Товщина губчастого шару кісткової тканини на рівні сегментів малих 

кутніх зубів та великих кутніх зубів у жінок з віком знижується, при цьому 

на рівні пмалих кутніх зубів – симетрично  з обох боків (рис. 4.17), а на рівні 

великих кутніх зубів  більше виражено з лівої сторони (рис. 4.18). 

Товщина зовнішньої та внутрішньої компактних пластинок на рівні 

ротової частини  коміркових відростків верхньої щелепи у жінок на всьому 

протязі з віком суттєво не міняється.   
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Рис. 4.17. Вікова динаміка товщини шарів  кісткової тканини ротової 

частини  коміркового відростка верхньої щелепи на рівні сегментів малих 

кутніх зубів (жінки) 

 

У чоловіків з віком симетрично зменшується товщина губчастого шару 

кісткової тканини і незначно зростає товщина внутрішньої компактної 

пластинки коміркового відростка в ділянці різцевих сегментів (рис. 4.19). 

На рівні сегментів малих кутніх зубів виявлено подібну вікову 

динаміку, проте стоншення губчастого шару кісткової тканини коміркового 

відростка більше виражене з лівої сторони (рис. 4.20).  
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Рис. 4.18. Вікова динаміка товщини шарів кісткової тканини ротової 

частини  коміркового відростка верхньої щелепи на рівні сегментів великих 

кутніх зубів (жінки) 

 

І на рівні різців, і на рівні малих кутніх зубів товщина зовнішньої 

компактної пластинки коміркового відростка верхньої щелепи в ротовій 

частині з віком змінюється незначно, проте має виражену тенденцію до 

зниження (рис. 4.19, 4.20). 

 На рівні сегментів великих кутніх зубів у ротовій частині коміркового 

відростка верхньої щелепи у чоловіків з віком симетрично зменшується 

товщина зовнішньої компактної пластинки (рис. 4.21).  

Вікова перебудова губчастого шару кісткової тканини та внутрішньої 

компактної пластинки відбувається несиметрично – справа товщина шару 

губчастої кістки зростає, а товщина внутрішньої компактної пластинки 

зменшується; з лівого боку встановлено зворотню динаміку – шар губчастої 

кісткової тканини стоншується, а внутрішня компактна пластинка має 

виражену тенденцію до потовщення (рис. 4.21). 
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Рис. 4.19. Вікова  динаміка товщини шарів  кісткової  тканини  ротової 

частини коміркового  відростка  верхньої щелепи  на  рівні різцевих 

сегментів  (чоловіки) 

 

 

 

Рис. 4.20. Вікова динаміка товщини шарів  кісткової тканини ротової 

частини  коміркового відростка верхньої щелепи на рівні сегментів малих 

кутніх зубів  (чоловіки) 
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Проведений порівняльний аналіз товщини шарів кісткової тканини 

основної частини коміркового відростка верхньої щелепи  чоловіків та жінок 

різних вікових груп засвідчив, що  на рівні різцевих сегментів губчастий шар 

має найбільшу товщину у чоловіків другої вікової групи, найменшу – у жінок 

першої вікової групи з лівого боку, а з правого боку – у жінок обох вікових 

груп (рис. 4.22).  

 

 

 

Рис. 4.21. Вікова динаміка товщини шарів  кісткової тканини ротової 

частини  коміркового відростка верхньої щелепи на рівні сегментів великих 

кутніх зубів 

 

Найменшу товщину у чоловіків і жінок обох вікових груп на рівні 

різцевих сегментів мають зовнішні компактні пластинки  основної частини 

коміркового відростка верхньої щелепи (рис. 4.22), при цьому різниця даного 

показника між різними групами обстежених осіб є мінімальною.  Товщина 

внутрішньої компактної пластинки в досліджуваній ділянці є симетричною у 

жінок другої вікової групи та у чоловіків першої вікової групи. 
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 У жінок першої вікової групи товщина внутрішньої компактної 

пластинки основної частини коміркового відростка на рівні різцевих 

сегментів  є значно вищою з лівої сторони, а у чоловіків другої вікової групи 

– з правої (рис. 4.22).  

На рівні сегментів малих кутніх зубів найбільшу товщину губчастого 

шару кісткової тканини та зовнішньої компактної пластинки в основній 

частині  коміркового відростка верхньої щелепи серед усіх обстежених осіб  

встановлено у чоловіків першої вікової групи, а внутрішньої компактної 

пластинки – у чоловіків другої вікової групи (рис. 4.23). 

 

 

 

Рис. 4.22. Порівняння товщини шарів кісткової тканини основної 

частини коміркового відростка верхньої щелепи  на рівні різцевих сегментів 

чоловіків та жінок різних вікових груп 
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Рис. 4.23. Порівняння товщини шарів кісткової тканини основної 

частини коміркового відростка верхньої щелепи на рівні сегментів малих 

кутніх зубів чоловіків та жінок різних вікових груп 

 

На рівні сегментів великих кутніх зубів в основній частині коміркового 

відростка верхньої щелепи в осіб різних вікових груп чоловічої та жіночої 

статі значну різницю товщини  шарів кісткової тканини виявлено лише для 

губчастого шару – найвищою його товщина є в чоловіків першої вікової 

групи, а найнижчою – у жінок другої вікової групи (рис. 4.24). 

У ротовій частині коміркового відростка верхньої щелепи на рівні 

різцевих сегментів губчастий шар кісткової тканини симетрично з обох 

сторін має найбільшу товщину у чоловіків першої вікової групи, найменшу – 

у жінок першої вікової групи. Внутрішня компактна пластинка найтовстіша у 

чоловіків другої вікової групи, а найтонша – у жінок першої вікової групи. 

Аналіз товщини зовнішньої компактної пластинки у осіб всіх 

обстежуваних груп засвідчив, що на рівні різцевого сегмента цей показник 

має незначну вікову динаміку і мінімальну різницю у осіб чоловічої та 

жіночої статі (рис. 4.25). 
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Рис. 4.24. Порівняння товщини шарів  кісткової тканини основної 

частини коміркового відростка верхньої щелепи на рівні сегментів великих 

кутніх зубів чоловіків та жінок різних вікових груп 

 

 

 

Рис. 4.25. Порівняння товщини шарів кісткової тканини ротової 

частини коміркового відростка верхньої щелепи  на рівні різцевих сегментів 

чоловіків та жінок різних вікових груп 
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чоловіки 2-й період 1,32 5,46 2,15 2,44 5,07 1,25
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На рівні сегментів малих кутніх зубів різниця товщини шарів 

зовнішньої та внутрішньої компактних пластинок ротової частини 

коміркового відростка у осіб різної статі та різних вікових груп є 

мінімальною –  товщина губчастого шару кісткової тканини найбільша у 

чоловіків першої вікової групи, а у представників трьох інших груп – 

асиметрично вища з правої сторони (рис. 4.26). 

На рівні сегментів великих кутніх зубів в ротовій частині коміркового 

відростка верхньої щелепи з лівої сторони губчаста кісткова тканина має 

найбільшу товщину у чоловіків першої вікової групи, найменшу – у чоловіків 

другої вікової групи.  

Товщина зовнішніх та внутрішніх компактних пластинок коміркового 

відростка з обох сторін, а також губчастого шару кісткової тканини з правої 

сторони у обстежуваних чоловіків і жінок різниться не достовірно і має 

мінімальну вікову динаміку (Рис. 4.27).  

 

 

 

Рис. 4.26. Порівняння товщини шарів  кісткової тканини ротової 

частини коміркового відростка верхньої щелепи на рівні сегментів малих 

кутніх зубів чоловіків та жінок різних вікових груп 
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Рис. 4.27. Порівняння товщини шарів  кісткової тканини ротової 

частини коміркового відростка верхньої щелепи на рівні сегментів великих 

кутніх зубів чоловіків та жінок різних вікових груп 
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відростка (рис. 4.28-4.35). 

Результати проведеного аналізу співвідношення питомих часток 

товщини шарів КТ КВ ВЩ у осіб зрілого віку засвідчив, що 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 так само поступово зменшуються, при 

зовнішня 
компактна 
пластинка

губчаста 
кістка

внутрішня 
компактна 
пластинка

внутрішня 
компактна 
пластинка

губчаста 
кістка

зовнішня 
компактна 
пластинка

справа зліва

жінки 1-й період 1,18 10,88 1,44 1,48 10,83 1,16

жінки 2-й період 1,13 10,82 1,35 1,49 10,31 1,16

чоловіки 1-й період 1,27 10,27 1,58 1,47 12,16 1,24

чоловіки 2-й період 1,15 10,62 1,46 1,78 9,57 1,03

0

2

4

6

8

10

12

14



 96 

цьому частка  внутрішньої компактної пластинки є вищою, ніж зовнішньої 

(рис. 4.28-4.30, 4.32-4.34).  

 

  

 

Рис. 4.28. Співвідношення питомих часток товщини шарів КТ КВ ВЩ 

на рівні ротової частини у жінок першої вікової групи (%)  

 

 

 

Рис. 4.29. Співвідношення питомих часток товщини шарів КТ КВ ВЩ 

на рівні ротової частини у жінок другої вікової групи (%) 
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У чоловіків другої вікової групи спостерігали 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 (рис. 4.31, 4.35). 

 

 

 

Рис. 4.30 Співвідношення питомих часток товщини шарів КТ КВ ВЩ 

на рівні ротової частини у чоловіків першої вікової групи (%) 

 

 

 

Рис. 4.31. Співвідношення питомих часток товщини шарів КТ КВ ВЩ 

на рівні ротової частини у чоловіків другої вікової групи (%) 
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Рис. 4.32. Співвідношення питомих часток товщини шарів КТ КВ ВЩ 

на рівні основної частини у жінок першої вікової групи (%) 

 

 

 

Рис. 4.33. Співвідношення питомих часток товщини шарів КТ КВ ВЩ 

на рівні основної частини у жінок другої вікової групи (%) 
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Рис. 4.34. Співвідношення питомих часток товщини шарів КТ КВ ВЩ 

на рівні основної частини у чоловіків першої вікової групи (%)  

 

 

 

Рис. 4.35. Співвідношення питомих часток товщини шарів КТ КВ ВЩ 

на рівні основної частини у чоловіків другої вікової групи (%) 
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У всіх обстежуваних ділянках (за винятком основної частини у 

чоловіків другої вікової групи) питомі частки досліджуваних шарів кісткової 

тканини коміркового відростка верхньої щелепи мають виражену асиметрію. 

Таким чином, 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  частин 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. 

Проведений 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.  

У жінок обох вікових груп та чоловіків першої вікової групи на рівні і 

ротової і основної частин частка губчастої кісткової тканини поступово 
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зростає від різцевих сегментів до сегментів великих кутніх зубів, частки 

внутрішньої та зовнішньої компактних пластинок так само 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 їх 

товщини мають виражену асиметрію. 

Результати даного підрозділу опубліковані у наступних статтях, 

матеріалах та тезах конференцій: 

1. Масна ЗЗ, Дахно ЛО, Павлів ХІ, Криницький РП, Чайковська СЮ, Черкес 

МБ Використання променевих методів дослідження для вивчення 

особливостей перебудови щелепно-лицевої ділянки у віковому аспекті. В: 

Матеріали ХV конгресу Світової федерації Українських лікарських 

товариств. Чернівці, Київ, Чікаго; 2014. с. 411. (Здобувачем проведено огляд 

літератури, збір матеріалу та проаналізовано ефективність застосування 

різних методів променевого обстеження в стоматології).  [57].  

2. Дахно ЛО, Криницький РП, Павлів ХІ, Масна ЗЗ, Масна-Чала ОЗ. 

Особливості перебудови коміркових відростків щелеп та їх співвідношення з 

коренями постійних зубів у віковому аспекті. Вісник проблем біології і 

медицини. 2014;1(2):136-139 (Здобувачем проведено вивчення особливостей 
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перебудови коміркового відростка верхньої щелепи у осіб різної статі у 

віковому аспекті). [155]. 

3. Дахно ЛО. Особливості вікової перебудови коміркового відростка верхньої 

щелепи у жінок зрілого віку. В: Збірник тез доп.  наук.-практ. конф. 

Морфологічні дослідження – виклики сучасності; 2015 квіт. 23−24; Суми. 

Суми; 2015. с.18-20. [129]. 

4. Дахно ЛО, Масна ЗЗ. Особливості вікової динаміки лінійних розмірів 

коміркового відростка верхньої щелепи в осіб зрілого віку Клінічна анатомія 

та оперативна хірургія. 2015; 14(1):105–109. (Здобувачем проведено КТ-

обстеження щелепно-лицевої ділянки пацієнтів, визначення лінійних розмірів 

різних ділянок коміркового відростка верхньої щелепи осіб різної статі у 

віковій динаміці, формулювання висновків та написання статті).[46]. 

5. Дахно ЛА, Масна ЗЗ. Сравнительный анализ возрастной динамики 

линейных размеров и показателей плотности разных участков альвеолярного 

отростка верхней челюсти у мужчин зрелого возраста В: Материалы 

Междунар. науч. конф. Актуальные вопросы морфологии, посвящ. 70-летию 

Государственного медицинского и фармацевтического университета им. 

Николая Тестемицану. Кишинэу; 2015. с. 217-21. (Здобувачем проведено КТ-

обстеження щелепно-лицевої ділянки пацієнтів, визначення лінійних розмірів 

та щільності кісткової тканини різних ділянок коміркового відростка 

верхньої щелепи осіб різної статі та їх співвідношення у віковій динаміці, 

формулювання висновків та написання статті).[131]. 

6. Dakhno LO, Masna  ZZ. Age dynamics analusis of the osseous tissue layers in 

the maxillary alveolar process and their ratio in adult individuals. Deutscher 

Wissenschaftsherold = German Science Herald. 2017; 1: 31-37 (Здобувачем 

проведено КТ-обстеження щелепно-лицевої ділянки пацієнтів, визначення 

лінійних розмірів різних ділянок коміркового відростка верхньої щелепи та їх 

співвідношення у осіб різної статі у віковій динаміці, формулювання 

висновків та написання статті). [223]. 
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7. Дахно ЛО, Масна ЗЗ.винахідники; Львівський національний медичний 

університет ім. Данила Галицького., патентовласник. Спосіб прогнозування 

ефективності дентальної імплантації верхньої щелепи. Патент на корисну 

модель № 118785.2017.серп.28. (Здобувачем проведено КТ-обстеження 

щелепно-лицевої ділянки пацієнтів, визначення лінійних розмірів та 

щільності кісткової тканини різних ділянок коміркового відростка верхньої 

щелепи осіб різної статі та їх співвідношення у віковій динаміці). [224]. 
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РОЗДІЛ 5 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ 

КОМІРКОВОГО ВІДРОСТКА ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ У ОСІБ РІЗНОЇ 

СТАТІ ТА АНАЛІЗ ЇЇ ВІКОВОЇ ДИНАМІКИ   

 

Комп‟ютерно-томографічне обстеження пацієнтів дозволяє визначати 

не тільки кількісні, але й якісні зміни в структурі тканин та органів шляхом 

встановлення їх щільності. Нами було визначено значення даного показника, 

що вимірюється в одиницях Хаусфілда, для ділянок різних зубощелепних 

сегментів коміркового відростка верхньої щелепи, а також проведено аналіз 

його вікової динаміки  у осіб різних періодів зрілого віку жіночої та чоловічої 

статі (рис. 5.1). 

 

 

 

Рис. 5.1 Визначення щільності кісткової тканини коміркового відростка 

верхньої щелепи на рівні коміркової дуги в ділянці малих кутніх зубів (КТ-

зображення жінки 33 років) 
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Аналіз індивідуальних показників щільності різних шарів кісткової 

тканини коміркового відростка верхньої щелепи у чоловіків обох вікових 

груп засвідчив, що щільність внутрішньої компактної пластинки має 

максимальне значення в ділянках малих кутніх зубів на рівні ротової частини 

у 50-70% від загальної кількості обстежених чоловіків, а на рівні основної 

частини – у 60-90%.  

 Натомість 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.  

Щільність інших шарів кісткової тканини коміркового відростка 

верхньої щелепи в осіб зрілого віку незалежно від статі характеризується 

значною варіабельністю і частота зустрічання кожного з варіантів не 

перевищує 60%. 

Співвідношення середніх показників щільності досліджуваних шарів 

кісткової тканини коміркового відростка верхньої щелепи на рівні ротової та 

основної частин у жінок та чоловіків обох обстежуваних вікових груп подано 

в таблицях 5.1-5.8.  

Результати проведеного дослідження засвідчили, що в осіб жіночої 

статі обох вікових груп в ротовій частині коміркового відростка найнижчу 

щільність має губчастий шар кісткової тканини, а найвищу – внутрішня 

компактна пластинка (табл. 5.1, 5.2).   

На рівні сегментів великих кутніх зубів показники щільності кісткової 

тканини зовнішньої та внутрішньої компактних пластинок коміркового 

відростка були практично однаковими, а максимальну різницю між ними 

було встановлено на рівні сегментів малих кутніх зубів (рис 5.2, 5.3).  
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Таблиця 5.1 

Щільність шарів кісткової тканини коміркового відростка верхньої 

щелепи на рівні ротової частини у жінок першої вікової групи (HU) (М+m).  

 

Обсте-

жувана 

ділянка 

Права сторона Ліва сторона 

Зовнішня 

компактна 

пластинка 

Губчаста 

кісткова 

тканина 

Внутрішня 

компактна 

пластинка 

Внутрішня 

компактна 

пластинка 

Губчаста 

кісткова 

тканина 

Зовнішня 

компактна 

пластинка 

1-2 зубо-

щелепні 

сегменти 

1253+ 

558,41 

406,67+ 

200,88 

1359,33+ 

216,72 

1359,67+ 

276,63 

408,67+ 

191,85 

1182,17+ 

536,69 

4-5 зубо-

щелепні 

сегменти 

1346,33+ 

631,82 

362,83+ 

126,03 

1553+ 

248,49 

1588,5+ 

241,33 

361,67+ 

158,28 

1367,67+ 

550,96 

6-7 зубо-

щелепні 

сегменти 

1426,33+ 

527,77 

 

358,67+ 

189,13 

1444,5+ 

321,72 

1452,83+ 

247,68 

365+ 

134,46 

1421,67+ 

456,96 

р≤0,05 

Таблиця 5. 2 

Щільність кісткової тканини коміркового відростка верхньої щелепи на 

рівні ротової частини у жінок другої вікової групи (HU) (М+m).   

 

Обсте-

жувана 

ділянка 

Права сторона Ліва сторона 

Зовнішня 

компактна 

пластинка 

Губчаста 

кісткова 

тканина 

Внутрішня 

компактна 

пластинка 

Внутрішня 

компактна 

пластинка 

Губчаста 

кісткова 

тканина 

Зовнішня 

компактна 

пластинка 

1-2 зубо-

щелепні 

сегменти 

1181+ 

286,21 

411+ 

235,76 

1481+ 

348,37 

1436+ 

228,28 

411+ 

227,36 

1081+ 

269,21 

4-5 зубо-

щелепні 

сегменти 

1141+ 

416,37 

321+ 

180,20 

1641+ 

149,16 

1736+ 

142,98 

271+ 

109,16 

1251+ 

369,87 

6-7 зубо-

щелепні 

сегменти 

1356+ 

252,98 

391+ 

229,79 

1366+ 

280,67 

1226+ 

466,67 

271,1+ 

130,03 

1196+ 

401,52 

р≤0,05 
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Рис 5.2  Порівняння щільності кісткової тканини різних шарів ротової 

частини коміркового відростка верхньої щелепи жінок 1-ї вікової групи 

 

Для жінок обох вікових груп губчастий шар кісткової тканини має 

найбільшу щільність на рівні різцевих сегментів, у осіб першої вікової групи 

щільність губчастого шару на рівні сегментів малих і великих кутніх зубів 

має мінімальну різницю.  

У жінок другої вікової групи найнижчою є щільність кісткової тканини 

губчастого шару ротової частини коміркового відростка верхньої щелепи на 

рівні сегментів малих і великих кутніх зубів справа, з лівого ж боку 

досліджуваний показник є дещо вищим, і на рівні сегментів великих кутніх 

зубів майже таким, як на рівні різців (рис. 5.2, 5.3).  

Найбільшу симетричність показників щільності у жінок обох вікових 

груп в ротовій  частині коміркового відростка верхньої щелепи спостерігали 

в губчастому шарі, несиметричними є показники щільності зовнішньої 

компактної пластинки, особливо у жінок другої вікової групи (рис. 5.3). 
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Рис.  5.3.  Порівняння щільності кісткової тканини різних шарів ротової 

частини коміркового відростка верхньої щелепи жінок 2-ї вікової групи 

 

Таблиця 5.2 

Щільність шарів кісткової тканини коміркового відростка верхньої 

щелепи на рівні ротової частини у чоловіків першої вікової групи  (HU) 

(М+m).  

Обсте-

жувана 

ділянка 

Права сторона Ліва сторона 

Зовнішня 

компактна 

пластинка 

Губчаста 

кісткова 

тканина 

Внутрішня 

компактна 

пластинка 

Внутрішня 

компактна 

пластинка 

Губчаста 

кісткова 

тканина 

Зовнішня 

компактна 

пластинка 

1-2 зубо-

щелепні 

сегменти 

1246+ 

315,52 

356+ 

244,04 

1351+ 

348,21 

1286+ 

275,68 

381+ 

172,32 

1326+ 

278,89 

4-5 зубо-

щелепні 

сегменти 

1311+ 

335,87 

261+ 

149,16 

1486+ 

179,20 

1451+ 

245,23 

 

311+ 

133,44 

1351+ 

312,92 

6-7 зубо-

щелепні 

сегменти 

1281+ 

313,09 

336+ 

144,91 

1246+ 

302,03 

1491+ 

300,97 

296+ 

100,55 

1311+ 

255,01 

р≤0,05 
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У чоловіків обох вікових груп, як і в жінок, показники щільності 

губчастого шару кісткової тканини ротової частини коміркового відростка 

верхньої щелепи є значно нижчими, ніж показники щільності зовнішньої та 

внутрішньої компактних пластинок в ділянках всіх зубощелепних сегментів 

(табл. 5.3, 5.4). 

Показники щільності всіх трьох шарів коміркового відростка верхньої 

щелепи в ротовій частині у чоловіків обох вікових груп не є симетричними 

(рис. 5.4, 5.5).  

 

Таблиця 5.4 

Щільність шарів кісткової тканини коміркового відростка верхньої 

щелепи на рівні ротової частини у чоловіків другої вікової групи (HU) 

(М+m).    

Обсте-

жувана 

ділянка 

Права сторона Ліва сторона 

Зовнішня 

компактна 

пластинка 

Губчаста 

кісткова 

тканина 

Внутрішня 

компактна 

пластинка 

Внутрішня 

компактна 

пластинка 

Губчаста 

кісткова 

тканина 

Зовнішня 

компактна 

пластинка 

1-2 зубо-

щелепні 

сегменти 

1173,1+ 

359,18 

456+ 

227,55 

1296+ 

290,78 

1246+ 

303,86 

496+ 

194,65 

1086+ 

257,98 

4-5 зубо-

щелепні 

сегменти 

1096+ 

325,92 

366+ 

161,25 

1481+ 

202,00 

1341+ 

319,77 

396,1+ 

245,58 

981+ 

377,45 

6-7 зубо-

щелепні 

сегменти 

1226+ 

449,07 

454,4+ 

277,01 

1256+ 

260,56 

1275,9+ 

375,80 

445,9+ 

232,41 

1176,2+ 

355,65 

р≤0,05 

 

У чоловіків першої вікової групи на рівні різцевих сегментів з лівої 

сторони та сегментів великих кутніх зубів справа щільність зовнішньої 

компактної пластинки є вищою, ніж щільність внутрішньої компактної 

пластинки (рис.5.4). 
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У чоловіків другої вікової групи внутрішня компактна пластинка 

коміркового відростка має на всьому протязі щільність вищу, ніж зовнішня; 

найбільшою різниця показників є на рівні сегментів малих кутніх зубів (рис. 

5.5).  

 

 

Рис.  5.4  Порівняння щільності кісткової тканини різних шарів ротової 

частини коміркового відростка верхньої щелепи чоловіків 1-ї вікової групи 

 

 

 

Рис. 5.5  Порівняння щільності кісткової тканини різних шарів ротової 

частини коміркового відростка верхньої щелепи чоловіків 2-ї вікової групи 
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При цьому ділянки максимальної щільності губчастого шару кісткової 

тканини коміркового відростка верхньої щелепи в ротовій частині 

співпадають з ділянками мінімальної щільності внутрішньої  компактної 

пластинки (рис. 5.4, 5.5). 

В основній частині коміркового відростка верхньої щелепи і у 

чоловіків і у жінок, як і в ротовій частині, найнижчу щільність має також 

губчастий шар кісткової тканини (табл.5.5-5.8).  

 

Таблиця 5.5. 

Щільність шарів кісткової тканини коміркового відростка верхньої 

щелепи на рівні основної частини у жінок першої вікової групи (HU) (М+m).  

  

Обсте-

жувана 

ділянка 

Права сторона Ліва сторона 

Зовнішня 

компактна 

пластинка 

Губчаста 

кісткова 

тканина 

Внутрішня 

компактна 

пластинка 

Внутрішня 

компактна 

пластинка 

Губчаста 

кісткова 

тканина 

Зовнішня 

компактна 

пластинка 

1-2 зубо-

щелепні 

сегменти 

1525,33+ 

511,85 

365,17+ 

114,55 

1281,17+ 

232,38 

1417,67+ 

204,31 

379,42+ 

189,03 

1501+ 

526,35 

4-5 зубо-

щелепні 

сегменти 

1602,83+ 

571,89 

348,33+ 

158,61 

1573,83+ 

228,24 

1557+ 

229,66 

351,17+ 

65,11 

1481,67+ 

529,69 

6-7 зубо-

щелепні 

сегменти 

1610,67+ 

539,01 

323,67+ 

205,83 

1610,33+ 

282,86 

1584,33+ 

352,80 

398,67+ 

163,86 

1576+ 

308,96 

р≤0,05 
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Таблиця 5.6 

Щільність шарів кісткової тканини коміркового відростка верхньої 

щелепи на рівні основної частини у жінок другої вікової групи  (HU) (М+m). 

 

Обсте-

жувана 

ділянка 

Права сторона Ліва сторона 

Зовнішня 

компактна 

пластинка 

Губчаста 

кісткова 

тканина 

Внутрішня 

компактна 

пластинка 

Внутрішня 

компактна 

пластинка 

Губчаста 

кісткова 

тканина 

Зовнішня 

компактна 

пластинка 

1-2 зубо-

щелепні 

сегменти 

1666+ 

314,29 

371+ 

309,52 

1396+ 

269,98 

1336+ 

337,31 

371+ 

278,34 

1526+ 

385,86 

4-5 зубо-

щелепні 

сегменти 

1591+ 

363,66 

311+ 

154,65 

1441+ 

227,36 

1631+ 

193,58 

256+ 

131,66 

1566+ 

359,63 

6-7 зубо-

щелепні 

сегменти 

1631+ 

249,94 

451+ 

293,68 

1561+ 

222,42 

1596+ 

315,52 

331+ 

138,34 

1416+ 

498,78 

р≤0,05 

Таблиця 5.7 

Щільність шарів кісткової тканини коміркового відростка верхньої 

щелепи на рівні основної частини у чоловіків першої вікової групи (HU) 

(М+m).   

 

Обсте-

жувана 

ділянка 

Права сторона Ліва сторона 

Зовнішня 

компактна 

пластинка 

Губчаста 

кісткова 

тканина 

Внутрішня 

компактна 

пластинка 

Внутрішня 

компактна 

пластинка 

Губчаста 

кісткова 

тканина 

Зовнішня 

компактна 

пластинка 

1-2 зубо-

щелепні 

сегменти 

1531+ 

339,48 

296+ 

161,93 

1331+ 

266,10 

1346+ 

255,17 

331+ 

157,14 

1581+ 

332,87 

4-5 зубо-

щелепні 

сегменти 

1551+ 

388,19 

251+ 

116,07 

1611+ 

204,19 

1641+ 

181,12 

246+ 

78,88 

1661+ 

255,01 

6-7 зубо-

щелепні 

сегменти 

1571+ 

212,72 

346+ 

147,57 

1471+ 

289,11 

1571+ 

305,00 

306+ 

139,84 

1586+ 

235,47 

р≤0,05 
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Певну симетричність досліджуваних показників щільності встановлено 

лише для губчастого шару основної частини  коміркового відростка верхньої 

щелепи у жінок другої вікової групи та у чоловіків першої вікової групи (рис. 

5.7, 5.8).  

Таблиця 5.8 

Щільність шарів кісткової тканини коміркового відростка верхньої 

щелепи на рівні основної частини у чоловіків другої вікової групи  (HU) 

(М+m). 

 

Обсте-

жувана 

ділянка 

Права сторона Ліва сторона 

Зовнішня 

компактна 

пластинка 

Губчаста 

кісткова 

тканина 

Внутрішня 

компактна 

пластинка 

Внутрішня 

компактна 

пластинка 

Губчаста 

кісткова 

тканина 

Зовнішня 

компактна 

пластинка 

1-2 зубо-

щелепні 

сегменти 

1495,4+ 

359,80 

419,1+ 

322,46 

1161,2+ 

316,00 

1256+ 

289,83 

465,4+ 

308,93 

1463,3+ 

369,98 

4-5 зубо-

щелепні 

сегменти 

1471,2+ 

314,48 

516+ 

260,13 

1436+ 

276,69 

1416+ 

297,02 

426+ 

233,33 

1251+ 

355,32 

6-7 зубо-

щелепні 

сегменти 

1646+ 

347,37 

496+ 

331,83 

1476+ 

270,80 

1286+ 

419,52 

441+ 

269,83 

1376,2+ 

437,24 

р≤0,05 

 

Найвищі показники щільності кісткової тканини коміркового відростка 

верхньої щелепи в основній частині в осіб усіх обстежених груп має, 

найчастіше, зовнішня компактна пластинка; виняток становлять ділянки: 

- сегментів малих кутніх зубів зліва і великих кутніх зубів з обох сторін 

у жінок першої вікової групи (рис. 5.6);  

- сегментів малих та великих кутніх зубів зліва у жінок другої вікової 

групи (рис. 5.7);  

- сегментів малих кутніх зубів справа у чоловіків першої вікової групи 

(рис. 5.8);  
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- сегментів малих кутніх зубів зліва у чоловіків другої вікової групи 

(рис. 5.9). 

 

 

 

Рис. 5.6  Порівняння щільності кісткової тканини різних шарів основної 

частини коміркового відростка верхньої щелепи жінок 1-ї вікової групи 

 

 

 

Рис. 5.7  Порівняння щільності кісткової тканини різних шарів основної 

частини коміркового відростка верхньої щелепи жінок 2-ї вікової групи 
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Рис. 5.8  Порівняння щільності кісткової тканини різних шарів основної 

частини коміркового відростка верхньої щелепи чоловіків 1-ї вікової групи 

 

Результати проведеного порівняння вікових показників щільності 

досліджуваних тканин засвідчило наявність вікової динаміки, характерної як 

для осіб кожної статі, так і для різних ділянок коміркового відростка верхньої 

щелепи (рис. 5.10-5.21). 

 

 

 

Рис. 5.9  Порівняння щільності кісткової тканини різних шарів основної 

частини коміркового відростка верхньої щелепи чоловіків 2-ї вікової групи 
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Зокрема, в основній частині коміркового відростка на рівні різцевих 

сегментів у жінок виявлено протилежну вікову динаміку показників 

щільності внутрішньої компактної пластинки з різних сторін – цей показник 

знижується зліва і підвищується з правої сторони (рис. 5.10).  

У чоловіків, у цій же ділянці спостерігали симетричне зниження 

щільності внутрішньої компактної пластинки з одночасним, також 

симетричним підвищенням даного показника для губчастого шару основної 

частини коміркового відростка (рис. 5.11). 

Аналогічну до різцевих сегментів вікову динаміку щільності шарів 

кісткової тканини в основній частині коміркового відростка у жінок 

встановлено і на рівні сегментів малих кутніх зубів, зокрема – щільність 

внутрішньої компактної пластинки справа знижується, а зліва підвищується 

(рис. 5.12). 

 

 

 

Рис. 5.10 Вікова  динаміка щільності кісткової  тканини  основної 

частини коміркового  відростка  верхньої щелепи  на  рівні різцевих 

сегментів (жінки) 
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Рис. 5.11  Вікова  динаміка щільності кісткової  тканини  основної 

частини коміркового  відростка  верхньої щелепи  на  рівні різцевих 

сегментів (чоловіки) 

 

 

 

Рис.5.12  Вікова динаміка щільності кісткової тканини основної 

частини  коміркового відростка верхньої щелепи на рівні сегментів малих 

кутніх зубів (жінки) 
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У чоловіків в основній частині коміркового відростка верхньої щелепи 

на рівні сегментів малих кутніх зубів також спостерігаємо динаміку 

показників щільності, подібну до різцевих сегментів щодо внутрішньої 

компактної пластинки та губчастого шару, однак із зниженням показника 

щільності і зовнішньої компактної пластинки, проте лише з лівої сторони 

(рис. 5.13).  

 

 

 

Рис. 5.13  Вікова динаміка щільності кісткової тканини основної 

частини  коміркового відростка верхньої щелепи на рівні сегментів малих 

кутніх зубів  (чоловіки) 

 

На рівні сегментів великих кутніх зубів в основній частині коміркового 

відростка верхньої щелепи у жінок вікові зміни показників щільності 

кісткової тканини встановлено щодо внутрішньої компактної пластинки 

справа та зовнішньої компактної пластинки зліва  (в обох випадках в сторону 

зниження), а також щодо губчастого шару кісткової тканини справа (в 

сторону підвищення) (рис. 5.14). 
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Рис. 5.14  Вікова динаміка щільності кісткової тканини  основної 

частини  коміркового відростка верхньої щелепи на рівні сегментів великих 

кутніх зубів (жінки) 

 

У чоловіків на рівні сегментів великих кутніх зубів в основній частині 

коміркового відростка верхньої щелепи підвищення щільності кісткової 

тканини встановлено  для губчастого шару кісткової тканини з обох сторін 

симетрично, для зовнішньої компактної пластинки – тільки справа,  а 

зниження – для внутрішньої та зовнішньої компактних пластинок з лівої 

сторони (рис. 5.15). 

На рівні ротової частини коміркового відростка верхньої щелепи у 

жінок другої вікової групи в ділянці різцевих сегментів виявлено симетричне 

зниження щільності зовнішньої компактної пластинки та підвищення 

щільності внутрішньої компактної пластинки (рис. 5.16).  
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Рис. 5.15  Вікова динаміка щільності кісткової тканини  основної 

частини  коміркового відростка верхньої щелепи на рівні сегментів великих 

кутніх зубів  (чоловіки) 

 

 

 

Рис. 5.16  Вікова  динаміка щільності кісткової  тканини  ротової 

частини коміркового  відростка  верхньої щелепи  на  рівні різцевих 

сегментів (жінки) 
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Щодо щільності губчастого шару коміркового відростка в даній ділянці 

коміркового відростка, то вираженої вікової динаміки нами встановлено не 

було.  

У чоловіків в ротовій частині коміркового відростка на рівні різцевих 

сегментів з віком змінюється щільність всіх його шарів – симетрично 

підвищується щільність губчастого шару і знижується щільність зовнішньої 

та внутрішньої компактних пластинок (рис. 5.17). 

У жінок на рівні сегментів малих кутніх зубів в ротовій частині 

коміркового відростка верхньої щелепи з віком зростає щільність 

внутрішньої компактної пластинки і знижується щільність зовнішньої 

компактної пластинки.  Слабо виражена тенденція до зниження щільності 

встановлена також для губчастого шару кісткової тканини в даній ділянці 

(рис. 5.18). Всі виявлені зміни є симетричними. 

 

 

 

Рис. 5.17  Вікова  динаміка щільності кісткової  тканини  ротової 

частини коміркового  відростка  верхньої щелепи  на  рівні різцевих 

сегментів  (чоловіки) 
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Рис. 5.18  Вікова динаміка щільності кісткової тканини ротової частини  

коміркового відростка верхньої щелепи на рівні сегментів малих кутніх зубів 

(жінки) 

 

У чоловіків вікова динаміка щільності шарів кісткової тканини ротової 

частини коміркового відростка верхньої щелепи на рівні сегментів малих 

кутніх зубів має свої характерні особливості (рис. 5.19).  

Щільність зовнішньої компактної пластинки в досліджуваній ділянці у 

чоловіків з віком  знижується, а щільність губчастої кісткової тканини – 

зростає.  Показники щільності внутрішньої компактної пластинки у чоловіків 

у цій ділянці з віком змінюються асиметрично – залишаючись справа 

практично незміненими, знижуються з лівої сторони (рис. 5.19). 
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Рис. 5.19  Вікова динаміка щільності кісткової тканини ротової частини  

коміркового відростка верхньої щелепи на рівні сегментів малих кутніх зубів  

(чоловіки) 

 

На рівні сегментів великих кутніх зубів в ротовій частині коміркового 

відростка верхньої щелепи у жінок з віком виявлено чітку асиметрію 

динаміки щільності шарів кісткової тканини (рис. 5.20). З лівої сторони у 

жінок другої вікової групи встановлено зниження щільності внутрішньої і 

зовнішньої компактних пластинок і губчастого шару кісткової тканини 

обстежуваної ділянки. З правої сторони спостерігали незначне зниження 

щільності лише внутрішньої компактної пластинки.  Щільність зовнішньої 

компактної пластинки і губчастого шару кісткової тканини з правої сторони 

залишались практично незмінними у порівнянні з першою віковою групою 

(рис. 5.20). 

У чоловіків на рівні сегментів великих кутніх зубів в ротовій частині 

коміркового відростка верхньої щелепи з віком симетрично знижувались 

показники щільності зовнішньої компактної пластинки та зростали 

показники щільності губчастого шару кісткової тканини (рис. 5.21).  
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Рис.5.20  Вікова динаміка щільності кісткової тканини ротової частини  

коміркового відростка верхньої щелепи на рівні сегментів великих кутніх 

зубів (жінки) 

 

 

 

Рис. 5.21 Вікова динаміка щільності кісткової тканини ротової частини  

коміркового відростка верхньої щелепи на рівні сегментів великих кутніх 

зубів (чоловіки) 
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Щільність внутрішньої компактної пластинки в досліджуваній ділянці 

в осіб чоловічої статі, як і у жінок, з віком змінювалась асиметрично – 

залишалась практично незмінною у порівнянні з першою віковою групою з 

правої сторони і достовірно знижувалась з лівої сторони (рис. 5.21). 

Порівняння показників щільності шарів кісткової тканини коміркових 

відростків верхньої щелепи всіх обстежених груп  дало змогу встановити 

закономірності, що є характерними для кожної з досліджуваних ділянок  

(рис. 5.22-5.27). Зокрема, в основній частині коміркового відростка верхньої  

щелепи на рівні різцевих сегментів губчастий шар кісткової тканини має 

найнижчу щільність у чоловіків першої вікової групи, а найвищу – у 

чоловіків другої вікової групи.  

 

 

 

Рис. 5.22  Вікова динаміка щільності кісткової тканини основної 

частини коміркового відростка верхньої щелепи  на рівні різцевих сегментів 
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групи (з лівої сторони) є значно вищими, ніж в осіб двох інших 

обстежуваних груп. Щодо щільності внутрішньої компактної пластинки в 

досліджуваній ділянці, то найнижчі показники тут мали чоловіки другої 

вікової групи, а найвищі – жінки першої вікової групи зліва та жінки другої 

вікової групи справа (рис. 5.22). 

В основній частині коміркового відростка верхньої щелепи на рівні 

сегментів малих кутніх зубів найвищі показники щільності внутрішньої 

компактної пластинки виявлено у чоловіків першої вікової групи, а найнижчі 

– у чоловіків другої вікової групи (рис. 5.23). Найнижчу щільність зовнішньої 

компактної пластинки встановлено також  у чоловіків другої вікової групи, а 

найвищу –  у жінок першої вікової групи з правої сторони та у чоловіків 

першої вікової групи з лівої сторони.  

 

 

 

Рис. 5.23.  Вікова динаміка щільності кісткової тканини основної 

частини коміркового відростка верхньої щелепи на рівні сегментів малих 

кутніх зубів 

 

Найвищі показники щільності губчастої кісткової тканини основної 

частини коміркового відростка  верхньої щелепи на рівні сегментів малих 

зовнішня 
компактна 
пластинка

губчаста 
кістка

внутрішня 
компактна 
пластинка

внутрішня 
компактна 
пластинка

губчаста 
кістка

зовнішня 
компактна 
пластинка

справа зліва

жінки 1-й період 1602 348 1573 1557 351 1481

жінки 2-й період 1591 311 1441 1631 256 1566

чоловіки 1-й період 1551 251 1611 1641 246 1661

чоловіки 2-й період 1471 516 1436 1416 426 1251

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800



 127 

кутніх зубів встановлено у чоловіків другої вікової групи, при цьому в усіх 

обстежуваних групах крім жінок першого вікового періоду, щільність 

губчастої кісткової тканини справа є вищою ніж зліва (рис. 5.23). 

На рівні сегментів великих кутніх зубів в основній частині коміркового 

відростка верхньої щелепи показники щільності внутрішньої компактної 

пластинки в осіб жіночої статі в обох вікових групах були значно вищими, 

ніж у осіб чоловічої статі, мінімальними в цій ділянці показники щільності 

були у чоловіків другої вікової групи зліва (рис. 5.24).  

Щільність зовнішньої компактної пластинки в досліджуваній ділянці 

найвищою була у чоловіків першої вікової групи зліва та другої вікової групи 

справа. Показники щільності губчастої кісткової тканини в основній частині 

коміркового відростка на рівні великих кутніх зубів симетрично були 

найвищими у чоловіків другої вікової групи, найнижчими  – справа у жінок, а 

зліва – у чоловіків першої вікової групи (рис. 5.24). 

 

 

 

Рис. 5.24  Вікова динаміка щільності кісткової тканини основної 

частини коміркового відростка верхньої щелепи на рівні сегментів великих 
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У ротовій частині коміркового відростка  верхньої щелепи на рівні 

різцевих сегментів найвищі показники щільності внутрішньої компактної 

пластинки встановлено у жінок другої вікової групи, а найнижчі – у чоловіків 

другої вікової групи (рис.5.25). У осіб першої вікової групи незалежно від 

статі в досліджуваній ділянці щільність зовнішньої компактної пластинки є 

значно вищою, ніж у осіб другої вікової групи – найнижчі показники 

щільності кісткової тканини встановлено у чоловіків другого вікового 

періоду. Що стосується щільності губчастого шару кісткової тканини, то в 

ділянці різцевих сегментів ротової частини коміркового відростка цей 

показник є  найвищим у чоловіків другої вікової групи, а найнижчим – також 

у чоловіків, але першої вікової групи (рис.5.25). 

 

 

 

Рис. 5.25  Вікова динаміка щільності кісткової тканини ротової частини 

коміркового відростка верхньої щелепи  на рівні різцевих сегментів 
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щільність у жінок другої вікової групи, а мінімальну – у чоловіків другої 

вікової групи (рис. 5.26). При цьому  в обох крайніх варіантах (максимальної 

та мінімальної щільності) спостерігаємо чітко виражену асиметрію з 

переважанням показників щільності у жінок зліва, а у чоловіків – справа. 

Подібна асиметрія, але виражена слабше, виявлена також в двох інших 

обстежених групах.  

Щільність зовнішньої компактної пластинки в досліджуваній ділянці 

симетрично з обох сторін найнижчою є  у чоловіків другої вікової групи,  а 

найвищою – у жінок першої вікової групи.  Показники щільності губчатої 

кісткової тканини в оральній частині коміркового відростка на рівні 

сегментів малих кутніх зубів є найнижчими у жінок другої вікової групи 

зліва і чоловіків першої вікової групи справа, а найвищими – у чоловіків 

другої вікової групи симетрично з обох сторін (рис. 5.26). 

 

 

 

Рис. 5.26. Вікова динаміка щільності кісткової тканини ротової частини 

коміркового відростка верхньої щелепи на рівні сегментів малих кутніх зубів 
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Щільність внутрішньої компактної пластинки коміркового відростка 

верхньої щелепи на рівні великих кутніх зубів є симетрично високою з обох 

сторін у жінок першої вікової групи і симетрично низькою у чоловіків другої 

вікової групи (рис. 5.27). В обстежених осіб двох інших груп у досліджуваній 

ділянці показники щільності були асиметричними у чоловіків першої вікової 

групи зліва значно вищі, ніж справа, а у жінок другої вікової групи – навпаки 

– значно вищі з правої сторони, ніж зліва, Щільність зовнішньої компактної 

пластинки в досліджуваній ділянці у осіб жіночої статі значно вища ніж у 

осіб чоловічої статі, при цьому найвищі показники щільності встановлено у 

жінок першої вікової групи зліва, а справа – також у жінок, але обох вікових 

груп. Найнижчими значення досліджуваного показника були у чоловіків 

другої вікової групи (рис. 5.27).   

 

 

Рис. 5.27  Вікова динаміка щільності кісткової тканини ротової частини 

коміркового відростка верхньої щелепи на рівні сегментів великих кутніх 

зубів 
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Щільність губчастого шару кісткової тканини мала симетрично 

найвищі значення у чоловіків другої вікової групи, а найнижчі – у чоловіків 

першої вікової групи справа та жінок другої вікової групи з лівої сторони. 

Таким чином, проведений 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 коміркового відростка верхньої 

щелепи, 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 коміркового відростка щільність 

губчастого шару кісткової тканини є найнижчою.  

На рівні ротової частини коміркового відростка 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 
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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 

коміркового відростка верхньої щелепи і характерною  для осіб жіночої та 

чоловічої статі. Зокрема, найбільшу різницю показників щільності 

встановлено для губчастого шару кісткової тканини коміркового відростка 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.  
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РОЗДІЛ 6 

ПОРІВНЯНЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІКОВОЇ ДИНАМІКИ 

ПОКАЗНИКІВ ЩІЛЬНОСТІ ТА ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ РІЗНИХ 

ДІЛЯНОК КОМІРКОВОГО ВІДРОСТКА ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ У ОСІБ 

ЧОЛОВІЧОЇ І ЖІНОЧОЇ СТАТІ. 

 

Проведений аналіз вікової динаміки показників щільності та товщини 

шарів кісткової тканини коміркового відростка верхньої щелепи на рівні 

основної і ротової частин в ділянці різцевих сегментів, сегментів малих 

кутніх зубів і великих кутніх зубів у осіб чоловічої та жіночої статі дозволив 

порівняти досліджувані показники та встановити закономірності 

взаємозв‟язків між ними, характерних як для кожної з досліджуваних 

ділянок, так і для осіб кожної статі. 

В основній частині коміркового відростка на рівні різцевих сегментів у 

жінок при вираженій позитивній динаміці товщини губчастого шару 

кісткової тканини зліва і незначному зниженні справа спостерігали зворотню 

динаміку показників щільності – незначне зростання з правої сторони і 

незначне зниження з лівої  (рис. 6.1).  

Симетрично з обох сторін збільшувалися з віком показники щільності 

зовнішніх компактних пластинок, а їхня товщина так само симетрично 

знижувалась. Товщина і щільність внутрішніх компактних пластинок мала 

асиметричну динаміку – обидва показники синхронно знижувались зліва, а з 

правої сторони щільність зростала на тлі практично незмінної товщини. (рис. 

6.1). 
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  А     

 

 Б   

 

                                                                                              

Рис. 6.1. Вікова динаміка показників щільності та лінійних розмірів 

шарів кісткової тканини основної частини коміркового відростка верхньої 

щелепи на рівні різцевого сегмента у жінок 

А – щільність, Б – товщина шарів. 

 

У цій же ділянці у чоловіків з віком симетрично збільшується 

щільність губчастого шару кісткової тканини, при цьому товщина його 

зростає лише з лівої сторони, а з правої – знижується (рис. 6.2). Товщина 

зовнішньої компактної пластинки з віком практично не змінюється, а 
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товщина внутрішньої компактної пластинки з віком зростає, при цьому їх 

щільність достовірно знижується (рис. 6.2). 
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Рис. 6.2. Вікова динаміка показників щільності та лінійних розмірів 

шарів кісткової тканини основної частини коміркового відростка верхньої 

щелепи на рівні різцевого сегмента у чоловіків 

А – щільність, Б – товщина шарів 

 

На рівні сегментів малих кутніх зубів основної частини коміркового 

відростка у жінок з віком симетрично знижується щільність і зростає 

товщина губчастого шару кісткової тканини (рис.6.3). Що стосується 
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щільності зовнішньої та внутрішньої компактних пластинок коміркового 

відростка, то з правої сторони цей показник достовірно знижується, а з лівої 

– зростає. При цьому товщина і зовнішньої, і внутрішньої компактних 

пластинок з віком змінюється в сторону зниження показників (рис. 6.3).  
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Рис. 6.3. Вікова динаміка показників щільності та лінійних розмірів 

шарів кісткової тканини основної частини коміркового відростка верхньої 

щелепи на рівні сегмента малих кутніх зубів у жінок 

А – щільність, Б – товщина шарів 

 

У чоловіків в ділянці сегмента малих кутніх зубів основної частини 

коміркового відростка верхньої щелепи спостерігали чітко виражену 

симетричну позитивну вікову динаміку щільності губчастого шару кісткової 
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тканини на тлі також симетричного його звуження (рис. 6.4). Щільність 

зовнішньої та внутрішньої компактних пластинок коміркового відростка в 

цій ділянці у чоловіків, як і у жінок, симетрично і достовірно знижується. 

Виражену тенденцію до зниження мають показники товщини зовнішньої 

компактної пластинки, тоді як товщина внутрішньої компактної пластинки 

симетрично з обох сторін зростає (рис. 6.4). 
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Рис. 6.4. Вікова динаміка показників щільності та лінійних розмірів 

шарів кісткової тканини основної частини коміркового відростка верхньої 

щелепи на рівні сегмента малих кутніх зубів у чоловіків 

А – щільність, Б – товщина шарів 
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В основній частині коміркового відростка верхньої щелепи на рівні 

сегментів великих кутніх зубів у жінок щільність губчастої кісткової тканини 

змінюється асиметрично – достовірно зростає справа і знижується зліва на 

фоні незначного симетричного звуження даного шару (рис. 6.5).  
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Рис. 6.5. Вікова динаміка показників щільності та лінійних розмірів 

шарів кісткової тканини основної частини коміркового відростка верхньої 

щелепи на рівні сегмента великих кутніх зубів у жінок 

А – щільність, Б – товщина шарів. 

 

Товщина компактних пластинок у досліджуваній ділянці у жінок не 

має вираженої вікової динаміки – лише незначну тенденцію до звуження 

зовнішньої компактної пластинки з обох сторін і внутрішньої компактної 
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пластинки зліва. Щільність компактних пластинок коміркового відростка на 

рівні верхніх молярів також не має вираженої вікової динаміки – виняток 

становить зовнішня компактна пластинка зліва, показники щільності якої з 

віком значно знижуються (рис. 6.5).  

У чоловіків на рівні сегментів великих кутніх зубів в основній частині 

коміркового відростка верхньої щелепи щільність губчастого шару кісткової 

тканини симетрично збільшується з віком, а його товщина, достовірно 

зростаючи справа, знижується з лівої сторони (рис. 6.6).  
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Рис. 6.6. Вікова динаміка показників щільності та лінійних розмірів  

шарів кісткової тканини основної частини коміркового відростка верхньої 

щелепи на рівні сегмента великих кутніх зубів у чоловіків 

А – щільність, Б – товщина шарів. 
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Щільність зовнішньої та внутрішньої компактних пластинок 

змінюється асиметрично – зростає з віком справа та знижується зліва. При 

цьому товщина зовнішніх компактних пластинок симетрично знижується з 

обох сторін, а товщина внутрішніх компактних пластинок знижується справа 

і зростає зліва (рис. 6.6). 

У ротовій частині коміркового відростка верхньої щелепи на рівні 

різцевих сегментів у жінок встановлено симетричну позитивну вікову 

динаміку щільності губчастого шару кісткової тканини на тлі його 

симетричного розширення (рис. 6.7).  
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Рис. 6.7. Вікова динаміка показників щільності та лінійних розмірів 

шарів кісткової тканини ротової частини коміркового відростка верхньої 

щелепи на рівні різцевого сегмента у жінок 

А – щільність, Б – товщина шарів 
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У жінок другої вікової групи, у порівнянні з першою симетрично 

знижуються показники щільності зовнішньої компактної пластинки, 

натомість щільність внутрішньої компактної пластинки симетрично зростає 

на тлі стабільних показників її товщини (рис. 6.7). 

У чоловіків в ділянці різцевих сегментів ротової частини коміркового 

відростка верхньої щелепи встановлено симетричне зростання товщини і 

щільності губчастого шару кісткової тканини (рис. 6.8). 
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Рис. 6.8. Вікова динаміка показників щільності та лінійних розмірів 

шарів кісткової тканини ротової частини коміркового відростка верхньої 

щелепи на рівні різцевого сегмента у чоловіків 

А – щільність, Б – товщина шарів. 
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Щільність зовнішньої та внутрішньої компактних пластинок у 

чоловіків на рівні досліджуваної ділянки симетрично знижується, а вікова 

динаміка їх товщини є різною – для зовнішньої компактної пластинки 

показник її товщини симетрично зростає з обох сторін, а для внутрішньої, 

достовірно збільшуючись справа, знижується зліва (рис. 6.8). 

На рівні сегментів малих кутніх зубів ротової частини коміркового 

відростка верхньої щелепи у жінок щільність губчастого шару кісткової 

тканини з віком знижується на тлі симетричного незначного його звуження  

(рис. 6.9).  

Товщина зовнішньої компактної пластинки має незначну тенденцію до 

симетричного звуження з одночасним синхронним зниженням показників 

щільності, а щільність внутрішньої компактної пластинки симетрично 

зростає на тлі назначного розширення справа і звуження з лівої сторони 

(рис.6.9). 

У чоловіків в ділянці сегмента малих кутніх зубів ротової частини 

коміркового відростка щільність губчастого шару кісткової тканини зростає 

на тлі вікового зменшення показників його товщини (рис. 6.10).  

У досліджуваній ділянці у чоловіків суттєво знижується щільність і 

товщина зовнішньої компактної пластинки, а динаміка аналогічних 

показників внутрішньої компактної пластинки є взаємно протилежною – її 

товщина суттєво знижується, а щільність має тенденцію до підвищення (рис. 

6.10). 

Щільність губчастого шару кісткової тканини ротової частини 

коміркового відростка верхньої щелепи на рівні сегмента великих кутніх 

зубів у жінок з віком змінюється асиметрично – зростає з лівої сторони і 

знижується справа на тлі їх симетричного стоншення (рис. 6.11). 
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Рис. 6.9. Вікова динаміка показників щільності та лінійних розмірів 

шарів кісткової тканини ротової частини коміркового відростка верхньої 

щелепи на рівні сегмента малих кутніх зубів у жінок 

А – щільність, Б – товщина шарів 
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Рис. 6.10. Вікова динаміка показників щільності та лінійних розмірів 

шарів кісткової тканини ротової частини коміркового відростка верхньої 

щелепи на рівні сегмента малих кутніх зубів у чоловіків 

А – щільність, Б – товщина шарів 
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обох сторін, а зовнішньої – тільки з лівої сторони, а справа – має назначну 

тенденцію до підвищення. Лінійні розміри компактних пластинок також 

мають різну вікову динаміку – товщина зовнішньої і внутрішньої компактних 

пластинок справа знижується, а зліва не має вираженої вікової динаміки (рис. 

6.11).  

 

0

500

1000

1500

2000

чоловіки 1-й період чоловіки 2-й період

справа зовнішня компактна пластинка справа губчаста кістка

справа внутрішня компактна пластинка зліва внутрішня компактна пластинка

зліва губчаста кістка зліва зовнішня компактна пластинка

0

2

4

6

8

чоловіки 1-й період чоловіки 2-й період

справа зовнішня компактна пластинка справа губчаста кістка

справа внутрішня компактна пластинка зліва внутрішня компактна пластинка

зліва губчаста кістка зліва зовнішня компактна пластинка



 146 

   А.  

  Б.                                                                                          

 

Рис. 6.11. Вікова динаміка показників щільності та лінійних розмірів 

шарів кісткової тканини ротової частини коміркового відростка верхньої 

щелепи на рівні сегмента великих кутніх зубів у жінок 

А – щільність, Б – товщина шарів 
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зростає, а товщина знижується (рис. 6.12). Взаємно протилежною є також 

динаміка досліджуваних показників зовнішньої компактної пластинки – з 
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Вікова динаміка показників щільності і товщини внутрішньої 

компактної пластинки досліджуваної ділянки у чоловіків є асиметричною, 

але також взаємно протилежною – справа щільність її зростає на тлі 

зниження товщини, а зліва навпаки – товщина шару збільшується, а його 

щільність знижується (рис. 6.12). 

 

  А.   

 Б. 

                        

Рис. 6.12. Вікова динаміка показників щільності та лінійних розмірів 

шарів кісткової тканини ротової частини коміркового відростка верхньої 

щелепи на рівні сегмента великих кутніх зубів у чоловіків 

А – щільність, Б – товщина шарів 
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відростка верхньої щелепи 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. 

 

Результати даного підрозділу опубліковані у наступних статтях: 
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РОЗДІЛ 7 

АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Втрата зубів належить до тих патологічних станів, які вражають 

практично 100% населення земної кулі, незалежно від території проживання, 

національності, статевої чи конституційної належності. Навіть вік є 

достатньо відносною ознакою, хоча, переважно, ступінь адентії з віком 

зростає [2, 3]. Різні види дентального протезування з використанням знімних 

чи незнімних конструкцій, повних чи часткових протезів мають на меті 

відновлення цілісності зубних рядів і забезпечення повноцінного 

функціонування зубо-щелепного апарату [8, 17]. 

При відсутності загальних і місцевих протипоказів дентальна 

імплантація може бути визнана оптимальним методом лікування при різних 

видах адентії – повній відсутності зубів на верхній чи нижній щелепах, при 

частковій втраті зубів на обох щелепах з різною локалізацією дефектів 

зубних рядів чи множинною відсутністю зубів. І, безумовно, при втраті 

одного зуба, імплантація є тим методом лікування, що дозволяє оптимально 

усунути функціональні і естетичні порушення [4, 8, 18, 44, 100].  

Проте проблема відновлення цілісності зубних рядів є не лише 

стоматологічною чи естетичною. Вона має загальномедичне значення, 

оскільки, по-перше, функціональна спроможність зубо-щелепного апарату 

забезпечує нормальну роботу травної системи, а отже і загальний стан 

організму в цілому, а по-друге, вибір способу дентального протезування та 

його якість залежить від багатьох чинників – віку і статі пацієнта, його 

загального стану здоров‟я і стоматологічного статусу, способу життя і 

особливостей харчування тощо [4, 44, 45, 47, 58,].  

Одним із вирішальних чинників при виборі способу дентального 

протезування є стан кісткової тканини щелеп. Особливо важливою є оцінка 

якості кісткової тканини щелеп і, зокрема, їх коміркових відростків, при 

плануванні дентальної імплантації.  



 151 

При цьому необхідно пам‟ятати, що розвиток та перебудова кісткових 

структур щелепно-лицевої ділянки має такий же перебіг, як і в інших 

ділянках організму, проте з поправкою, пов‟язаною із специфікою 

навантаження на щелепи в процесі кусання, жування, та його адекватним 

розподілом [32, 62]. 

Традиційними методами оцінки якості кісткової тканини в ході 

підготовки до дентального протезування є променеві методи обстеження 

пацієнтів, які дозволяють отримати інформацію не лише про загальну 

анатомічну будову складних кісткових утворень, але й про їхнє взаємне 

положення та внутрішню структуру, тобто включають елементи нормальної і 

топографічної анатомії, гістології [33, 52, 57].  

 Багато досліджень присвячено аналізу вікових змін у структурі 

кісткової тканини верхньої та нижньої щелеп впродовж різних вікових 

періодів [32, 56, 61, 62, 129].  Проте більшість досліджень, які проводяться у 

даному напрямку, охоплюють лише певні вікові проміжки, акцентуючи 

увагу, в першу чергу, на особливостях вікової динаміки структури щелепно-

лицевої ділянки впродовж періоду її формування. Зокрема, результати 

досліджень, присвячених вивченню рентгенологічного зображення кісткової 

структури у дітей та підлітків, свідчать, що малюнок кісткової тканини 

щелеп у дітей до 5 – 7 років є відносно бідним, грубопетлистим, погано 

диференційованим. Характерним для дітей є значне розширення 

періодонтальних щілин всіх зубів; порівняно з дорослими кортикальні 

пластинки коміркових відростків у дітей виражені менш інтенсивно, але є 

ширшими, ніж у дорослих [1, 62, 115].  

Міжкоміркові перегородки відрізняються за формою у різних груп 

зубів на обох щелепах: у фронтальних відділах вони мають гостроконечну 

форму, а в ділянці кутніх зубів – трапецієподібну (при  наявності трем 

верхівки перегородок стають більш згладженими, пологими) [36, 62, 67]. 

У науковій літературі описано закономірності структурної перебудови 

кісткової тканини не лише коміркового відростка, але й тіла верхньої 
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щелепи, а також піднебінного, лобного та виличного відростків, зокрема – 

зон контрфорсів впродовж періодів молочного, змінного та формування 

постійного прикусу [1, 32, 62, 66, 80, 155]. 

Перерозподіл навантаження на кісткову тканину щелеп є неминучим і 

після втрати групи зубів, чи навіть окремих зубів, як і після неадекватного 

протезування. Як правило, такий перерозподіл веде до розвитку різного 

ступеня вираженості змін кількісного і якісного характеру в кістковій тканині 

щелепно-лицевої  ділянки, що можуть проявлятись рентгенологічно у вигляді 

відмінностей кісткового малюнка (стоншення кісткових балок, збільшення 

міжбалкових просторів, зниження щільності кісткової тканини) та клінічно, 

зокрема – у вигляді зламів та тріщин при навантаженні на збережені зуби чи 

протези [2, 4, 13, 37].  

Порівняльна характеристика процесів розвитку кісткової тканини 

верхньої та нижньої щелеп свідчить, що особливістю коміркового відростка 

верхньої щелепи є наявність рівномірної петлистості дрібного характеру з 

переважно вертикальною направленістю балок (на нижній щелепі кісткові 

балки мають переважно горизонтальну направленість). В ділянці 

фронтальних зубів кістковий малюнок є дрібнопетлистим, в ділянці кутніх 

зубів малюнок укрупнюється  [53, 67, 81]. 

Різницю в направленні балок, що несуть основне навантаження, на 

верхній та нижній щелепах, автори досліджень пояснюють особливостями 

розподілу навантаження на них. Кісткові балки лобного відростка мають 

вертикальний напрямок, коміркового і виличного – горизонтальний, а в 

піднебінному відростку вони розміщені паралельно до піднебінно–лобного 

шва [62].  

Проведений огляд літератури засвідчує, що впродовж останніх років 

інтерес до вивчення закономірностей вікової перебудови структур 

зубощелепної системи зростає. Проте матеріалом для більшості  досліджень 

слугують переважно клінічні дані, отже їхні результати не мають достатнього 

морфологічного обгрунтування. Вікова динаміка змін, що відбуваються у 
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морфологічній структурі щелеп відображена тільки в окремих працях і 

охоплює лише певні вікові проміжки [4, 26, 44, 60,]. Упродовж 

постнатального періоду онтогенезу найбільший інтерес дослідників 

привертають коміркові ділянки щелеп, оскільки саме вони характеризується 

яскраво вираженими структурними змінами, що мають не лише фізіологічне 

походження і пов‟язані з формуванням, розвитком, прорізуванням та зміною 

зубів, але й з їх патологічною втратою. Саме патологічна втрата зубів є 

головним чинником, що веде до атрофії коміркового відростка, а також до 

різного ступеня вираженості змін у структурі кісткової тканини щелепи в 

цілому, пов‟язаної з перерозподілом навантаження на зубні ряди з ділянками 

адентії [4].  

При вивченні будови верхньої щелепи, та й щелепно-лицевої ділянки в 

цілому, поза увагою дослідників часто залишається низка індивідуальних 

особливостей пацієнта, зокрема – конституційних та антропометричних, що 

часто мають вирішальне значення при різних видах ортодонтичного та 

ортопедичного лікування [9, 25, 114]. Адже відновлення цілісності зубних 

рядів з використанням різних видів зубопротезних конструкцій не завжди є  

ефективним саме в зв‟язку з тим, що при плануванні лікувальних заходів не 

приймаються до уваги конституційний тип будови черепа пацієнта, висота 

прикусу та співвідношення розмірів обличчя, форма зубних рядів і 

коміркових відростків щелеп. Неврахування всіх цих особливостей може 

стати причиною того, що внаслідок протезування порушується естетичний 

вигляд обличчя, пацієнти скаржаться на дискомфорт не лише при 

артикуляції, але й в стані спокою.  

Проведене нами дослідження поєднує аналіз кількісних та якісних 

показників кісткової тканини коміркового відростка верхньої щелепи осіб 

чоловічої та жіночої статі зрілого віку, їх вікової динаміки при збереженні 

цілісності зубних рядів, тобто за умов фізіологічної норми. Вважаємо, що 

результати таких досліджень дозволять створити морфологічну модель, яка 

може стати основою для вивчення відхилень у структурі твердих тканин 
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зубощелепної системи при різноманітних патологічних станах і матиме 

фундаментальне значення для вивчення патогенезу, діагностики, 

прогнозування перебігу захворювань, визначення оптимального способу 

лікування та його ефективності і розробки відповідних профілактичних 

заходів [45, 46, 59, 129, 131, 208, 216]. 

Для того, щоб мати можливість адекватно оцінити стан обстежуваних 

тканин, необхідно знати їх нормативні показники, і не просто допустимі межі 

середньостатистичних значень, а такі, що відповідають фізіологічній нормі 

для представників певної статі, віку, з врахуванням конституційних, 

морфометричних, врешті – індивідуальних особливостей  [8, 49, 129]. 

Індивідуальна форма обличчя, співвідношення його пропорцій, 

артикуляційні можливості кожної людини значною мірою залежать від 

особливостей оклюзії та прикусу, що, своєю чергою, визначаються 

розмірами, формою та співвідношенням зубних, коміркових та 

основних/базальних дуг [25, 59, 119]. Дві з них – коміркова та базальна – 

локалізовані на відповідних рівнях коміркових ділянок щелеп, і відіграють 

роль орієнтирів для виставлення зубної дуги при дентальному протезуванні. 

Проведений аналіз особливостей форми коміркового відростка верхньої 

щелепи на різних рівнях у жінок та чоловіків зрілого віку дозволив 

встановити, що коміркові та основні (базальні) дуги верхньої щелепи 

відповідають за формою п‟яти фігурам – овалу, півколу, еліпсу, трапеції та 

квадрату.   

Вивчення частоти зустрічання різних форми коміркової і основної дуг в 

осіб чоловічої та жіночої статі дозволило встановити, що у чоловіків 

найчастішою формою коміркової дуги є овал (70%), а у жінок з однаковою 

частотою (по 43%) овал або півколо. Частота зустрічання різних форм 

основних дуг у чоловіків і жінок є протилежною –  в чоловіків основні дуги 

найчастіше мають овальну форму, дещо рідше – форму півкола, квадрата і 

трапеції, а у жінок навпаки – найчастіше зустрічається форма трапеції, а 

форма півкола, овала і квадрата – значно рідше. 
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Аналіз співвідношення форм коміркової та основної дуг в обстежуваних 

осіб засвідчив, що форми їх або співпадають, або поєднуються в різних 

комбінаціях. Співпадають за формою коміркова та основна дуги менше ніж у 

половини обстежених пацієнтів – у чоловіків частота співпадінь становить 

лише у 41% випадків, а у жінок ще менше – 31% випадків від загальної 

кількості всіх обстежуваних. Найчастіше серед обстежуваних осіб виявлено 

співпадіння КД та ОД у формі овала та півкола, в поодиноких випадках 

співпадали дуги трапецієподібної та квадратної форми. Зважаючи на 

достатньо низький відсоток випадків співпадіння форм коміркової та 

основної дуг, ми вважали за доцільне вивчити різні варіанти їх поєднання і 

встановили, що і у чоловіків, і у жінок коміркова дуга у формі еліпса завжди 

поєднувалась з основною дугою овальної форми, а основні дуги у формі 

квадрата поєднувались з комірковими дугами у формі півкола, овала або 

трапеції. 

При дослідженні особливостей форми коміркових та основних дуг ми 

звертали увагу також на поперечні розміри КД і встановили для кожної 

форми ділянки, де відстань між комірковими гребенями є максимальною.  

Результати наших досліджень засвідчили, що найбільш варіабельним 

цей показник є в осіб з комірковою дугою у формі овала та півкола. У 

чоловіків і жінок з овальною КД найчастіше її ширина є максимальною на 

рівні 17-27 зубів, значно рідше – на рівні 18-28 і 16-26 зубів; у осіб, що мають 

КД у вигляді півкола найчастіше максимальна її ширина припадає на рівень 

17-27 зубів, найрідше – на рівень 18-28; при формі КД у вигляді квадрата та 

еліпса, максимальна її ширина припадає на рівень 17-27 зубів або між 17/18 

та 27/28 зубами, а при трапецієподібній формі коміркової дуги – на  рівень 

17-27 або 18-28 зубів [221]. 

На нашу думку, при плануванні лікувальних заходів необхідно 

враховувати встановлені індивідуальні морфологічні/антропометричні 

особливості щелеп, зокрема – їх коміркових ділянок, а також конкретні 

морфометричні показники коміркової та основної дуг для забезпечення 
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повноцінного естетичного та функціонального відновлення щелепно-лицевої 

ділянки після дентального протезування. Тому наступним нашим кроком при 

вивченні КТ-зображень коміркових відростків верхньої щелепи було 

дослідження особливостей лінійних розмірів коміркового відростка верхньої 

щелепи в осіб чоловічої та жіночої статі і закономірностей їхньої вікової 

динаміки. 

Багато досліджень присвячено вивченню вікових особливостей 

кісткової тканини, яка в осіб зрілого віку має тенденцію до зниження 

кісткової маси, що в ділянці лицевої частини голови проявляється зміною 

висоти (в сторону зниження) різних частин обличчя [4, 62]. Проте лише в 

окремих роботах автори акцентують увагу на тому, що вікова перебудова 

кісткових структур є не площинною, а просторовою, і тому в результаті 

процесів резорбції, яка має місце не лише при адентії, але й при збережених 

зубних рядах, зменшується не лише висота, але й товщина коміркових 

ділянок щелеп [4, 8, 18, 44, 46, 131, 216].  

Аналіз комп‟ютерних томограм, виконаних у горизонтальній площині, 

засвідчив, що показники товщини шарів кісткової тканини коміркового 

відростка верхньої щелепи на рівні ротової/оральної (КД) та основної (ОД) 

частин в осіб зрілого віку чоловічої і жіночої статі є різними і мають 

виражену вікову динаміку. 

Вивчення комп‟ютерних томограм дозволило встановити певні 

індивідуальні особливості співвідношення лінійних розмірів досліджуваних 

структур, знання яких, без сумніву, матиме значення для адекватної оцінки 

стану кісткової тканини щелеп осіб різного віку та статі при проведенні як 

діагностичних, так і скринінгових оглядів. Зокрема, у 100% обстежуваних 

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;  у чоловіків другої вікової групи максимальна товщина 

губчастого шару зберігається в ділянках сегментів великих кутніх зубів на 
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рівні  ротової  частин коміркового відростка у 90% обстежених, а на рівні 

основної частини – лише у 50%. Найменшу товщину губчастий шар у 100% 

жінок першої вікової групи має в ділянках різцевих сегментів на рівні ротової 

та основної частин; у жінок другої вікової групи мінімальна товщина 

залишається в ділянках різцевих сегментів на рівні ротової частини у 80%, а 

на рівні основної лише у 50%  обстежених осіб; у чоловіків обох вікових груп 

– у 90% обстежених на рівні ротової частини, та у 50%  на рівні основної 

частини коміркового відростка. 

При вивченні особливостей середніх показників товщини шарів 

кісткової тканини коміркового відростка верхньої щелепи та їх 

співвідношення встановлено, що, незалежно від статі та віку обстежуваної 

особи (в межах зрілого віку) найбільшу товщину має губчастий шар, 

найменшу – зовнішня компактна пластинка. При цьому товщина зовнішньої і 

внутрішньої компактних пластинок різняться незначно, з мінімальною 

перевагою в сторону внутрішньої компактної пластинки (за винятком 

ділянки великих кутніх зубів).  Ці дані цілком співпадають з даними 

літературних джерел [18, 4, 44]. 

У жінок обох вікових груп товщина зовнішньої компактної пластинки 

ротової частини коміркового відростка верхньої щелепи має стабільну 

товщину на всьому протязі, а товщина внутрішньої компактної пластинки і 

товщина губчастого шару кісткової тканини змінюються обернено 

пропорційно. У чоловіків обох вікових груп показники товщини зовнішньої 

компактної пластинки в ротовій частині коміркового відростка є найнижчими 

і, водночас, найбільш стабільними. 

Характерною особливістю ротової  частини коміркового відростка і в 

жінок, і у чоловіків є чітко виражена асиметрія товщини шарів кісткової 

тканини [46, 131]. 

В основній частині коміркового відростка верхньої щелепи 

обстежуваних осіб виявлено статеві особливості та виражену вікову 

динаміку, яка стосується передусім товщини шару губчастої кісткової 
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тканини – у жінок асиметрія товщини губчастого шару з віком знижувалась, 

а у чоловіків – зростала. Характерним для жінок є зменшення товщини всіх 

шарів кісткової тканини коміркового відростка на рівні сегментів великих 

кутніх зубів, у чоловіків на цьому ж рівні товщина губчастого шару кісткової 

тканини зменшується, а товщина зовнішньої компактної пластинки 

збільшується. 

У ротовій частині коміркового відростка верхньої щелепи на рівні 

різцевих сегментів у жінок товщина губчастого шару симетрично зростає, а 

на рівні сегментів малих та великих кутніх зубів – знижується, порівняно з 

першою віковою групою.  

У чоловіків з віком симетрично зменшується товщина губчастого шару 

кісткової тканини в ділянці різцевих сегментів та сегментів малих кутніх 

зубів.  

Проведений порівняльний аналіз абсолютних та середніх показників 

товщини шарів кісткової тканини коміркової та основної частин коміркового 

відростка верхньої щелепи засвідчив такі особливості їх співвідношення у 

чоловіків та жінок різних вікових груп: 

- губчастий щар кісткової тканини коміркового відростка верхньої 

щелепи найчастіше має максимальну товщину на рівні сегментів 

великих кутніх зубів  (50-100%  обстежуваних), а мінімальну – на 

рівні різцевих сегментів (50-90% обстежуваних); 

- на рівні різцевих сегментів губчастий шар має найбільшу товщину у 

чоловіків другої вікової групи, найменшу – у жінок першої вікової 

групи;  

- на рівні різцевих сегментів найменшу товщину у чоловіків і жінок 

обох вікових груп мають зовнішні компактні пластинки  основної 

частини коміркового відростка верхньої щелепи;  

- на рівні різцевих сегментів товщина внутрішньої компактної 

пластинки основної частини коміркового відростка у жінок першої 
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вікової групи є значно вищою з лівої сторони, а у чоловіків другої 

вікової групи – з правої;  

- на рівні сегментів малих кутніх зубів найбільшу товщину губчастого 

шару кісткової тканини та зовнішньої компактної пластинки в 

основній частині  коміркового відростка верхньої щелепи мають 

чоловіки першої вікової групи, а внутрішньої компактної пластинки 

– чоловіки другої вікової групи; 

- на рівні сегментів великих кутніх зубів в основній частині 

коміркового відростка товщина губчастого шару є найвищою в 

чоловіків першої вікової групи, а найнижчою – у жінок другої 

вікової групи; 

- на рівні різцевих сегментів ротової частини коміркового відростка 

верхньої щелепи губчастий шар кісткової тканини має найбільшу 

товщину в чоловіків першої вікової групи, найменшу – у жінок 

першої вікової групи, внутрішня компактна пластинка найтовстіша 

у чоловіків другої вікової групи, а найтонша – у жінок першої 

вікової групи; 

- на рівні різцевого сегмента товщина зовнішньої компактної 

пластинки має незначну вікову динаміку і мінімальну різницю у 

чоловіків та жінок; 

- на рівні сегментів малих і великих кутніх зубів різниця товщини 

шарів зовнішньої та внутрішньої компактних пластинок ротової 

частини коміркового відростка чоловіків і жінок різних вікових груп 

є мінімальною. 

Таким чином, аналіз лінійних розмірів кісткових структур різних 

ділянок коміркового відростка верхньої щелепи засвідчив як наявність 

особливостей, характерних для представників кожної статі, так і характерну 

вікову динаміку їх товщини, а також підтвердив той факт, що вікова 

перебудова коміркового відростка верхньої щелепи є просторовою і веде як 

до зміни його висоти (в сторону зниження), так і до зміни його загальної 
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товщини (в сторону звуження), і  товщини всіх його шарів (переважно в 

сторону звуження, проте, залежно від ділянки коміркового відростка, 

можливе і збільшення товщини окремих шарів) [46, 131]. 

Проте очевидно, що функціональний стан кісткової тканини 

коміркових ділянок щелеп залежить не лише від її кількісних характеристик 

(об‟єму, висоти, товщини), але і від якості [54, 79, 97, 217]. Щільність – 

універсальний показник якості кісткової тканини [73, 103]. Сучасні цифрові 

методи променевої діагностики дають змогу визначати показники щільності 

обстежуваних тканин – зокрема, дентальні радіовізіографи дозволяють 

визначати щільність досліджуваних об‟єктів в умовних одиницях сірості 

(УОС), комп‟ютерні томографи – в одиницях Хаусфільда [52, 153, 177, 192].  

Опрацьовуючи томограми щелепно-лицевої ділянки обстежуваних 

осіб, ми визначали показники щільності кісткової тканини коміркового 

відростка верхньої щелепи у чоловіків та жінок для ділянок різних 

зубощелепних сегментів на рівні коміркової та основної дуг.   

Очевидно, що коректним порівнювання показників щільності 

обстежувних структур можна вважати лише за умови виконання серій 

знімків на одному апараті з однаковими параметрами настроювань. Тому при 

оцінці якості кісткової тканини коміркового відростка верхньої щелепи 

першочергового значення набирає порівняння абсолютних показників 

щільності різних структур обстежуваної ділянки у конкретного пацієнта. 

Саме тому ми спробували визначити ділянки коміркового відростка, з 

показниками щільності яких можна порівнювати показники суміжних 

структур.  Проведений аналіз томограм чоловіків та жінок зрілого віку 

засвідчив, що 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 
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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. Показники щільності інших шарів кісткової тканини 

коміркового відростка верхньої щелепи у чоловіків та жінок зрілого віку 

характеризуються значною варіабельністю, а частота зустрічання кожного з 

варіантів не перевищує 60%. 

Результати аналізу середніх показників щільності кісткової тканини 

коміркового відростка верхньої щелепи засвідчили наявність характерних 

особливостей досліджуваних показників в кожній з ділянок обстеження. 

Одна з таких особливостей полягає в тому, що показники щільності 

губчастого шару, а також зовнішнього та внутрішнього компактних шарів 

кісткової тканини коміркових відростків характеризуються вираженою 

асиметрією як у чоловіків, так і у жінок обох вікових груп. Ще однією 

характерною особливістю є те, що у всіх обстежених, незалежно від статі та 

віку, щільність губчастого шару кісткової тканини є найнижчою, щільність 

компактних пластинок переважає з внутрішньої (піднебінної) чи зовнішньої 

(вестибулярної) сторони в залежності від ділянки дослідження. Так, на рівні 

ротової частини коміркового відростка найвищі показники щільності має 

переважно внутрішня компактна пластинка за винятком різцевих сегментів,  

у чоловіків першої вікової групи (асиметрично). На рівні основної частини 

найвищі показники щільності має переважно зовнішня компактна пластинка 

(виняток складають наступні ділянки:  

- сегментів малих кутніх зубів (асиметрично) і великих кутніх зубів 

(симетрично) у жінок першої вікової групи;  

- сегментів малих та великих кутніх зубів (асиметрично) у жінок 

другої вікової групи;  

- сегментів малих кутніх зубів (асиметрично) у чоловіків першої 

вікової групи;  

- сегментів малих кутніх зубів (асиметрично) у чоловіків другої 

вікової групи).  
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Очевидно, що знання закономірностей співвідношення щільності 

різних ділянок коміркового відростка верхньої щелепи є важливим не лише з 

точки зору морфології для розуміння зміни якісних характеристик кісткової 

тканини даної ділянки під дією навантажень та з урахуванням розподілу 

тиску при артикуляції. Знання цих закономірностей має виключно важливе 

значення і для клініки, оскільки забезпечує адекватність оцінки стану 

кісткової тканини обстежуваної ділянки, даючи змогу співставити показники 

її щільності з показниками інших ділянок коміркового відростка і порівняти 

отримане співвідношення з нормативним [45, 208, 216]. 

Ми проаналізували також закономірності вікової динаміки 

досліджуваних показників та встановили, що вона є різною для різних 

ділянок коміркового відростка верхньої щелепи і характерною для жінок та 

чоловіків. Зокрема, найбільшу різницю показників щільності було 

встановлено для губчастого шару кісткової тканини як основної, так і ротової 

частин коміркового відростка на рівні всіх досліджуваних зубощелепних 

сегментів у чоловіків різних вікових груп – з віком даний показник 

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

серед всіх обстежуваних груп, то у чоловіків другої вікової групи мав  

найвище значення.  

Підтвердивши наявність та дослідивши закономірності вікової 

динаміки лінійних розмірів та щільності шарів кісткової тканини різних 

ділянок коміркового відростка верхньої щелепи у осіб чоловічої і жіночої 

статі, на завершення нашого дослідження ми провели їх порівняльний аналіз 

[216]. Результати такого аналізу дозволили не просто порівняти досліджувані 

показники, але й встановити закономірності взаємозв‟язків між ними, 

характерні як для кожної з досліджуваних ділянок, так і для осіб кожної 

статі. 

У чоловіків на рівні основної частини коміркового відростка щільність 

губчастого шару кісткової тканини має позитивну вікову динаміку 

(найменше виражену на рівні сегментів великих кутніх зубів) на тлі його 
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звуження (симетричного на рівні різців та малих кутніх зубів і 

асиметричного на рівні великих кутніх зубів). На тлі мінімальної динаміки 

товщини компактних пластинок, їх щільність змінюється асиметрично, 

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, а щільність 

компактних шарів знижується асиметрично, на тлі симетричної зміни їх 

товщини. 

У жінок щільність губчастого шару кісткової тканини на рівні основної 

частини коміркового відростка з віком змінюється незначно, переважно з 

тенденцією до зниження (за винятком різцевого сегмента та сегмента 

великих кутніх зубів (асиметрично)) 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, як в сторону 

зниження, так і в сторону підвищення, 

На рівні ротової частини коміркового відростка 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 [216]. 

На нашу думку, виявлені закономірності співвідношення 

індивідуальних показників як щільності, так і товщини шарів кісткової 

тканини коміркового відростка верхньої щелепи в ділянках різних 

зубощелепних сегментів на рівні ротової та основної дуг можуть слугувати 

підгрунтям для розпрацювання нормативних морфологічних та 

морфометричних  вікових критеріїв обстежуваної ділянки [221-226]. 
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Вважаємо також, що, оскільки однією з основних передумов адекватної 

діагностики патологічних процесів, локалізованих в щелепно-лицевій 

ділянці, є досконале знання всього комплексу особливостей її нормальної 

рентгенологічної структури, характерної для кожного вікового періоду, то 

встановлені нами закономірності  взаємозвязків між якісними та кількісними 

показниками досліджуваних структур в осіб чоловічої та жіночої статі у 

віковій динаміці можуть лягти в основу розпрацювання заходів та методів 

ранньої діагностики їх морфологічних змін і дозволять проводити ефективні 

профілактичні та лікувальні заходи. 
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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 
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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. 
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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 
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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. 
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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 їх 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 у осіб зрілого віку чоловічої та жіночої статі слід 

враховувати стоматологам і щелепно-лицевим хірургам, а також 
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рентгенологам, ортопедам, травматологам та геріантологам як діагностичні 

критерії інволюційного локального остеопорозу. 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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