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связь установлена между длинной сегмента и факто
ром форми, что обьясняется формулой вичисления.

Для зависимостей, результати корреляционного ана- 
лиза которих били више чем 0,75 установлена апп- 
роксимация: 1) для показателей диаметра сосуда про
ксимального ряда О и диаметром наибольшего сосу
да дистального ряда сітах: у=0,1757е09244х, П2=0,6319; 
2) для показателей диаметров наибольшего и наи- 
меньшего сосудов дистального ряда Стах и Стіп: 
у=0,1128е07942х, В2=0,5222.

Виводи и перспективи дальнейших 
разработок

1. Виявленні зависимости между абсолютними и 
производними показателями сегментов венозного рус
ла, установлена достоверность зтих зависимостей, ус
тановлена аппроксимация для сильних положительних 
связей.

Полученние результати необходимо учитивать в 
дальнейшем при построении математических моделей 
внутриорганного сосудистого русла селезенки.
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М ОРФОМ ЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕНОЗНОГО РУСЛА СЕЛЕЗІНКИ ЧОЛОВІКІВ ПЕРШОГО ПЕРІОДУ 
ЗРІЛОСТІ
Шай А.М., Зенін О.К., Кірьякулов Г.С., Шай А.М.
Резюме. Були виготовлені і вивчені корозійні препарати внутрішньоорганного венозного русла селезінок у померлих 
чоловіків першого періоду зрілості без патології селезінки. Русло розглядали як конструкцію, що складається з окремих 
судинних сегментів. Визначена довжину і діаметр судин проксимального і дистальних рядів, розраховані коефіцієнти: збільшен
ня сегментів дистального ряду; ділення; симетрії; фактор форми. Результати статистично оброблені, для найбільш вираже
них залежностей встановлена апроксимація. Визначена залежність абсолютних показників сегментів венозного русла. 
Ключові слова: внутрішньоорганне венозне русло селезінки, корозійні зліпки, математичні моделі.
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Резюме. Визначені вікові та статеві комп'ютерно-томографічні розміри різних відділів зорових нервів у практично здоро
вих юнаків та дівчат Поділля. Встановлена суттєва різниця вищевказаних комп'ютерно-томографічних розмірів між юнаками 
і дівчатами різних вікових груп, а також прояви статевого диморфізму.
Ключові слова: передня черепна ямка, статевий диморфізм, юнацький вік, зоровий нерв.

Вступ
Ретробульбарний сегмент, найвужче місце, види- насичені за кількістю анатомічних утворень і складні

ма довжина зорового нерву - це відділи, які найбільш для оперативних втручань. Багаторічні пошуки нових
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Таблиця 1. Ретробульбарний сегмент зорового нерву справа і зліва на рівні томограми 2 у практично здорових міських

Примітки: тут і в подальшому: 1. Т1-Т10 - різні рівні томограм; 2. М±о - арифметична середня ± стандартне квадратичне 
відхилення; 3. 25-75 регсіпії - персентильний розмах вибірки;4. р - достовірність відмінностей між відповідними за 
календарним віком групами юнаків і дівчат; 5. р12 - достовірність відмінностей між юнаками 17 і 18 років, або дівчатами 
16 і 17 років; 6. р13 - достовірність відмінностей між юнаками 17 і 19 років, або дівчатами 16 і 18 років; 7. р14 - достовірність 
відмінностей між юнаками 17 і 20 років, або дівчатами 16 і 19 років; 8. р15 - достовірність відмінностей між юнаками 17 і
21 років, або дівчатами 16 і 20 років; 9. р23 - достовірність відмінностей між юнаками 18 і 19 років, або дівчатами 17 і 18
років; 10. р24 - достовірність відмінностей між юнаками 18 і 20 років, або дівчатами 17 і 19 років; 11. р25 - достовірність 
відмінностей між юнаками 18 і 21 років, або дівчатами 17 і 20 років;13. р34 - достовірність відмінностей між юнаками 19 
і 20 років, або дівчатами 18 і 19 років;14. р35 - достовірність відмінностей між юнаками 19 і 21 років, або дівчатами 18 і 20
років;15. р45 - достовірність відмінностей між юнаками 20 і 21 років, або дівчатами 19 і 20 років16. * - достовірність
відмінностей на рівні <0,05 між відповідними за біологічним віком групами юнаків і дівчат;17. * - достовірність відмінностей 
на рівні <0,01 між відповідними за біологічним віком групами юнаків і дівчат;18. & - достовірність відмінностей на рівні 
<0,001 між відповідними за біологічним віком групами юнаків і дівчат;19. !!! - виражена тенденція відмінностей (від 
0,051 до 0,060) між відповідними за біологічним віком групами юнаків і дівчат;19. !! - тенденція відмінностей (від 0,061 
до 0,080) між відповідними за біологічним віком групами юнаків і дівчат;19. ! - незначна тенденція відмінностей (від 
0,081 до 0,099) між відповідними за біологічним віком групами юнаків і дівчат

Вік
(роки)

Юнаки Дівчата
Показники

М± о 25-75
регсіпії М± о 25-75

регсіпії
Р

взагалі 5,739±
0,592

5,300 - 
6,200

5,132±
0,607

4,700 - 
5,600 <0,001

16 4,692±
0,239

4,550 - 
4,800

17 5,543±
0,739*

5,100 - 
5,800

5,065±
0,686

4,500 - 
5,500 >0,05

18 5,378±
0,593

5,100 - 
5,600

5,493±
0,335

5,300 - 
5,700 >0,05

19 6,001±
0,482#

5,700 - 
6,300

4,933±
0,570

4,400 - 
5,500 <0,001

Зоровий
нерв

ретро-
бульбар-

ний

20 7,783±
0,586#

5,400 - 
6,250

5,429±
0,629

5,200 - 
5,700 >0,05

21 5,772±
0,556!

5,400 - 
6,300

сегмент
р1-2 >0,05 >0,05

(Т2) р1-з
>0,05 <0,001

р1-4 >0,05 >0,05

Р1-5 >0,05 <0,01

Р2-3 <0 ,05 = 0 ,089

Р2-4 >0,05 >0,05

Р2-5 = 0 ,095 >0,05

Рз-4 >0,05 <0,01

Рз-5 >0,05 >0,05

Р4-5 >0,05 <0 ,05

юнаків та дівчат Поділля різного віку.

Показники Вік
(роки)

Юнаки Дівчата
Р

М± о 25-75
регсіпії М± о 25-75

регсіпй

Зоровий
нерв

ретро-
бульбар-

ний
сегмент
справа

(Т2)

взагалі 5,707±
0,609

5,200
6,100

5,1 61 ± 
0,598

4,650
5,700 <0,001

16 4,750±
0,228

4,600
4,800

17 5,586±
0,849*

5,100
5,900

5,088±
0,691

4,500
5,700 >0,05

18 5,289±
0,569

4,900
5,500

5,467±
0,360

5,200
5,800 >0,05

19 5,923±
0,507*

5,600
6,200

4,933±
0,565

4,500
5,400 <0,001

20 5,733±
0,579#

5,350
6,150

5,453±
0,640

5,100
5,900 >0,05

21 5,789±
0,566

5,400
6,100

Р1-2 >0,05 >0,05

Р1-3 >0,05 <0,001

Р1-4 >0,05 >0,05

Р1-5 >0,05 <0,01

Р2-3 <0 ,05 =0 ,093

Р2-4 = 0 ,060 >0,05

Р2-5 <0 ,05 >0,05

Рз-4 >0,05 <0 ,05

Рз-5 >0,05 >0,05

Р4-5 >0,05 <0 ,05

шляхів хірургічного доступу до пухлин зорового нерву 
свідчать про незадоволеність офтальмохірургів резуль
татами [Кігіїкапаї, Етіпе ОопСи Воуап, ІЧезІІНап, 2007].

Найбільш інформативним методом диференціаль
но діагностики новоутворень різних відділів зорового 
нерву є комп'ютерна томографія, яка визначає локалі
зацію, вид і характер патологічного вогнища [Данчин, 
2007]. Але для того, щоб розрахувати і спланувати фун
кціонально малотравматичні доступи до утворень пе
редньо черепно ямки, необхідно враховувати вікові, 
статеві, соматотипологічні та краніотипологічні особли
вості в пропорціях тіла людини [Зозуля, 2001].

У відповідь на наростаючу потребу у підвищенні 
якості та ефективності лікування, метою нашого дослі

дження стала розробка нормативних морфометричних 
параметрів, математичних моделей анатомічних струк
тур передньо черепно ямки у практично здорових 
міських юнаків та дівчат Подільського регіону Укра ни.

Матеріали та методи
Заздалегідь було здійснено попереднє (первинне) 

анкетування 1722 міських юнаків (17-21 років) та дівчат 
(16-20 років). Після проведення скринінгоцінки стану 
здоров'я із 602 юнаків та 537 дівчат було вилучено 655 
досліджуваних. Решта піддослідних (247 юнаків та 235 
дівчат) після проведення психофізіологічного та пси
хогігієнічного анкетування пройшли ряд обстежень: 
спірографія, ультразвукова діагностика щитоподібно
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Таблиця 2. Найвужче місце зорового нерву справа і зліва 
дівчат Поділля різного віку.

Показники Вік
(роки)

Юнаки Дівчата
Р

М±а 25-75
регсіпії М± а 25-75

регсіпії

Найвужче
місце

справа
(Т2)

взагалі 4,044±
0,595

3,600 - 
4,400

3,817±
0,485

3,500 - 
4,050 < 0,01

16 3,692±
0,178

3,600 - 
3,850

17 3,929±
0,665

3,200 - 
4,600

3,871 ± 
0,536

3,500 - 
4,300 >0,05

18 3,733±
0,539

3,400 - 
4,100

4,053±
0,500

3,800 - 
4,400 >0,05

19 4,223±
0,499

3,900 - 
4,400

3,673±
0,401

3,300 - 
3,800 < 0,01

20 3,858±
0,576

3,550 - 
4,050

3,771 ± 
0,587

3,300 - 
3,900 >0,05

21 4,239±
0,615*

3.800 -
4.800

Р1-2 >0,05 >0,05

Р1-3 >0,05 < 0 ,05

Р1-4 >0,05 >0,05

Р1-5 >0,05 >0,05

Р2-3 <0 ,0 5 >0,05

Р2-4 >0,05 >0,05

Р2-5 = 0 ,0 6 8 >0,05

р3-4 = 0 ,073 < 0 ,05

р3-5 >0,05 = 0 ,076

р4-5 = 0 ,086 >0,05

залози, серця, магістральних судин, паренхіматозних 
органів черевно порожнини, нирок, сечового міхура, 
матки та яєчників (у дівчат); стандартна реокардіогра- 
фія та реовазографія; біохімічне дослідження показ
ників крові; прик-тест з мікст-алергенами, стоматолог
ічне обстеження; тощо). Осіб, у яких виявили в ході 
обстеження будь-які захворювання, виключали з групи 
здорових мешканців Подільського регіону. Внаслідок 
зазначених вище діагностичних процедур, 168 юнаків 
та 167 дівчат увійшли до загально групи практично здо
рового населення. Із вказано групи 82 юнаків та 86 
дівчат пройшли комп'ютерну томографію голови, по
перекового відділу хребта та грудно клітки. Комп'ю- 
терно-томографічне дослідження анатомічних структур 
передньо черепно ямки виконувалося на спіральному 
рентгенівському комп'ютерному томографі ЕЬзсіпІ 
Зеіесі ЗР. Проводилася морфометрія повздовжніх і 
поперечних розмірів черепа, передньо черепно ямки, 
ретробульбарного сегменту, найвужчого місця, види
мо довжини зорового нерву справа та зліва. Антропо
метричне обстеження було проведено за схемою 
В.В.Бунака. Для оцінки соматотипу нами використову
валась математична схема за ХітКартер.

За допомогою пакету "ЗТАТІЗТІСА 6.1", який нале
жить НДЦ ВНМУ ім. М .І.П ирогова, л іценз ійний  
№ВХХР910А374605РА, здійснено статистичну обробку 
одержаних результатів та використовувались непара- 
метричні методи оцінки результатів [Боровиков, 1998].

рівні томограми 2 у практично здорових міських юнаків та

Вік
(роки)

Юнаки Дівчата
Показники

М± а 25-75
регсіпй М± а 25-75

регсіпії
Р

взагалі 3,625±
0,0182

3,500 - 
3,800

16 3,871±
0,616

3,200 - 
4,400

3,877±
0,525

3,500 - 
4,400 >0,05

17 3,789±
0,564

3,400 - 
4,200

4,020±
0,503

3,700 - 
4,500 >0,05

18 4,208±
0,516

3,800 - 
4,500

3,620±
0,382

3,400 - 
3,700 <0,01

19 3,867±
0,610

3,450 - 
4,200

3,441 ± 
0,596

3,300 - 
4,000 >0,05

20 4,222±
0,600*

4,000 - 
4,700

Найвужче 
місце 

зліва (Т2)
21 5,400 - 

6,300

Р1-2 >0,05 >0,05

Р1-3 >0,05 < 0,01

Р1-4 >0,05 >0,05

Р1-5 >0,05 >0,05

Р2-3 >0,05 >0,05

Р2-4 >0,05 >0,05

Р2-5 >0,05 >0,05

Р3-4 >0,05 <0 ,0 5

Р3-5 >0,05 >0,05

Р4-5 >0,05 >0,05

Визначено вікові та статеві комп'ютерно-томог- 
рафічні параметри зорових нервів на рівні томограми 
2 у практично здорових юнаків та дівчат Поділля.

Результати. Обговорення
Результати дослідження вікових та статевих особ

ливостей розмірів зорового нерву представлені у таб
лиці 1.

Ретробульбарний сегмент, найвужче місце зорово
го нерву справа та зліва достовірно (р<0,001) більші у 
юнаків в цілому в порівнянні з відповідною групою 
дівчат. Видима ж довжина зорового нерву справа та 
зліва у юнаків та дівчат в цілому не має статистично 
значимих відмінностей або тенденцій відмінностей ве
личини показника (табл. 1).

У 19-річних юнаків ретробульбарний сегмент зоро
вого нерву справа достовірно (р<0,05) більший ніж у 
юнаків 18 і 21 років та має значну тенденцію (р=0,060) 
до більших його значень відносно юнаків 20 років. 
Ретробульбарний сегмент зорового нерву зліва у 18- 
річних юнаків достовірно (р<0,05) менший ніж у юнаків 
19 років та має незначну тенденцію (р=0,095) до мен
ших значень відносно юнаків 21 років (табл. 1).

У дівчат відмічено іншу ситуацію: ретробульбарний 
сегмент зорового нерву справа та зліва достовірно 
(р<0,05-0,001) менший у дівчат 16 та 19 років порівня
но з дівчатами 18 та 20 років. У 18-річних дівчат спос
терігається незначна тенденція (р=0,089 0,093) до

на
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Таблиця 3. Видима довжина зорового нерву справа і зліва на рівні томограми 2 у практично здорових міських юнаків та
дівчат Поділля різного віку.

Вік
(роки)

Юнаки Дівчата
Показники

М± а 25-75
регсіпй М± а 25-75

регсіпії
Р

взагалі 25,65±
2,17

24,20 - 
27,00

25,1 2± 
1,87

23,90 - 
26,00 >0,05

16 25,1 6± 
1,68

24,00 - 
25,85

17 25,59±
2,08

24.00 -
27.00

25,01 ± 
1,58

24.50 -
25.50 >0,05

18 24,96± 
1,79

23,60 - 
25,70

26,33±
2,10

25,00 - 
28,30 >0,05

19 25,23± 
1,81

24,10 - 
26,00

24,98±
2,21

22,90 - 
26,60 >0,05

Видима
довжина
справа

20 25,1 6± 
1,95

25,45 - 
27,05

24,25± 
1,26

23,40 - 
25,20 <0,01

21 25,98±
2,77*

24,40 - 
27,00

(Т2)
р1-2 >0,05 >0,05

р1-3 >0,05 >0,05

р1-4 >0,05 >0,05

р1-5 >0,05 >0,05

р2-3 >0,05 = 0 ,0 5 4

р2-4 >0,05 >0,05

р2-5 >0,05 = 0 ,0 9 8

р3-4 >0,05 >0,05

р3-5 >0,05 < 0,01

р4-5 >0,05 >0,05

Показники Вік
(роки)

Юнаки Дівчата
Р

М± а 25-75
регсіпії М± а 25-75

регсіпії

Видима 
довжина 
зліва (Т2)

взагалі 25,47±
2,34

24,20 - 
27,00

25,01 ± 
2,06

23,90 - 
26,15 >0,05

16 24,78± 
1,30

24,10 - 
25,40

17 25,74±
2,05

25,00 - 
27,30

24,90± 
1,58

24,70 - 
25,90 >0,05

18 24,36± 
1,83

23,10 - 
25,00

26,57± 
1,86

24,90 - 
28,20 <0 ,0 5

19 25,20± 
1,72!

24,40 - 
26,30

25,01 ± 
2,69

23,60 - 
27,40 >0,05

20 25,78±
2,58

24,40 - 
27,15

23,88± 
1,79

22,60 - 
25,20 <0 ,0 5

21 25,92±
2,87*

24.40 -
27.40

Р1-2 >0,05 >0,05

Р1-3 >0,05 < 0,05

Р1-4 >0,05 >0,05

Р1-5 >0,05 >0,05

Р2-3 >0,05 < 0,05

Р2-4 >0,05 >0,05

Р2-5 >0,05 >0,05

Р3-4 >0,05 >0,05

Р3-5 >0,05 <0,001

Р4-5 >0,05 >0,05

більших значень показника порівняно з дівчатами 17 
років (табл. 1).

У 18-річних юнаків найвужче місце зорового нерву 
справа достовірно (р<0,05) менший, ніж у юнаків 19 
років та має тенденцію (р=0,068) до менших значень 
відносно юнаків 21 років. Розмір, що розглядається, має 
тенденцію до менших значень у 20-річних юнаків по
рівняно з 19-річними (р=0,073) та 21-річними (р=0,073) 
(див. табл. 1).

У дівчат спостерігається інша ситуація: найвужче місце 
зорового нерву справа і зліва на рівні томограми 2 
достовірно (р<0,05) більший у дівчат 18 років порівня
но з дівчатами 16 та 19 років і має незначну тенденцію 
(р=0,076) до більших значень, порівняно з дівчатами 
20 років. У юнаків різного віку не виявлено статистич
но значимих відмінностей, або тенденцій відмінностей 
найвужчого місця зорового нерву зліва (див. табл. 2).

У 18-річних дівчат видима довжина зорового нерву 
справа достовірно (р<0,01) більша, порівняно з дівча
тами 20 років та має тенденцію (р=0,054) до більших 
значень, порівняно з 17-річними. Відмічено незначну 
тенденцію (р=0,098) до більших значень у 17-річних 
дівчат, порівняно з 20-річними (див. табл. 3).

У дівчат 18 років видима довжина зорового нерву 
зліва достовірно (р<0,05-0,001) більший порівняно з 
дівчатами 16, 17 та 20 років. У юнаків різного віку не 
виявлено статистично значимих відмінностей або тен
денцій відмінностей видимо довжини зорового нерву

справа та зліва (див. табл. 3).
Аналізуючи вікові та статеві відмінності ретробуль- 

барного сегменту зорового нерву справа та зліва, ми 
визначили: зазначений розмір достовірно (р<0,001) 
більший у 19-річних юнаків порівняно з дівчатами відпо
відного календарного віку (див. табл. 1). Порівнюючи 
зазначені розміри, ми виявили, що у 17-20-річних юнаків 
він достовірно (р<0,05-0,01) більший ніж у відповідно 
за біологічним віком групи дівчат. Відмічено, що рет- 
робульбарний сегмент зорового нерву зліва на рівні 
томограми 2 має незначну тенденцію (р=0,086) до 
більших значень у юнаків 21 року порівняно з 20-річни- 
ми дівчатами (див. табл. 1).

Найвужче місце зорового нерву справа та зліва до
стовірно (р<0,01) більші у юнаків 19 років, ніж у дівчат 
одноліток. Також ми виявили, що у 21-річних юнаків 
зазначені розміри достовірно (р<0,05) більші, ніж у 
відповідно за біологічним віком групи дівчат (див. табл. 
2). Найвужче місце зорового нерву справа статистично 
значимо (р<0,05) більше у юнаків 21 року порівняно з 
20-річними дівчатами. Визначено, що найвужче місце 
зорового нерву зліва статистично значимо (р<0,05) 
менше у дівчат 18 років, порівняно з юнаками відпов
ідного календарного віку та має незначну тенденцію 
(р=0,098) до менших значень відносно юнаків відпові
дного біологічного віку (див. табл. 2).

Проводячи аналіз вікових та статевих відмінностей 
видимо довжини зорового нерву справа та зліва, ми
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визначили, що вказаний розмір достовірно (р<0,05-0,01) 
менший у 20-річних дівчат ніж юнаків відповідного ка
лендарного і біологічного віку (див. табл. 3).

Висновки та перспективи подальших 
розробок

1. Визначено, що ретробульбарний сегмент найвуж- 
че місце зорового нерву справа та зліва достовірно 
більші у юнаків в цілому в порівнянні із відповідною 
групою дівчат.

2. Видима довжина зорового нерву справа та зліва 
у юнаків та дівчат в цілому не має статистично значи-
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ВОЗРАСТНЬІЕ И ПО ЛОВНЕ ОСОБЕННОСТИ КО М ПЬЮ ТЕРНО-ТОМ ОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РА ЗН И Х  
ОТДЕЛОВ ЗРИ ТЕЛ ЬН И Х НЕРВОВ У ПРАКТИЧЕСКИ ЗДО РО ВИХ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ПОДОЛЬЯ 
Гуминский Ю.И., Шаюк А.В., Ясько В.В.
Резю ме. Определени возрастньїе и половне компьютерно-томографические размери разних отделов зрительного 
нерва у практически здорових юношей и девушек Подолья. Установлень существенньїе различия вьішеуказанньїх ком- 
пьютерно-томографических размеров между юношами и девушками разних возрастних групп, а также проявления поло
вого диморфизма.
Ключевьіе слова: передняя черепная ямка, половой диморфизм, юношеский возраст, зрительний нерв.
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рпеитопіс Ьіооб їіош гаїе іп риітопагу батаде Ьу їипді о ї Раесііотусез депиз.
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