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МОДЕЛИРОВАНИЕ НОРМАТИВНИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ДЕВОЧЕК  
И МАЛЬЧИКОВ ЗКТОМЕЗОМОРФОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРОЕНИЯ ТЕЛА 
В асиленко Д .А ., Очеретная О .Л ., Сикора В .З ., Гунько И.П .
Резюме. У практически здорових городских подростков Подолья разного пола жтомезоморфного соматотипа построеньї 
достоверньїе модели параметров вариабельности сердечного ритма (ВСР) в зависимости от особенностей антропометри- 
ческих и соматотипологических показателей. Наиболее часто в состав моделей у девочек и мальчиков жтомезоморфно
го соматотипа входили обхватнье размерь тела (соответственно 42% и 50%).
Ключевьіе слова: вариабельность сердечного ритма, подростки, антропометрия, соматотип, математическое моделиро- 
вание.
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Резюме. Проведено дослідження по визначенню кореляційних зв 'язків рентгеноанатомічних параметрів товщини ребер 
на боковому вигині з антропометричними і соматотипологічними показниками у практично здорових міських юнаків і дівчат 
мешканців Подільського регіону України. При аналізі кореляцій встановлено, що у юнаків практично в усіх випадках частота 
і сила достовірних кореляцій набагато більша ніжу дівчат. У юнаків і дівчат найбільш часті достовірні кореляційні зв'язки 
встановлені для I і IV ребер; у юнаків - із повздовжніми розмірами тіла. у дівчат - із обхватними розмірами.
Ключові слова: ребро, антропологічні показники, соматотип, кореляційні зв'язки, юнацький вік.

Вступ
Використання антропометричних показників досить 

розповсюджено у клінічній медицині і при судово-ме
дичній експертизі. Так, наприклад, кожному хворому, 
що поступає на лікування до стаціонару, вимірюють зріст 
та масу тіла. У педіатричній практиці такі показники як 
окружність голови, грудної клітки, плеча разом із зрос
том та масою тіла є достовірними ознаками фізичного 
розвитку дитини [Майданник, Дадакіна, 1993]. В судово-

медичній практиці в першу чергу визначають групові 
ознаки (видову приналежність, стать, вік, расу, расовий 
тип та ін.), а потім виявляють індивідуальні особливості. 
Відмінності зовнішніх умов веде до несхожості темпів 
вікових змін у різних людей - до розходження кален
дарного та біологічного віку [Пиголкин, 2003].

Проте, захоплення складними лабораторними й 
інструментальними методами призвело до поступового
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зниження використання даних антропометрії в діагнос
тиці різних патологічних станів і захворювань. Моделю
вання належних нормальних показників розмірів органів 
може широко використовуватись у діагностичних цілях 
[ЗїеІІаеїаІ., 1993;А ісагйіеїаІ., 1999]. Наявність расових, 
популяційних, вікових і статевих відмінностей у людини 
[МаїапаЬе еїаІ., 1997], вплив антропометричних показ
ників, віку та статі на щільність кісткової тканини [Зауоса 
еї аІ, 2001; ВеізеідеІ, МіскоІз-ВісіїаіДзоп, 2002; Якимен- 
ко та ін., 2002], робить актуальними пошуки відносних 
стандартів для жителів Подільського регіону України.

Метою нашого дослідження було визначити коре
ляційні зв’язки рентгеноанатомічних показників товщ и
ни ребер на боковому вигині з антропометричними та 
соматотипологічними показниками у практично здоро
вих міських мешканців юнацького віку різної статі.

Матеріали та методи
У відповідності з метою дослідження нами на базі 

науково-дослідного центру Вінницького національного 
медичного університету ім.М.І.Пирогова (загально-універ
ситетська тематика "Розробка нормативних критеріїв 
здоров’я різних вікових та статевих груп населення на 
основі вивчення антропогенетичних та ф ізіологічних 
характеристик організму з метою визначення маркерів 
мультифакторіальних захворювань") було відібрано 187

Таблиця 1. Кореляції антропометричних і соматотипологіч
Р О 1 Р 0 2 Р 0 3 Р 0 4 Р 5 1 Р 5 2 Р 5 3 Р 5 4

1 2 3 4 5 6 7 8
0 ,42 0,13 0,09 0 ,3 2 0 ,4 0 0,09 0,14 0,18

н 0,10 0,14 0,07 0 ,2 3 0,31 0 ,2 4 0,15 0,04
5 0 ,29 0 ,2 6 0,10 0 ,3 2 0 ,3 9 0,21 0,20 0,13

АТИй 0 ,2 8 0,09 -0,02 0,12 0 ,3 9 0,17 0,09 0,11
АТЬ 0 ,2 7 0,06 -0,02 0,09 0 ,3 3 0,19 0,07 0,12

АТРІ_ 0 ,26 0,08 -0,01 0,15 0 ,4 0 0,17 0,11 0,13
АТР 0 ,23 0,00 -0,11 -0,07 0 ,2 4 0,00 -0,03 0,02
АТУ 0,09 0,19 0,11 0,20 0,18 0 ,2 2 0,08 -0,04
ЕРРЬ 0 ,2 4 0,04 0 ,2 3 0 ,2 9 0 ,2 7 0,07 0 ,2 4 0 ,2 3

ЕРРР 0 ,4 0 0,10 0,20 0 ,2 9 0 ,4 5 0,14 0,21 0 ,2 8

ЕРВ 0 ,3 7 0,21 0,11 0 ,2 4 0 ,3 6 0,15 0,12 0,11
ЕРО 0 ,4 7 0,02 0,05 0 ,2 7 0 ,4 2 0,07 0,09 0,21

ОВРЬ 0 ,29 0,09 0,07 0 ,3 0 0,21 0,00 0,11 0,20
ОВРИ 0 ,29 0,04 0,10 0,31 0 ,2 5 -0,01 0,16 0 ,2 4

ОВРР1 0 ,2 7 0,10 0,07 0 ,2 4 0 ,2 5 0,02 0,05 0,14
ОВРР2 0 ,36 0,13 0,13 0 ,3 4 0 ,2 8 0,07 0,11 0,21
ОВВ 0 ,35 0,11 0,03 0 ,2 4 0 ,2 5 0,01 0,04 0,08
ОВО1 0 ,2 4 0,04 0,02 0,19 0,14 0,00 -0,01 -0,07
ОВО2 0 ,22 -0,12 0,07 0,18 0,09 -0,08 0,01 0,00
ОВ5н 0 ,3 4 0,08 0,10 0 ,2 5 0 ,2 9 0,04 0,09 0,14
ОВТ 0,31 0,21 0 ,2 2 0 ,3 5 0 ,3 5 0 ,2 4 0 ,2 4 0,21

ОВВВ 0 ,29 0,11 0,00 0 ,2 5 0 ,3 0 0,03 0,04 0,07
ОВК 0 ,3 0 0,07 0,12 0 ,2 2 0 ,2 2 0,09 0,06 0,11
ОВ5 0 ,2 7 0,03 0,07 0 ,2 7 0,09 0,01 0,04 0,13

ОВОК1 0 ,22 0,18 0,14 0,18 0,07 0,07 0,11 0,08

практично здорових осіб міських мешканців Подільського 
регіонуУкраїни юнацького віку [94 юнака (17-21 років)та 
93 дівчини (16-20 років)], (вік наведений у дужках, відпо
відає юнацькому періоду за схемою вікової періодизації 
онтогенезу людини, яка була прийнята на VII Всесоюзній 
конференції з проблем вікової морфології, фізіології та 
біохімії АПН СРСР) [Ковешников, Никитюк, 1992]. Кон
тингент практично здорових осіб формувався за дани
ми попереднього анкетування (відсутність скарг та хрон
ічних захворювань в анамнезі) та результатами інстру
ментальних та клініко-лабораторних обстежень.

По рентгенограмам органів грудної порожнини виз
начали ВН - товщина щільної речовини по верхньому 
контуру ребер (задні відділи ребер); ^  - показник справа; 
З - показник зліва; _1 - _4 - порядковий номер ребра. 
Для оцінки особливостей будови тіла, нами було про
ведено антропометричне дослідження за В.Бунаком 
[1941] з соматотипуванням, за методом Неаїії-Сагїег 
[1990] та визначення компонентного складу маси тіла, 
за методом Маїеідка [Маїеідка, 1921]. Антропометрич
не дослідження включало визначення: М  - маси тіла 
(кг); Н - довжини тіла (см); З - площа поверхні тіла (м2); 
А Т І^  - висоти надгрудинної точки (см); А ^  - висоти 
лобкової точки (см); АТР^ - висоти плечової точки (см); 
АТР - висоти пальцевої точки (см); АТ^ - висоти верт- 
люговоїточки (см); ЕРР^ - ширини дистального епіфіза

показників із товщиною ребра на боковому вигині у юнаків.
1 2 3 4 5 6 7 8

ОВОК2 0 ,36 0,09 0,14 0 ,3 9 0 ,3 3 0,04 0,16 0,16
ОВОК3 0 ,3 4 0,05 0,16 0 ,3 6 0 ,3 0 0,04 0,12 0,13

Р5О 0 ,35 0,08 0,14 0 ,2 9 0,31 0,13 0,16 0,20
РИС 0 ,36 0,06 0,08 0 ,2 5 0 ,2 6 0,09 0,06 0,10
5ОК 0,18 -0,04 -0,09 0,07 0,02 -0,08 -0,08 0,10
АСР 0 ,35 0,21 0,19 0,31 0 ,3 6 0,19 0,14 0,09
5РІИ 0 ,3 0 0,14 0,12 0 ,2 6 0 ,2 5 0,13 0,13 0,09
СРІ5 0 ,39 0,06 0,07 0 ,3 0 0,31 0,10 0,11 0,21

ТРОСН 0 ,4 0 0,19 0,12 0 ,3 0 0 ,3 8 0,17 0,16 0,12
О2РЬ 0,13 0,09 -0,08 0,09 0,09 0,06 0,02 0,02
ОРРЬ 0,15 0,05 -0,09 0,07 0,18 0,02 0,05 0,11
ОРР 0,02 0,03 -0,07 0,08 0,01 -0,02 0,04 -0,04
СІ_ 0 ,3 0 0,12 -0,03 0,13 0 ,2 7 0,11 0,00 0,07

ССР 0,16 0,15 0,00 0,20 0,15 0,07 0,05 0,05
сс 0,17 0,07 -0,11 0,09 0,16 0,05 -0,02 0,07
СВ 0,19 0,04 -0,08 0,09 0,18 0,03 0,00 0,12

СВй 0,15 0,06 -0,06 0,15 0,17 -0,01 -0,02 0,06
ССІ_ 0,08 0,07 -0,07 0,17 0,15 -0,01 0,04 0,07
ЕХ 0 ,25 0,10 -0,05 0,12 0 ,2 2 0,09 0,01 0,09
МХ 0,17 0,07 0,14 0 ,2 6 0,00 -0,07 0,08 0,08
ЕХ -0,19 -0,07 -0,14 - 0 ,2 6 -0,06 0,07 -0,09 -0,08

5ОМАТ -0,07 0,02 -0,02 -0,11 0,08 0,04 -0,13 -0,07
ММ 0 ,4 0 0,09 0,06 0 ,2 7 0 ,3 3 0,06 0,07 0,13
ОМ 0 ,4 7 0,10 0,09 0 ,2 6 0,51 0,15 0,16 0,21

йМ 0 ,25 0,10 -0,07 0,17 0 ,2 6 0,06 0,03 0,09
МА 0,31 0,06 0,06 0 ,3 0 0 ,2 8 0,01 0,11 0 ,2 3
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плеча (см); ЕРРВ - ширини дистального епіфіза перед
пліччя (см); ЕРВ - ширини дистального епіфіза стегна 
(см); ЕРО - ширини дистального епіфіза гомілки (см); 
ОВР^ - обхвату плеча в напруженому стані (см); ОВР^1
- обхвату плеча в спокійному стані (см); ОВРВ1 - об 
хвату передпліччя у верхній третині (см); ОВРВ2 - об 
хвату передпліччя у нижній третині (см); ОВВ - обхвату 
стегна (см); ОВО1 - обхвату гомілки у верхній третині 
(см); ОВО2 - обхвату гомілки у нижній третині (см); ОВ5Н
- обхвату шиї (см); ОВТ - обхвату талії (см); ОВВВ - 
обхвату стегон (см); ОВК - обхвату кисті (см); ОВ5 - 
обхвату стопи (см); ОВОК1 - обхвату грудної клітки на 
вдиху (см); ОВОК2 - обхвату грудної клітки на видиху 
(см); ОВОК3 - обхвату грудної клітки в спокійному стані 
(см); Р5О - поперечного середньогрудинного розміру 
(см); РИО - поперечного нижньогрудинного розміру (см); 
5О К - сагітального розміру грудної клітки (см); АСВ - 
ширину плечей (см); ЗРІЙ - міжостьового розміру тазу 
(см); СВІЗ - міжгребневого розміру тазу (см); ТВОСН - 
міжвертлюгового розміру тазу (см); С О Ш  - зовнішньої 
кон’югати (тільки для дівчаток) (см); ^2 Р ^  - товщини 
шкірно-жирової складки на задній поверхні плеча (мм); 
ОРР^ - товщини шкірно-жирової складки на передній 
поверхні плеча (мм); ОРВ - товщини шкірно-жирової 
складки на передпліччі (мм); О^ - товщини ш кірно-жи
рової складки під лопаткою (мм); ООР - товщини шкірно- 
жирової складки на грудях (мм); ОО - товщини шкірно- 
жирової складки на животі (мм); ОВ - товщини шкірно- 
жирової складки на боку (мм); О В^ - товщина шкірно- 
жирової складки на стегні (мм); ОО^ - товщини шкірно- 
жирової складки на гомілці (мм).

Визначались такі соматотипологічні показники: РХ - 
ендоморфний компонент соматотипу за Хіт-Картером 
(бал.); МХ - мезоморфний компонент соматотипу за Хіт- 
Картером (бал.); І_Х - ектоморфний компонент сомато
типу за Хіт-Картером (бал.); ЗОМАТ - тип соматотипу; 
ММ - м’язова маса за Матейко (кг); ОМ - кісткова маса за 
Матейко (кг); ^М  - жирова маса за Матейко (кг). МА - 
м’язова маса за американським інститутом харчування 
(кг). ЗІВ - жирова маса за Сірі (кг).

Статистичний аналіз отриманих результатів провели 
за  д о по м о го ю  стандартного  про грам ного  пакету 
’’ЗМ ІзїІса5,5".

Результати. Обговорення
В юнаків встановлені наступні достовірні кореляційні 

зв’язки товщини перш ого ребра на боковому вигині 
із антропометричними та соматотипологічними показ
никами (див. табл. 1): справа - прямі слабкі (г=від 0,22 
до 0,29) із площею поверхні тіла, висотою надгрудин- 
ної, лобкової, плечової і пальцевої точок, шириною ди
стального епіфіза плеча, обхватами плеча в напруже
ному і спокійному стані, передпліччя у верхній третині, 
гомілки у верхній і нижній третинах стегон, стопи і груд
ної клітки на вдиху, ендоморфним компонентом сома
тотипу та жировою масою тіла за Матейко, прямі серед

ньої сили  (г= від 0,30 до 0,47) із масою тіла, шириною 
дистальних епіфізів передпліччя, стегна і гомілки, об 
хватами передпліччя у нижній третині, стегна, шиї, талії, 
кисті, грудної клітки на видиху і в спокійному стані, по
перечними середньогрудинним  і нижньогрудинним 
розмірами, шириною плечей, міжостьовим, міжгребе- 
невим і м іжвертлюговим розмірами тазу, товщиною 
шкірно-жирової складки під лопаткою, м’язовою і кістко
вою масами тіла за Матейко та м’язовою масою тіла за 
АІХ; зліва - прямі слабкі (г= від 0,22 до 0,29) із висотою 
пальцевої точки, шириною дистального епіфіза плеча, 
обхватами плеча в спокійному стані, передпліччя у 
верхній і нижній третинах, стегна, шиї і кисті, попереч
ним нижньогрудинним розміром, міжостьовим розм і
ром тазу, товщиною шкірно-жирової складки під ло
паткою, ендоморфним компонентом соматотипу, ж и 
ровою масою тіла за Матейко та м’язовою масою тіла за 
АІХ, прямі середньої сили  (г= від 0,30 до 0,51) із масою, 
довжиною і площею поверхні тіла, висотою надгрудин- 
ної, лобкової і плечової точок, шириною дистальних 
епіфізів передпліччя, стегна і гомілки, обхватами талії, 
стегон та грудної клітки на видиху і в спокійному стані, 
поперечним середньогрудинним розміром, шириною 
плечей, міжгребеневим і міжвертлюговим розмірами 
тазу та м’язовою і кістковою масами тіла за Матейко.

У дівчат встановлені наступні достовірні кореляційні 
зв’язки товщини перш ого ребра на боковому вигині 
із антропометричними та соматотипологічними показ
никами (див. табл. 2): справа - прямий слабкий  (г=0,28) 
із поперечним середньогрудинним розміром, прямий 
середньої сили (г=0,33) із шириною дистального епіфіза 
плеча; зліва - прямий слабкий  (г=0,23) із шириною пле
чей, прямий середньої сили  (г=0,31) із поперечним се
редньогрудинним розміром.

У юнаків встановлені наступні достовірні кореляційні 
зв’язки товщини другого ребра на боковому вигині із 
антропометричними та соматотипологічними показ
никами (див. табл. 1): справа - прямі слабкі (г= від 0,21 
до 0,26) із площею поверхні тіла, шириною дистально
го епіфіза стегна, обхватом талії та шириною плечей; 
зліва - прямі слабкі (г= від 0,21 до 0,24) із довжиною і 
площею поверхні тіла, висотою вертлюгової точки та 
обхватом талії.

У дівчат установлені наступні достовірні кореляційні 
зв’язки товщини другого ребра на боковому вигині із 
антропометричними та соматотипологічними показ
никами (див. табл. 2): справа - прямі слабкі (г= від 0,21 
до 0,29) із площею поверхні тіла, висотою плечової 
точки, обхватом кисті, поперечним середньогрудинним 
розміром, сагітальним розміром грудної клітки, шири
ною плечей, міжгребеневим розміром тазу, товщиною 
шкірно-жирових складок на животі і боку та мезомор
фним компонентом соматотипу, зворотній слабкий (г=- 
0,28) із ектоморфним компонентом соматотипу, прямі 
середньої сили (г= від 0,30 до 0,48) із масою тіла, шири
ною дистальних епіфізів плеча і передпліччя, обхвата-
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Таблиця 2. Кореляції антропометричних і соматотипологічних показників із товщиною ребра на боковому вигині у дівчат.
Р О 1 Р О 2 Р 0 3 Р 0 4 Р 5 1 Р 5 2 Р 5 3 Р 5 4

1 2 3 4 5 6 7 8
0,21 0 ,4 8 0,18 0 ,3 5 0,21 0 ,2 8 0 ,2 4 0 ,2 3

н 0,14 0,08 -0,02 0,10 0,09 0,07 0,00 0,04
5 -0,05 0 ,2 3 0,04 0,13 0,16 0,20 0,17 0,06

АТИй 0,15 0,21 0,09 0,18 0,18 0,09 0,01 0,10
АТ1_ 0,12 0,18 0,04 0,08 0,19 0,07 -0,03 0,03

АТРІ_ 0,15 0 ,2 4 0,09 0,15 0,18 0,09 0,00 0,06
АТР -0,01 0,05 0,16 0,17 0,04 0,00 0,05 0,11
АТУ 0,01 0,11 -0,05 -0,04 0,10 0,04 -0,06 -0,05
ЕРРЬ 0 ,33 0 ,4 2 0,05 0 ,2 2 0,17 0,13 0,10 0,14
ЕРРР 0,10 0 ,3 4 -0,07 0,07 -0,09 0,00 0,01 0,08
ЕРВ -0,11 0,06 0,02 0,09 -0,04 -0,02 0,13 0,08
ЕРО -0,18 0,17 0,11 0,19 -0,06 0,05 0,13 0,15

ОВРЬ 0,06 0 ,3 2 0,16 0,19 0,12 0 ,2 4 0,19 0,14
ОВРИ 0,06 0 ,3 0 0,15 0,18 0,10 0 ,2 2 0,17 0,13
ОВРР1 0,09 0 ,3 4 0,16 0 ,2 6 0,12 0 ,2 5 0 ,2 6 0 ,2 3

ОВРР2 -0,06 0,16 0,06 0,02 -0,04 0,05 0,06 -0,02
ОВВ 0,06 0 ,3 6 0,08 0 ,2 2 0,08 0,20 0,18 0,12
ОВО1 0,11 0 ,3 8 0,16 0 ,2 8 0,12 0,13 0 ,2 5 0,17
ОВО2 0,08 0,04 0,09 0,11 0,02 0,05 0,14 0,17
ОВ5н 0,03 0 ,3 4 0,11 0 ,2 4 0,07 0 ,3 3 0 ,2 3 0 ,2 7

ОВТ 0,13 0 ,4 6 0,10 0 ,2 2 0,08 0 ,2 7 0,18 0,21

ОВВВ 0,16 0 ,3 6 0,06 0,17 0,13 0 ,2 3 0,08 0,09
ОВК 0,06 0 ,2 6 0 ,2 7 0,21 0,08 0,18 0 ,2 3 0,21

ОВ5 0,10 0,31 0 ,2 4 0,21 0,18 0,18 0,19 0,18
ОВОК1 0,01 0 ,3 6 0,12 0,10 -0,03 0,10 0 ,2 3 0,14
ОВОК2 0,08 0 ,3 7 0,10 0,13 -0,01 0,16 0 ,2 5 0,18

ми плеча в напруженому і спокійному стані, передплі
ччя у верхній третині, стегна, гомілки у верхній третині, 
шиї, талії, стегон, стопи та грудної клітки на вдиху, ви
диху і в спокійному стані, міжвертлюговим розміром 
тазу, зовнішньою кон’югатою, м’язовою і кістковою ма
сами тіла за Матейко та м’язовою масою тіла за АІХ; 
зліва - прямі слабкі (г= від 0,21 до 0,29) із масою тіла, 
обхватами плеча в напруженому і спокійному стані, 
передпліччя у верхній третині, талії й стегон, шириною 
плечей, міжвертлюговим розміром тазу, зовнішньою 
кон ’югатою, товщ иною ш кірно-жирових складок на 
задній і передній поверхнях плеча та на передпліччі, 
прямий середньої сили (г=0,33) із обхватом шиї.

У юнаків встановлені наступні достовірні кореляційні 
зв’язки товщини третього ребра на боковому вигині 
із антропометричними та соматотипологічними показ
никами (див. табл. 1): справа - прямі слабкі (г= 0,22 і 
0,23) із обхватом талії та шириною дистального епіфіза 
плеча; зліва - прямі слабкі (г= від 0,21 до 0,24) із шири
ною дистальних епіфізів плеча й передпліччя та об 
хватом талії.

У дівчат встановлені наступні достовірні кореляційні 
зв’язки товщини третього ребра на боковому вигині 
із антропометричними та соматотипологічними показ
никами (див. табл. 2): справа - прямі слабкі (г= від 0,23

1 2 3 4 5 6 7 8
ОВОК3 0,06 0 ,3 6 0,15 0,13 -0,01 0,13 0 ,2 6 0,17

Р5О 0 ,2 8 0 ,2 9 0 ,2 3 0,31 0,31 0,16 0,21 0 ,2 9

РИО 0,13 0,20 0,08 0,04 0,08 0,17 0,08 0,08
5ОК -0,01 0,21 0,10 0,07 0,04 0,06 0,19 0,19
АСР 0,16 0 ,2 8 0,03 0,12 0 ,2 3 0 ,2 6 0,08 0 ,2 7

5РІИ -0,01 0,15 -0,06 0,05 0,01 -0,05 -0,03 0,00
СРІ5 0,16 0 ,2 6 0,04 0,01 0,06 0,08 0,04 -0,09

ТРОСН 0,19 0,41 -0,05 0,11 0,05 0 ,2 5 0,08 0,06
СОШ 0,13 0 ,3 6 0 ,2 7 0 ,3 2 0,14 0 ,2 9 0,20 0,12
О2РЬ -0,07 0,15 0,12 0,05 -0,01 0 ,2 7 0,05 0,05
ОРРЬ -0,03 0,18 0,01 -0,04 0,10 0 ,2 7 -0,10 -0,09
ОРР 0,01 0,19 -0,01 -0,01 0,10 0,21 -0,15 -0,09
ОІ_ -0,10 0,19 0,07 -0,05 -0,03 0,15 -0,02 -0,04

ООР -0,17 0,19 0,07 0,03 -0,08 0,10 -0,01 0,02
ОО -0,05 0 ,2 3 -0,02 -0,09 -0,09 0,13 -0,12 -0,10
ОВ -0,07 0 ,2 2 -0,06 -0,12 -0,14 0,12 -0,12 -0,14

ОВй -0,18 0,07 -0,12 -0,19 -0,13 0,06 -0,16 -0,20
ООІ_ -0,17 0,10 -0,08 -0,13 -0,06 0,11 -0,13 -0,14
ЕХ -0,10 0,20 0,03 -0,09 -0,07 0,16 -0,07 -0,10
МХ 0,01 0 ,2 7 0,10 0,15 0,02 0,12 0 ,2 2 0,12
ЕХ -0,06 - 0 ,2 8 -0,12 -0,20 -0,08 -0,17 - 0 ,2 5 -0,15

5ОМАТ -0,17 0,00 0,01 0,04 -0,06 0,06 0,07 0,06
ММ 0,12 0 ,3 5 0,20 0,31 0,20 0,19 0 ,2 4 0,21

ОМ 0,09 0 ,3 4 0,10 0 ,2 4 0,16 0,09 0,15 0,18
ОМ -0,09 0,02 -0,11 -0,13 0,02 -0,05 -0,18 -0,17
МА 0,11 0,31 0,16 0 ,2 3 0,12 0,19 0,18 0,16
5ІР -0,11 0,15 0,03 -0,08 -0,06 0,14 -0,10 -0,09

до 0,27) із обхватами кисті і стопи, поперечним серед- 
ньогрудинним розміром та зовніш ньою кон’югатою; 
зліва - прямі слабкі (г= від 0,21 до 0,26) із масою тіла, 
обхватами передпліччя й гомілки у верхній третині, шиї, 
кисті та грудної клітки на вдиху, видиху й в спокійному 
стані, поперечним середньогрудинним розміром, ме
зоморфним компонентом соматотипу та м’язовою ма
сою тіла за Матейко, зворотній слабкий (г=-0,25) із екто- 
морфним компонентом соматотипу.

В юнаків встановлені наступні достовірні кореляційні 
зв’язки товщини четвертого ребра на боковому ви
гині із антропометричними та соматотипологічними 
показниками (див. табл. 1): справа - прямі слабкі (г= від 
0,23 до 0,29) із довжиною тіла, шириною дистальних 
епіфізів плеча, передпліччя, стегна і гомілки, обхвата
ми передпліччя у верхній третині, стегна, шиї, стегон, 
кисті і стопи, поперечними середньогрудинним і ниж- 
ньогрудинним розмірами, міжостьовим розміром тазу, 
мезоморфним компонентом соматотипу та м’язовою й 
кістковою масами тіла за Матейко, зворотній слабкий (г=- 
0,26) із ектоморфним компонентом соматотипу, прямі 
середньої сили  (г= від 0,30 до 0,39) із масою та площею 
поверхні тіла, обхватами плеча в напруженому й спок
ійному стані, передпліччя у нижній третині, талії та груд
ної клітки на видиху й в спокійному стані, шириною
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плечей, міжгребеневим і міжвертлюговим розмірами 
тазу та м’язовою масою тіла за АІХ; зліва - прямі слабкі 
(г= від 0,21 до 0,28) із шириною дистальних епіфізів 
плеча, передпліччя і гомілки, обхватом плеча в спокій
ному стані, міжгребеневим розміром тазу, кістковою 
масою тіла за Матейко та м’язовою масою тіла за АІХ.

У дівчат встановлені наступні достовірні кореляційні 
зв ’язки товщини четвертого ребра на боковому ви
гині із антропометричними та соматотипологічними 
показниками (див. табл. 2): справа - прямі слабкі (г= від 
0,21 до 0,28) із шириною дистального епіфіза плеча, 
обхватами передпліччя у верхній третині, стегна, гомі
лки у верхній третині, шиї, талії, кисті і стопи, кістковою 
масою тіла за Матейко та м’язовою масою тіла за АІХ, 
прямі середньої сили  (г= від 0,31 до 0,35) із масою тіла, 
поперечним середньогрудинним розміром, зовнішньою 
кон’югатою та м’язовою масою тіла за Матейко; зліва - 
прямі слабкі (г= від 0,21 до 0,29) із масою тіла, обхвата
ми передпліччя у верхній третині, шиї, талії і кисті, по
перечним середньогрудинним  розм іром , шириною 
плечей та м’язовою масою тіла за Матейко.

Висновки та перспективи подальших 
розробок

Таким чином, у більшості випадків між величиною 
рентгеноанатомічних показників грудної клітки й ребер 
та антропометричними та соматотипологічними показ
никами у юнаків переважають прямі слабкі та середньої
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сили кореляції, більш часті і більш виражені, ніж у дівчат.
1. При аналізі кореляційних зв’язків товщини ребер 

на боковому вигині з антропометричними й соматоти
пологічними показниками встановлено, що у юнаків 
практично в усіх випадках частота й сила достовірних 
кореляцій набагато більша, ніж у дівчат.

2. У юнаків найбільш часті достовірні кореляційні 
зв’язки товщини ребер на боковому вигині встанов
лені для першого й четвертого ребер (більш виражені 
для перших ребер).

3. У юнаків найбільш виражені достовірні слабкі й 
середньої сили кореляції із довжиною тіла, повздовжн
іми розмірами кінцівок і тулуба.

4. У дівчат найбільш виражені достовірні слабкі й 
середньої сили кореляції із шириною та обхватними 
розмірами тіла.

5. Із сом а то ти по л о гічни х  п о ка зн и к ів  у ю наків  
найбільш виражені достовірні слабкі й середньої сили 
кореляції із кістковою масою та м’язова маса за амери
канським інститутом харчування; а у дівчат - з м’язо
вою масою за Матейко.

Проведені дослідження стосовно взаємозв’язків тов
щини ребер на боковому вигині з антропометричними 
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них експертизах та в ендокринологічній практиці.
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КОРРЕЛЯЦИОННЬІЕ СВЯЗИ РЕНТГЕНОАНАТОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЛЩИНЬІ РЕБЕР НА БОКОВОМ  
ИЗГИБЕ С АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМИ И СОМАТОТИПОЛОГИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ У ЛИЦ  
ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА ОБОИХ ПОЛОВ 
Я сько  В .В .
Резюме. Проведень/ исследования по определению корреляционньїх связей рентгеноанатомических параметров толщи- 
ни ребер на боковом изгибе с антропометрическими и соматотипологическими показателями у практически здорових 
городских юношей и девушек жителей Подольского региона Украини. При анализе корреляций установлено, что у юношей 
практически во всех случаях частота и сила достоверних корреляций намного большая чем у девчат. У юношей и девушек 
наиболее частие достоверние корреляционние связи установлень для I и IV ребер; у юношей - с продольними размера- 
ми тела, у девушек - с обхватними размерами.
Ключевьіе слова: ребро, антропологические показатели, соматотип, корреляционние связи, юношеский возраст.
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