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УДК: 616-073.75:611.712:611.94:613.1:612.656:575.191
ВІКОВО-СТАТЕВІ ТА СОМАТОТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОВЖИНИ 
ХРЯЩІВ РЕБЕР І ШИРИНИ РЕБЕР ПО СЕРЕДНЬО-КЛЮЧИЧНІЙ ЛІНІЇ У 
ЗДОРОВИХ МІСЬКИХ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ПОДІЛЛЯ
Ясько В.В., Гунас І.В.
Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова (вул.Пирогова, 56, м.Вінниця, 21018, Україна)

Резю ме. Визначено розміри і вивчено статеві та соматотипологічні особливості довжини хрящів ребер і ширини ребер по 
середньо-ключичній лінії у здорових міських мешканців Подільського регіону України, юнацького віку. Величина цих показ
ників у більшості випадків достовірно більша у юнаків, ніж у дівчат. Між юнаками різних соматотипів статистично значимих 
розбіжностей довжини реберних хрящів не встановлено взагалі, так само, як і ширини ребер по середньо-ключичній лінії між 
дівчатами. Величина ширини ребра має розбіжності тільки у юнаків по IV ребру. У дівчат різних соматотипів довжина ребер
них хрящів справа достовірно менша, або має тенденцію до менших значень, а зліва, навпаки, достовірно більша, або має 
тенденцію до більших значень.
Ключові слова: рентгенографія, ребро, хрящ, юнацький вік, стать, соматотип.

Зиттагу. Зехапдзотаїоруроіодіс сЬагасІегізІісз оїгіЬ саПІІаде ІепдіЬ апдгіЬ 'л/ідіЬ оп тєдіаі-сіамсіе Ііпе іп ЬеаІІЬу игЬап 
уоипд теп апд шотеп о(Родіїзк гедіоп о( ІІкгаіпе \меге деіегтіпед апд зіидіед. Уаіие оіІЬезе іпдісез іп ІЬе та/опіу оїсазез маз 
зідпгПсапОу ЬідЬег іп уоипд теп (Ьап іп \нотеп. ТЬеге и/еге по зШізІісаІІу зідпіНсапІ діїїегепсез іп гіЬ сагіііаде ІепдіЬ атопд уоипд 
теп оїуагіоиз зотаїоіурез, аз шеІІ аз по дШегепсез іп гіЬ \мдІЬ оп тедіаі-сіамсіе Ііпе атопд ІЬе дігіз. ТЬеге шеге діїїегепсез іп 
IVгіЬ \нідІЬ опіу іп теп. Іп дігіз оїуагіоиз зотаїоіурез гіЬ саПІІаде ІепдіЬ оп ІЬе гідЬІ зібе \наз зідпіГісапіІу Іомег ог Іепбеб Іо Іошег 
VаIиез, апд оп ІЬе Іеїі зіде ІІ указ зідпіїісапііу ЬідЬег ог Ієпдед Іо ЬідЬег уаіиез.
Кеу м/огсів: Х-гау ехатіпаїіоп, гіЬ, сагіііаде, уоипд адиііз, зех, зотаїоіуре.

Вступ
Рентгенографічне дослідження як грудної порожни

ни, так і її органів з профілактичною і діагностичною ціллю 
має велике розповсюдження. Завдяки цьому методу мож
на визначити не лише розміри кісток, що утворюють грудну 
клітку, а й стан органів, які в ній знаходяться. Це може 
бути потовщення, ущільнення, розрідження (остеолороз), 
зменшення чи зміщення кісток, хрящів та інші зміни 
органів грудної порожнини [СІааззеп еі аі., 1995].

В антропологічних дослідженнях, які вимагають залу
чення масових контингентів населення, методи проме
невої анатомії знаходяться поза конкуренцією. Ф.В.Судз- 
іловський, І.В.Гайворонський, М.А.Корнєв, А.В.Косоуров 
закликають якомога ширше використовувати методи 
променевого обстеження, тому що вони дозволяють вив
чати органи всіх систем живого організму. Найбільш 
масово цей метод використовується при обстеженні 
органів грудної порожнини, в тому числі ребер та хреб
та [Ковешников, Никитюк, 1992; Акіазеіаі., 2004].

За допомогою рентгенограм грудної порожнини 
можливо визначити конституціональні особливості 
стернального краю ребер і реберних хрящів, стерналь- 
ного отвору, а також стать обстежуваного і морфомет-

ричні параметри грудної порожнини та діафрагми [Бе- 
резюк з співавт., 1999].

Характерні зміни, які можуть бути продемонстровані 
на рентгенограмах, зустрічаються із збільшенням віку в 
грудній стінці людей. Ці зміни включають прогресуючу 
осифікацію в реберних хрящах (розташовану характерно 
у грудинному кінці ребра, центрахондрапьно та парастер- 
нально - часто особами, відмінними за статтю та віком), 
дозрівання знову сформованих кісток з утворенням тра- 
бекул, втрата рівної поверхні реберно-стернапьного 
з'єднання біля держака, виникнення чашеподібного заг
либлення реберних кінців, остеопорозні та артритичні 
зміни у стернальній головці ключиці [Зїе^агі, МсСогтіск, 
1984; МсСогтіск, Зіе^агі, 1988]. Вогнищеве звапнування 
хрящів ребер спостерігається приблизно у 25% випадків 
у дівчат з 16 років та юнаків з 18 років [Туровцев, 1984; 
Николаевассоавт., 2002; Магкегіеіаі., 1983].

Рентгенографічне дослідження реберних хрящів є 
корисним і зручним методом встановлення статі й віку 
не тільки з фрагментованих і часткових останків, але 
й скелетів або сильно розкладених трупів. Крім того, 
він може бути ефективним як скринінговий тест для
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ідентифікації післямасштабних катастроф [Пиголкин 
2003; Іпоі, 1997].

Тому метою нашого дослідження було визначити 
особливості величини рентген-анатомічних показників 
грудної клітки та ребер у практично здорових міських 
юнаків і дівчат Подільського регіону України в залеж
ності від статі, антропометричних та соматотипологіч- 
них характеристик організму для можливості визначення 
віку, статі та особливостей соматотипу за рентген-ана- 
томічними показниками ребер.

М атер іал и  та  м ето д и
На базі науково-дослідного центру Вінницького на

ціонального медичного університету ім.М.І.Пирогова 
нами було обстежено 187 практично здорових осіб 
міських мешканців Подільського регіону України юнаць
кого віку (94 юнака від 17 до 21 років та 93 дівчат від 16 
до 20 років). Контингент обстежених склали практично 
здорові юнаки та дівчата, яким після попереднього ан
кетування для визначення суб'єктивного стану здоро
в'я проводили детальне клініко-лабораторне та інстру
ментальне (спірометричне, реовазографічне, кардіог
рафічне та ультразвукове) дослідження. Обстеженим 
проводили рентгенологічне дослідження органів груд
ної порожнини та визначали соматотип за методом 
НеаІЬ-Сагіег [1990].

Виконували рентгенографію грудної клітини на рен
тгенівському апараті РУМ-20 при відстані фокус-плівка 
1,5-2 м (телерентгенограма). Витримка була короткою 
(не більше 0,1 сек.) при напрузі на трубці 75-85 кВ. 
Рентгенограми виконували у передній прямій проекції 
в положенні обстежуваного стоячи з відкритим ротом, 
у момент затримки дихання на вдиху.

Використовували рентгенографічну плівку та касету 
фірми "КООАК". На отриманих знімках розмірами 30x40 
см за допомогою штангенциркуля з точністю до 0,01 
мм вимірювали: висоту грудної клітки по паравертеб- 
ральних лініях, ширину грудної клітини на рівні VI реб
ра, перпендикуляр від верхньої точки купола діафраг
ми до нижнього краю ключиці, товщину губчатоїкістко
вої тканини та бокових вигинів ребер, товщину ком
пактної речовини по верхньому краю задніх відділів 
ребер, ширину реберних борозд, довжину реберних 
хрящів, ширину ребер та міжреберних проміжків по 
середньо-ключичній лінії.

Статистичний аналіз отриманих результатів провели 
за допом огою  стандартного програмного пакету 
"5іа1І5Ііса5.5".

Р е зу л ь тати . О б го в о р е н н я
Аналізуючи статеві та соматотипологічні особливості 

визначених нами розмірів довжини реберних хрящів та 
ширини ребер по середньо-ключичній лінії, нами вста
новлено, що ці показники мають виражені статеві 
відмінності, причому, у юнаків вони достовірно більші, 
ніж у дівчат.

Довжина хряща І правого й лівого ребер у юнаків 
без урахування соматотипу, мезоморфів, ектоморфів 
та мезо-ендоморфів достовірно більша, ніж у дівчат 
відповідних соматотипів (рис. 1-2, табл. 1). Статистично 
значимої різниці величини даного показника між юна
ками або дівчатами різних соматотипів не встановлено 
(рис. 1-2, табл. 1).

—І— Стандарти* 
відхи.іення 

І І Похибка 
середньої 

□ Середня 
вибірки

Рис. 1 . Відмінності довжини хряща І правого ребра в за
лежності від статі та особливостей соматотипу юнаків (мм).

_і_ Стандартне 
вили ієни я

І__; Похибка
середньої 

С Середня 
вибірки

Рис. 2. Відмінності довжини хряща І лівого ребра у за
лежності від статі та особливостей соматотипу юнаків (мм).

Д-М Д-Ек Д-М/Еи Д Ю-М Ю-Ек Ю-М/Ен Ю

IX . Стандартне
віл ін. ієни*

І__Похибка
середньої 

2  Середня 
вибірки

Рис. 3. Відмінності довжини хряща II правого ребра у за
лежності від статі та особливостей соматотипу юнаків (мм).
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Таблиця 1. Рентгенанатомічні показники довжини 
хрящів ребер у залежності від статі та особливостей 
соматотипу міських юнаків (М±д). ______

Показник Соматотип Юнаки Дівчата Р

без урахування 25,69x5,34 20 ,23x5.45 <0,001

мезоморфи 25,61x5,66 20.16x4,56 <0,001

І ребро 
справа (мм)

ектоморфи 26,32x5.87 20,63x6,93 <0,01

м езо-ендом орф и 25,23x4,56 20 ,43x4,10 . <0,001

р, >0,05 >0,05

і р> >0,05 >0,05

р. >0,05 >0,05

без урахування 30,97x6,72 27,57x6,70 <0,001

мезоморф и 29,59x7,70 27.80x6.35 >0,05

II ребро 
справа (мм)

ектоморфи 32.32x5.99 24.54x6.37 <0,001

м езо-ендоморф и 31,33x6,04 28.80x6,36 >0,05

р, >0.05 <0,05

р , >0,05 >0,05

р. >0,05 <0,05

без урахування 36,46x6.96 33,32x6,68 <0,01

мезоморфи 36,60x7,99 34,74x6,32 >0,05

III ребро 
справа (мм)

ектоморфи 37,59x5,75 31,85x5,68 <0,01

м езо-ендоморф и 35,30x6,76 33.54x7,36 >0,05

р, >0,05 = 0 ,0 5 7

р* >0,05 >0,05

р. >0,05 >0.05

без урахування 45,25x8,35 40,60x7.66 <0,001

мезоморфи 45,74x10,31 41,17x7,09 <0,05

IV ребро 
справа (мм)

ектоморфи 44,53x6,73 39.98x9.15 >0,05

м езо-ендом орф и 45,32x7,30 40,60x5,97 <0,05

р, >0,05 >0,05

р , >0,05 >0,05

р> >0,05 >0,05

без урахування 27,30x4,38 21,86x4,80 <0,001

мезоморфи 26,65x5,02 21.79x4,01 <0,001

І ребро зліва 
(мм)

ектоморфи 27,72x4,14 21.88x5.25 <0,001

м езо-ендом орф и 27.66x3.84 21,81x5,28 <0,001

р, >0,05 >0,05

Р; >0,05 >0,05

Рз >0,05 >0,05

без урахування 32,27x5,80 28,44x6,63 <0,001

мезоморфи 32,51x7,26 27,80x6,64 <0,01

II ребро зліва
ектоморфи 32,17x4,12 31,20x8,02 >0,05

м езо-ендоморф и 32,09x5,39 26,70x4,59 <0,001

Р, >0,05 >0.05

Рз >0,05 >0,05

Рз >0,05 <0,05

без урахування 37,32x5,60 32.62x5.55 <0,001

мезоморфи 38,22x6,55 32,62x5.71 <0,01

III ребро зліва
ектоморфи 36,67x4,95 33.91x6,64 >0,05

м езо-ендоморф и 36,88x5,01 31.25x3.92 <0,001

р. >0,05 >0,05

Рз >0,05 >0,05

Рз >0,05 >0,05

без урахування 45,95x6.43 38.55x6.82 <0,001

мезоморфи 47.21x6,77 37,48x6.64 <0,001

ектоморфи 44,70x5.92 39 .65x7 ,20 <0,05

м езо-ендоморф и 45.70x6,46 37.91x5.90 <0,001

р. >0,05 >0,05

Рз >0,05 >0.05

Рз >0,05 >0,05

Примітки: тут і в подальшому: р- показник статистичної' 
значимості різниці між юнаками і дівчатами; р,- показник 
статистичної значимості різниці між мезо- і ектоморфами; 
р2- показник статистичної значимості різниці між мезо- і 
мезоендоморфами; р3- показник статистичної значимості 
різниці між екто- і мезоендоморфами.

Довжина хряща II правого ребра у юнаків без ураху
вання соматотипу та ектоморфів достовірно більша, ніж 
удівчат відповідних соматотипів (рис. З, табл. 1). У дівчат 
ектоморфів величина даного показника достовірно 
менша, ніж у мезоморфів і мезо-ендоморфів (рис. З, 
табл. 1).

Довжина хряща II лівого ребра в юнаків без ураху
вання соматотипу, ектоморфів та мезо-ендоморфів 
достовірно більша, ніж у дівчат відповідних соматотипів 
(рис. 4, табл. 1). У дівчат ектоморфів величина даного 
показника достовірно більша, ніж у мезо-ендоморфів і 
має тенденцію до збільшення порівняно із показника
ми у дівчат мезоморфного типу (рис. 4, табл. 1). Між 
юнаками різних соматотипів статистично значимих роз
біжностей довжини хряща II правого й лівого ребер не 
знайдено (рис. 3-4, табл. 1).

Т  Стандартне 
відхиленні 

СНі Похибка 
середньої 

0  Середні 
вибірки

Рис. 4. Відмінності довжини хряща II лівого ребра у за
лежності від статі та особливостей соматотипу юнаків (мм).

Д-М Д-Ек Д-М/Ен Д Ю-М Ю-Ек Ю-.М/Е* Ю

_і_ Стандартне 
відхиленні 

і—  Похибка 
середньої 

3  Середні 
вибірки

Рис. 5. Відмінності довжини хряща III правого ребра у за
лежності від статі та особливостей соматотипу юнаків (мм).

Довжина хряща III правого ребра у юнаків без ура
хування соматотипу та ектоморфів достовірно більша, 
ніж у дівчат відповідних соматотипів (рис. 5, табл. 1).

Довжина хряща III лівого ребра у юнаків без ураху
вання соматотипу, мезоморфів та мезо-ендоморфів 
достовірно більша, ніж у дівчат відповідних соматотипів 
(рис. 6, табл. 1).
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Таблиця 2 . Рентген-анатомічні показники ширини 
ребер по середньоключичній лінії в залежності від статі 
та особливостей соматотипу міських юнаків (М±ст).

Показник Соматотип Юнаки Дівчата Р
без урахування 14,07±2,10 1 2 ,82*1 ,54 <0,001

мезоморфи 14,27± ,77 12 ,66*1 ,58 <0,001

II ребро 
справа (мм)

ектоморфи 14,03*2 ,45 1 2 ,79*1 ,28 >0 .05
мезо-ендоморфи 13,79*2,21 12,92±1,43 >0 ,05

р, >0,05 >0,05

р, >0,05 >0,05

р* >0,05 >0,05

без урахування 13,88*1 ,90 12 ,71*1 ,86 <0,001

мезоморфи 13,80±2,04 1 2 ,80*1 ,94 <0 ,05

III ребро  
справа (мм)

ектоморфи 13 ,64*1 ,56 12 ,23*2 ,05 <0,01

мезо-ендоморфи 14,09=1,98 13 ,1 4 *1 ,7 0 >0 ,05

р, >0,05 >0,05

рг >0,05 >0,05

Рз >0,05 >0,05

без урахування 15 ,32*2 ,36 13 ,5 6 *2 ,1 7 <0,001

мезоморфи 15 ,90*2 ,15 13 ,63*1 ,88 <0,001

IV ребро 
справа (мм)

ектоморфи 14,74*2 ,05 13 ,22*3 ,03 <0 ,05

мезо-ендоморфи 15,11*2,71 1 3 ,96*1 ,92 >0 ,05

р, >0,05 >0,05

р. >0,05 >0,05

Рз >0,05 >0,05

без урахування 14 ,11*2 ,14 1 2 ,72*1 ,64 <0,001

мезоморфи 14 ,08*1 ,60 12 ,84*1 ,87 <0 ,05

II ребро зліва 
(мм)

ектоморфи 13,89*2 ,17 13 ,00*1 ,75 >0,05

мезо-ендоморфи 14 ,27*2 ,68 1 2 ,40*1 ,06 <0,01

р, >0,05 >0 ,05

Рз >0,05 >0,05

Рз >0,05 >0,05

без урахування 13,92*2 ,13 12 ,74*1 ,63 <0,001

мезоморфи 14 ,14*2 ,06 12 ,8 5 *1 ,6 3 <0,01

III ребро зліва 
(мм)

ектоморфи 13,51*2,31 12 ,7 3 *1 ,7 7 = 0 ,0 5 8

мезо-ендоморфи 13,89*2 ,04 1 2 ,75*1 ,50 <0 ,05

р, >0,05 >0,05

Рз >0,05 >0,05

Рз >0,05 >0,05

без урахування 15,33*2 ,49 1 3 ,78*1 ,89 <0,001

мезоморфи 16,01*2,38 1 3 ,8 4 *1 ,7 9 <0,001

ектоморфи 14,70*2 ,42 13 .96*2 ,18 >0 ,05
IV ребро зліва мезо-ендоморфи 14,94*2 ,56 1 3 ,77*1 ,95 >0 ,05

р, >0,05 >0,05

Рз <0,05 >0,05

........ ........ рз_________ >0,05 >0,05

Довжина хряща IV правого ребра у юнаків без ура
хування соматотипу, мезоморфів та мезо-ендоморфів 
достовірно більша, ніж у дівчат відповідних соматотипів, 
а у юнаків ектоморфів - лише має тенденцію  до 
збільшення у порівнянні із відповідною групою дівчат 
(рис. 7, табл. 1).

Довжина хряща IV лівого ребра у юнаків без ураху
вання соматотипу, мезоморфів, ектоморфів та мезо- 
ендоморфів достовірно більша, ніж у дівчат відповід
них соматотипів (рис. 8, табл. 1).

Статистично значимої різниці величини довжини 
хряща ІІІ-ІУ ребер, як справа, так і зліва, між юнаками 
або дівчатами різних соматотипів не встановлено (рис. 
5-8, табл. 1). Привертає увагу лише виражена тенден-

—  Стандартне 
відхилення 

і— і Похибка 
середньої 

и Середня 
вибірки

Рис. 6. Відмінності довжини хряща III лівого ребра у за
лежності від статі та особливостей соматотипу юнаків (мм).

_ і_  Стандартне 
відииенна 

О  ПоиЛа 
середньої 

а  Середня
Д-.М Д-Ек Д-М/Ен Д Ю-М Ю-Ек Ю-.М/Е» Ю ■”6іРи'

Рис. 7. Відмінності довжини хряща IV правого ребра у за
лежності від статі та особливостей соматотипу юнаків (мм).

* Стандартне 
відхилення 
Похибка 
середньої 

Л Середня 
вибір кмД-.М Д-Ек Д-М/Еи Д Ю-М Ю-Ек Ю-М/Ен Ю

Рис. 8. Відмінності довжини хряща IV лівого ребра у за
лежності від статі та особливостей соматотипу юнаків (мм)

ція до збільшення довжини хряща III правого ребра у 
дівчат мезоморфів у порівнянні із дівчатами ектомор- 
фами (рис. 5, табл. 1).

Ширина II правого ребра по середньоключичній лінії 
у юнаків без урахування соматотипу та мезоморфів 
достовірно більша, ніж у дівчат відповідних соматотипів, 
а у юнаків ектоморфів та мезо-ендоморфів - має лише
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ПЗ
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123

113

10,5

Стандартне
відхиленні
Похибка
СГреДНЬОІ
Середні
вибірка

Рис. 9. Відмінності ширини II правого ребра по серед- Рис. 12. Відмінності ширини III лівого ребра по серед-
ньоключичній лінії у залежності від статі та особливос- ньоключичній лінії у залежності від статі та особливос
тей соматотипу юнаків (мм).

173,------------------------------------------------------------

тей соматотит/ юнаків (мм).

163

153

143

133

123

113

103

и

0

Д-М Д-Ек Д-.Ч/Ен Д Ю-М Ю-Ек Ю-М/Ен Ю

Рис. 10. Відмінності ширини II лівого ребра по серед- 
ньоключичній лінії у залежності від статі та особливос
тей соматотипу юнаків (мм).

Стандартне
відхиленні
Похибка
середньої
Середні
вибіркаД-М Д-Ек Д-М/Ен Д Ю-М Ю-Ек Ю-М/Ен Ю

Рис. 13. Відмінності ширини IV правого ребра по се 
редньоключичній лінії у залежності від статі та особли 
востей соматотипу юнаків (мм).

19

18

17

16

15

14

Стандарті 13
відінленн

_ Похибка 12
середньої 

-  Середні 11вибіркиД-М Д-ЕІС Д-М/Ен Д Ю-М Ю-Ек Ю-М/Еи Ю

Рис. 11 . Відмінності ширини III правого ребра по се- 
редньоключичній лінії у залежності від статі та особли
востей соматотипу юнаків (мм).

тенденцію до збільшення у порівнянні із даними у дівчат 
ектоморфного та мезо-ендоморфного типів (рис. 9, 
табл. 2).

Ширина II лівого ребра по середньоключичній лінії

к- Стандартне
відхиленні 

, Похибка 
середньої 

з  Середи!
Д-М Д-Ек Д-М/Ен Д Ю-М Ю-Ек Ю-М/Ен Ю •»«**■

Рис. 14. Відмінності ширини IV лівого ребра по серед
ньоключичній лінії у залежності від статі та особливос
тей соматотипу юнаків (мм).

у юнаків без урахування соматотипу, мезоморфів та 
мезо-ендоморфів достовірно більша, ніж у дівчат відпо
відних соматотипів (рис. 10, табл. 2).

Ширина III правого ребра по середньоключичній лінії
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у юнаків без урахування соматотипу, мезоморфів та 
ектоморфів достовірно більша, ніж у дівчат відповід
них соматотипів (рис. 11, табл. 2).

Ширина III лівого ребра по середньоключичній лінії 
у юнаків без урахування соматотипу, мезоморфів та 
мезо-ендоморфів достовірно більша, ніж у дівчат відпо
відних соматотипів, а у юнаків ектоморфів - має вира
жену тенденцію до збільшення у порівнянні із дівчата
ми ектоморфами (рис. 12, табл. 2).

Статистично значимої різниці величини ширини II 
і III ребер, як справа, так і зліва, між юнаками або дівча
тами різних соматотипів не встановлено (рис. 9-12, 
табл. 2).

Ширина IV правого ребра по середньоключичній лінії 
у юнаків без урахування соматотипу, мезоморфів та 
ектоморфів достовірно більша, ніж у дівчат відповід
них соматотипів (рис. 13, табл. 2). Привертає увагу тен
денція до збільшення ширини IV правого ребра по се
редньоключичній лінії у юнаків мезоморфів у порівнянні 
із юнаками ектоморфами (рис. 13, табл. 2).

Ширина IV лівого ребра по середньоключичній лінії 
у юнаків без урахування соматотипу та мезоморфів 
достовірно більша, ніж у дівчат відповідних соматотипів 
(рис. 14, табл. 2). У юнаків мезоморфів величина дано
го показника достовірно більша, ніж у ектоморфів, і 
має незначну тенденцію до збільшення у порівнянні із 
юнаками мезо-ендоморфами (рис. 14, табл. 2). Між 
дівчатами різних соматотипів статистично значимих 
розбіжностей ширини IV лівого ребра по середньок
лючичній лінії не знайдено (рис. 14, табл. 2).

Таким чином, довжина реберних хрящів у юнаків у 
більшості випадків достовірно більша, або має тенден
цію до більших значень, ніж у відповідних груп дівчат. 
Між юнаками різних соматотипів статистично значимих 
розбіжностей величини даного показника не встанов
лено взагалі. У дівчат ектоморфів довжина реберних 
хрящів справа достовірно менша, або має тенденцію 
до менших значень, а зліва, навпаки, достовірно більша, 
або має тенденцію до більших значень, ніж у дівчат
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Ширина ребра по середньо-ключичній лінії у більшості 

випадків достовірно більша у юнаків, ніж у дівчат (особ
ливо виражено у юнаків без урахування соматотипу і 
мезоморфів). Між дівчатами різних соматотипів досто
вірних розбіжностей величини даного показника не 
встановлено взагалі. Між юнаками різних соматотипів 
статистично значимих розбіжностей ширини ребер по 
середньо ключичній лінії також практично не встанов
лено (за винятком четвертих ребер, де зліва у мезо
морфів величина даного показника достовірно більша, 
ніж у ектоморфів, а справа - спостерігається лише 
виражена тенденція до більших значень).

В и с н о в к и  т а  п е р с п е к т и в и  п о д а л ь ш и х  
р о з р о б о к

1. Довжина реберних хрящів та ширина ребер по 
середньо-клю чичній лінії мають виражені статеві 
відмінності, причому, у юнаків вони достовірно більші, 
ніж у дівчат.

2. Достовірні розбіжності між юнаками, або дівча
тами різних соматотипів спостерігаються значно рідше. 
Причому, незалежно від статі, вони частіше за все 
найбільш виражені між мезоморфами та ектоморфа
ми.

3. Між юнаками різних соматотипів статистично зна
чимих розбіжностей ширини реберних хрящів не вста
новлено взагалі, так само, як ширини ребер по серед
ньо-ключичній лінії між дівчатами.

Своєчасне виявлення змін в хрящах ребер (дов
жини, щільності), а також ширини самих ребер дозво
лить більш точно розмежувати норму й патологію.

В подальших дослідженнях необхідно провести 
оцінку взаємозв'язків ширини реберних хрящів та 
ширини ребер по середньо-ключичній лінії з антро
пометричними та соматотипологічними показниками 
у юнаків і дівчат. Отримані результати можуть викори
стовуватися лікарями підліткових кабінетів, допризив- 
них комісій та судово-медичними експертами.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НОРМАТИВНИХ СПІРОГРАФІЧНИХ 
ПАРАМЕТРІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ОСОБЛИВОСТЕЙ БУДОВИ ТІЛА
Гудзевич Л .С ., Сарафинюк /І.А ., Камінська Н.А., Шаповал О.М.
Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова (вул.Пирогова, 56, м.Вінниця, 21018, Україна)

Р езю м е . В статті представлені результати побудови регресійних моделей спірографічних параметрів на основі особли
востей антропометричних та соматотипологічних показників у міських підлітків Подільського регіону України.
Ключові слова: спірографія, антропометрія, покрокова регресія, здорові підлітки.

З и т т а г у .  Пезиііз о ї гедгеввіоп тобеїз ЬиіІРіпд о і зрігодгарбісаі іпРісез ЬазеР оп ресиїіагіііез о і апііігоротеігісаі апр 
зотаїоіуроіодісаі геаРіпдз іп игЬап абоїезсепіз о1 РобіПуап гедіоп оїіікгаіпе.
Кеу у у о г с і з : зрігодгарбу, апіґігоротеїгу, зїер-Ьу-зіер гедгеззіоп, Ьеаііґіу абоіезсепїз.

В ступ
Проблема індивідуального підходу до визначення 

нормативних параметрів внутрішніх органів і фізіолог
ічних показників організму людини є актуальною не 
тільки з точки зору фундаментальної науки, але має 
також важливе практичне значення. Використання ант
ропометрії з метою відновлення стандартів і індексів 
для оцінки стану здоров'я організму людини в різні вікові 
періоди залишається важливим питанням сьогодення. 
Це обумовлено тим, що ріст і розвиток органів і систем 
організму відбувається нерівномірно, тобто в різних 
вікових групах з різною інтенсивністю [Никитюк, Чте- 
цов, 1990; Самбурова, 1990]. Тому встановлення взає
мозв'язку спірографічних показників з особливостями 
конституції людини на різних етапах її онтогенезу не 
втрачає свої новизни не зважаючи на чисельні наукові 
доробки у даному напрямі [Орлов, Визгалов, 2001; Ка- 
симцев, Вахтина, 2002].

Моделювання належних нормальних спірографічних 
показників в залежності від особливостей будови тіла 
є надзвичайно актуальним і може широко використо
вуватись у діагностичних цілях.

Метою даного дослідження була побудова регресій
них моделей спірографічних параметрів в залежності 
від конституційних особливостей.

М атер іал и  та м етоди
Нами було проведено антропометричне, соматоти- 

пологічне і спірографічне дослідження у 211 практич
но здорових міських підлітків України (дівчаток віком 
від 12-ти до 15-ти років та хлопчиків від 13-ти до 16-ти 
років) [Гудзевич з співавт., 2002].

Будова математичних моделей нормативних пара
метрів зовнішнього дихання в залежності від особли
востей будови тіла проведена в пакеті "5ТАТІ5ТІСА 5.5"

(належить ЦНІТ ВНМУ ім. М.І. Пирогова, ліцензійний N9 
АХХЙ910А374605РА) за допомогою прямого покроково- 
го регресійного аналізу.

Для досягнення максимально можливого співставлення 
результатів спірографічного і антропометричного методів 
дослідження при проведенні регресійного аналізу визна
чені декілька умов. Перша умова - кінцевий варіант рег
ресійного поліному повинен мати коефіцієнт детермінації 
(Н2) не менше 0,50, тобто, точність опису ознаки, що мо
делюється, не менша за 50%. Друга умова - значення Р- 
критерію повинно бути не меншим за 2,5. Третя умова - 
кількість вільних членів, що включаються до поліному 
повинна бути по можливості мінімальною.

Р езул ьтати . О б го в о р енн я
Усі коефіцієнти моделі форсованої життєвої ємності 

у дівчаток мають достатньо високу достовірність. Ко
ефіцієнт детермінації Н2 на 76,3% апроксимує допус
тимо залежну змінну (Р(6,99)=53,04, р<0,001), таким 
чином регресійний лінійний поліном високо значимий, 
що підтверджується також результатами дисперсійно
го аналізу.

Модель має вигляд наступного лінійного рівняння:

Форсована життєва ємність (дівчатка)= 
-6,63+3,87*площу поверхні тіла—0,11*товщину 
шкірно-жирової складки на задній поверхні 
плеча+0,11 "вік підлітка+0,08*соматотип+ 
+0,07*обхват грудної клітини на вдиху—
—-0,05*масу тіла.

Примітки: (тут і в подальшому) площа поверхні тіла виз
начали у см2; товщина шкірно-жирової складки на задній 
поверхні плеча - мм; вік підлітка - роки; обхват грудної 
клітини на вдиху - см; маса тіла - кг.
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