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Реферати

ВОЗРАСТНЬІЕ ОСОБЕ^НОСТИ  
КАЗЕИНОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

БОЛЬШИХ ПОДЬЯЗЬІЧНЬІХ СЛЮННЬІХ 
ЖЕЛЕЗ КРЬІС, ПОЛУЧЕННЬІХ ОТ 

ОБЛУЧЕННЬІХ САМЦОВ И САМОК 
Лнайдер С.А.

В результате проведенньїх исследований 
установлено, что в условиях физиологического 
постнатального онтогенез крью
казеинолитическая активность больших
Гіодьязьічньїх слюнньїх желез имеет два пика, 
которьіе вьіявляются в 1- и 12- 18-месячньіх 
^кивотньїх, что является отражением 
инволюционньїх изменений. Длительное у- 
облучение в суммарной дозе 1,0 Гр самцов и 
самок ■ перед спаривание'м изменения 
казеинолитическая активнооть больших 
Ьодьязьічньїх слюнньїх желез у іИХ потомства на 
Ьсех зтапах постнатального онтогенеза. 
Характерним для всех изменений бьіло 
^гнетение казеинолитической активности у 1- и 
б-месячньїх крью и усиление у 6-, 12- и 18- 
месячньїх.

Ключевьіе слова: у-облучение,
одьязьічньїе железьі, онтогенез

І

АОЕ РЕАТІІКЕ5 ОР СА5ЕІМІ_УТІС 
АСТМТУ.ОР ВІС ЗЦВиїМСУАІ.

ЗАЬІУАКУ СІ-АІМО ТНЕ КАТ5 
КЕСЕІУЕР РКОМ ІКГСАОІАТЕР МАІ.Е 

АІЧЦ РЕМАІ.Е 
ЗИпаШег З.А.

Аз а гезиіі ої ІЬе саггіесі. оиі 
гезеагсЬез іі із езїаЬІізЬесІ, іЬаІ іп 
сопсІШопз рЬузіоіодісаІ о і розїпаїаі 
опіодепезіз о і гаїз ІЬе сазеіпііііс асім їу 
Ьід 5иЬIіпдVаI заііуагу діапсі Ьаз ї\лю 
реакз \л/ЬісН со те  іо ІідЬІ іп 1-, 12- апсі 
18-топІИ'з ап іта їз  Шаі із геїіесїіоп 
оііпуоіиііопагу сЬапдез. І_опд у- 
іггасііаїіоп іп а їоіаі сіоге 1,0 Ог та їе  апсі 
їета їе  гаїз Ьеїоге раігіпд оі сЬапде \маз 
саііес Ьу сазеіпііїіс ас ім іу  Ьід зиЬІіпдуаі 
заііуагу діапсі а ї’ ІЬеіг розіегіїу аі аІІ 
зіадез оі розїпаїаі опіодепезіз. Рог аІІ 
сЬапдез ІЬе зирргеззіоп сазеіпііїіс 
ас ім іу  аі 1-апб 3-топІЬ 'з гаїз апсі 
атрІіЯсаІіоп аі б-, 12-апб 18-топІЬ'з 
\л/аз сЬагасІегізІіс.

Кеу м/огсіз: у- ггасііаііоп, зиЬІіпдиаІ 
діапсі, опіодепезіз

УДК: 616-073.75:611.94:613:612.656:575.191

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК РЕНТГЕНАНАТОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ГРУДНОЇ 
КЛІТКИ ТА ШИРИНИ МІЖРЕБРОВИХ ПРОСТОРІВ З АНТРОПОМЕТРИЧНИМИ І 

СОМАТОТИПОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ У ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ ОБОХ СТАТЕЙ

' В.В.Йсько, І.В.Гунас, І.М.Кириченко
Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, м. Вінниця

і і

Використання антропометричних показників досить розповсюджено у 
клінічній медицині і при судовомедичній експертизі. За допомогою рентгенограм 
грудної порожнини можливо виявити аномалії стернального краю ребер і реберних хрящів, і 
с-ернального отвору, а також інші аномалії ребер (дуплікація, анкілоз і шпор), визначити з 
урахуванням статі і морфометричні параметри грудної порожнини та діафрагми [1,11].

В судовомедичній практиці в першу чергу визначають групові ознаки (видову 
приналежність, стать, вік, расу, расовий тип та ін.), а потім виявляють індивідуальні 
особливості, відмінності зовнішних умов ведуть до несхожості темпів вікових змін у різних 
людей - до розходження календарного та біологічного віку [5]. На данний час існує декілька 
міетодів для визначення віку особи на момент смерті за скелетними останками. Ці методи, 
оЬобливо у поєднанні, виявилися корисними у проведенні ідентифікації скелетного матеріалу 
у судовій медицині. Використовуючи рентгенівські знімки живих осіб, така кореляція пропонує 
судмедексперту корисну неінвазйвну методику для визначення віку [10].

Проте, захоплення складними лабораторними й інструментальними методами призвело 
до поступового зниження використання даних антропометрії . в діагностиці різних 
патологічних станів і захворювань. Моделювання належних нормальних показників розмірів 
озганів може широко використовуватись у діагностичних цілях [6,13]. Наявність расових,

бб
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популяційних, вікових і статевих відмінностей у людини [7,12,14], вплив антропометричних 
показників на визначення віку та статі [4], робить актуальними пошуки відносних стандартів 
для мешканців Подільського регіону України.

Метою дослідження було визначення кореляційних зв'язків рентгенанатомічних 
показників висоти і ширини грудної клітки, перпендикуляра від верхньої точки купола 
діафрагми до нижнього краю ключиці і ширини міжреберних просторів з антропометричними 
та соматотипологічними показниками у практично здорових міських мешканців юнацького 
віку різної статі.

Матеріал та методи дослідження. На базі науково-дослідного центру Вінницького 
національного медичного університету ім. М.І. Пирогова (загально-університетська тематика 
"Розробка нормативних критеріїв здоров'я різних вікових та статевих груп населення на 
основі вивчення антропргенетичних та фізіологічних характеристик організму з метою 
визначення маркерів мультифакторіальних захворювань") було відібрано 187 практично 
здорових міських мешканці Подільського регіону України юнацького віку (94 юнака віком 17- 
21 років і 93 дівчини віком 16-20 років), (вік, наведений у дужках, відповідає юнацькому 
періоду за схемою вікової періодизації онтогенезу людини, яка була прийнята на VII 
Всесоюзній конференції з проблем вікової морфології фізіології та біохімії АПН СРСР) [3]. 
Контингент практично здорових осіб формувався за даними попереднього анкетування 
(відсутність скарг та хронічних захворювань в анамнезі) і результатів інструментальних та 
кпініко-лабораторних обстежень.

За рентгенограмами органів грудної порожнини визначали: ТР - висоту грудної клітки 
(від місця прікріплення І ребра до хребця до місця прикріплення X ребра); ТР_В - ширини 
грудної клітки на рівні VI ребра (між боковими вигинами ребер); ОС_ - перпендикуляр від 
верхньої точки купола діафрагми до нижнього краю ключиці; НМР_ - ширину міжреберних 
просторів (під прямим кутом до вісі ребер); РН - товщину щільної речовини по верхньому 
контуру ребер (задні відділи ребер) й - показник справа; 3 - показник зліва; 1 - 4 -порядковий 
номер ребра. Для оцінки особливостей будови тіла нами було проведено антропометричні 
дослідження за В.Бунаком [2] з соматотипуванням за методом НеаШ-Сагіег [8] та визначення 
компонентного складу маси тіла за методом Маїеідка [9]. Антропометричне дослідження 
включало визначення: \Л/-маси тіла (кг); Н - довжнині тіла (см );'3  - площі поверхні тіла (м2); 
А Т Ш  -висоти надгрудинної тонкі (см); АТІ_ - висоти лобкової точки (см); АТРІ_ -висоти 
плечової точки (см), АТР - висоти пальцевої точки (СМ); АТЛ/ - висоти вертлюгової точки (см); 
ЕРРЬ - ширини дистального епіфіза плеча (см); ЕРРР -ширини дистального епіфза 
передпліччя (см); ЕРВ - ширини дистального епіфіза стегна (см); ЕРО - ширини дистального 
епіфіза гомілки (см); ОВРІ_ - обхвату плеча в напруженому стані (см); ОВРИ - обхвату плеча 
в спокійному стані (см); ОВРР1 - обхвату передпліччя у верхній третині (см); ОВРР2 -обхвату 
передпліччя у нижній третині (см); ОВВ - обхвату стегна (см); 0В 01  -  обхвату гомілки у 
верхній третині (см); 0 В 0 2  - обхвату гомілки у нижній третині (см); ОВЗН - обхвату шиї (см); 
ОВТ - обхвату талії (см); ОВВВ -обхвату стегон (см); ОВК - обхвату кисті (см); ОВЗ - обхвату 
стопи (см); ОВОК1 - обхвату грудної клітки на вдиху (см); ОВОК2 - обхвату грудної клітки на видиху 
(см); ОВОКЗ - обхвату грудної клітки в спокійному стані (см); РЗС -поперечного 
середньогрудинного розміру (см); РИО - поперечного нижньогрудинного розміру (см); 5 6 К  - 
сагітального розміру грудної клітки (см); АСР - ширину плечей (см); ЗРІЙ - міжостьового розміру тазу 
(см); СРІЗ -міжгребневого розміру тазу (см); ТРОСИ - міжвертлюгового розміру тазу (см); СОМ - 
зовнішньї кон'югати (тільки Для дівчаток) (см); 02РІ. - товщини шкірно-жирової складки на задній 
поверхні плеча (ММ); СРРІ_ - товщини іггарно-жирової складки на передній поверхні плеча (мм); ОРР - 
товщини шкірно-жирової складки на передпліччі (мм); СІ_ - товщини шкірно-жирової складки під 
лопаткою (мм); СОР - товщини шкірно-жирової складки на грудях (мм); ОС - товщини шкірно-жирової 
складки на животі (мм); ОВ - товщини шкірно-жирової складки на боку (мм); СЕЮ - товщина шкірно- 
жирової складки на стегні (мм); <3<ЗІ_ - 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 соматотипу за Хіт-Картером (бал.); ЗОМАТ - тип соматотипу; ММ - м'язова 
маса за Матейко (кг); ОМ - кісткова маса за Матейко (кг); РМ - жирова маса за Матейко (кг). МА - 
м'язова маса за американським інститутом харчування (кг). ЗІР-жирова маса за Сірі (кг).
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Статистичний аналіз отриманих результатів провели за допомогою стандартного 
програмного пакету "Зїаіізїіса 5,5".

Результати дослідження та їх обговорення. В результаті дослідження у юнаків 
встановлені наступні достовірні кореляційні зв'язки висоти грудної клітки із 
антропометричними та соматотипологічними показниками (табл. 1): справа - прямі слабкі (г= 
від 0,26 до 0,29) із шириною^ дистального епіфіза передпліччя, обхватами плеча в 
напруженому і спокійному стані, передпліччя у верхній третині, шиї і стегон, міжгребеневим 
розміром ,тазу, товщиною шкірно-^жирових складок на задній поверхні плеча, під лопаткою, на 
боку і стегні і м'язовою масою тіла за Матейко, прямі середньої сили (г= від 0,30 до 0,51) із 
масою, довжиною і площею поверхні тіла, висотою надгрудинної, лобкової, плечової, 
пальцевої і вертлюгової точок, шириною дистального епіфіза гомілки, обхватом грудної 
клітки на видиху і в спокійному стані, поперечним середньогрудинним і нижньогрудинним 
розмірами, міжостьовим і міжвертлюговим розмірами тазу, товщиною шкірно-жирової 
складки на гомілці, ендоморфним компонентом соматотипу, типом соматотипу, кістковою і 
>йировою масою тіла за Матейко, м'язовою масою тіла за АІХ та жировою масою тіла за Сірі; 
зф/'ва - прямі слабкі (г= від 0,25 до 0,29) із масою тіла, висотою пальцевої точки, шириною 
дистального епіфіза гомілки, обхватом грудної клітки на видиху і в спокійному стані, 
прперечним середньогрудинним розміром, чіжвертлюговим розміром тазу, товщиною 
Щкірно-жирових складок на задній поверхні плеча, під лопаткою і на гомілці, ендоморфним 
компонентом соматотипу та жировою масою тіла за Сірі, прямі середньої сили (г= від 0,30 до 
0І52) із довжиною і площею поверхні тіла, висотою надгрудинної, лобкової, плечової і 
вертлюгової точок, типом соматотипу, кістковою і жировою масами тіла за Матейко.

У дівчат встановлені наступні достовірні кореляційні зв'язки висоти грудної клітки із 
антропометричними та соматотипологічними показниками (табл. 1): справа - прямі слабкі 
(п=0,29). із висотою вертлюгової точки, міжостьовим розміром тазу і ектоморфним 
компонентом соматотипу, прямі середньої сили (г= від 0,36 до 0,43) із'висотою надгрудинної і 
плечової точок та міжгребеневим розміром тазу; зліва - прям слабкі (г= від 0,28 до 0,29) із 
висотою вертлюгової точки і ектоморфним компонентом соматотипу, прямі середньої сили 
(п= від 0,30 до 0,45) із висотою надгрудинної і плечової точок та міжостьовим і міжгребеневим 
рЬзмірами тазу. У юнаків встановлені достовірні кореляційні зв'язки ширини грудної клітки 
нр рівні VI ребра із антропометричними та соматотипологічними показниками (табл. 1): 
прямі слабкі (г= від 0,22 до 0,29) із довжиною тіла, шириною дистального епіфіза 
передпліччя, обхватами передпліччя і гомілки у нижній третині, шиї і грудної клітки на вдиху, 
товщиною шкірно-жирових складок на передній поверхні плеча, під лопаткою, на живопі, 
стегні і на гомілці, ендоморфним компонентом соматотипу і жировою масою тіла за Сірі; 
прямі середньої сили (г= від 0,30 до 0,55) із масою і площею поверхні тіла, шириною 
дистальних епіфізів стегна і гомілки, обхватами плеча в напруженому і спокійному стані, 
передпліччя у верхній третині, стегна, гомілки у верхній третині, талії, стегон, грудної клітки 
на видиху і в спокійному 'стані, поперечним середньогрудинним і нижньогрудинним 
розмірами шириною плечей, міжостьовим, міжгребеневим і міжвертлюговим розмірами тазу, 
товщиною шкірно-жирової склйдки на боку, мезоморфним компонентом соматотипу, 
м'язовою, кістковою і жировою^ масою тіла за Матейко, м'язовою масою тіла за АІХ; 
зворотній середньої сили (г=-0,3^) із' ектоморфним компонентом соматотипу.

У дівчат встановлені достовірні кореляційні зв'язки ширини грудної клітки на рівні 
VI ребра із антропометричними та соматотипологічними показниками (табл.1): 
прямі слабкі (г= від 0,23 до 0,29) із висотою лобкової точки, шириною дистального епіфіза 
гомілки, обхватом передпліччя і гомілки у нижній третині, міжостьовим розміром тазу і 
мезоморфним компонентом соматотипу; прямі середньої сили (г= від 0,31 до 0,56) із площею 
пЬверхні тіла, висотою надгрудинної і плечової точок, шириною дистального епіфіза плеча, 
орхватами плеча в напруженому і спокійному стані, передпліччя у верхній третині, стегна, 
гомілки у верхній третині, шиї, стегон, кисті, стопи, грудної клітки на вдиху, видиху і в 
спокійному стані, поперечними середньогрудинним і нижньогрудинним розмірами, 
сагітальним розміром грудної клітки, шириною плечей, міжвертлюговим розміром тазу, 
зовнішньою кон'югатою, м'язовою і кістковою масою тіла за Матейко та м'язовою масою тіла 
за АІХ; звороти,й середньо! сили (г=-0,33) із ектоморфним компонентом соматотипу; прямі 
сильні (г= 0,62 і 0,66) із обхватом талії і масою тіла.
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. Таблиця 1
Кореляції антропометричних і соматотипологічних показників із висотою і шириною грудної 

клітки, перпендикуляром від верхньої точки купола діафрагми до нижнього краю ключиці
ТРО ТР 3 ТРВ ОС 5
дівчата юнаки дівчата юнаки дівчата юнаки дівчата юнаки дівчата юнаки

\А/ 0,08 0,33 0,10 0,25 0,66 0,48 -0,05 0,21 -0,01 0,32
Н 0,08 0,50 0,07 0,52 0,17 0,28 0,10 0,60 0,13 0,64
3 0,20 0,48 0.22 0,46 0,37 0,55 0,06 0,25 0.(19 0,35
а т ш 0,36 0,47 0,37 0,48 0,36 0.14 0,45 0,54 0,46 0,56
АТІ. 0.24 0,31 0,22 0,32 0,24 0.11 0,38. 0,45 0,47 0,46
А ЇР І 0,43 0,51 0,45 0,49 0,41 0.18 0,45 0,56 0,48 0,60
АТР 0,08 0,33 0,12 0,29 0,14 0.02 0,21 0,44 0.12 0,59
кім 0,29 0,43 0,28 0,48 0,11 0,21 0,29 0,53 0,38 0,56
ЕРР1- 0,07 0,11 0.05 0,21 0,33 0,11 0,06 0,19 0,11 0,16
ЕРРР -0,04 0,26 -0,02 0,24 0,20 0,29 0,10 0,29 0.09 0,35
ЕРВ 0,02 0.18 0,03 0.00 0,18 0,34 -0,10 0,19 -0,12 0,22
ЕРО 0,20 0,47 0,20 0,28 0,27 0,40 0,15 0,31 0,13 0,36
ОБРЬ 0,02 0,28 0.01 0,20 0,50 0,42 -0,15 0,09 -0,08 0,20
ОВРИ -0,01 0,26 -0,02 0,17 0,45 0,46 -0,19 0,09 -0,14 0,19
ОВРР1 0,10 0,29 0,10 0,24 0,49 0,37 -0,15 0,13 -0,07 0,22
ОВРР2 0,13 0.19 0,13 0,12 0,23 0,24 -0,01 0,12 -0,05 0.18
ОВВ -0,04 0,22 -0,04 0,14 0,50 0,42 -0,03 0,04 0,02 0,17
ОВС1 -0,07 0,14 -0,08 0,12 0,49 0,34 -0,09 -0,03 -0,05 0,11
ОВС2 -0,05 0,08 -0,08 0,10 0,25 0,25 -0,01 0,01 -0,03 -0,03
ОВЗН 0,20 0,27 0,19 0,21 0,42 0,25 10,06 0,14 0,16 0,33
ОВТ 0,18 0,07 0,19 0,03 0,62 0,40 -0,01 -0,12 0,02 0,02
ОВВВ 0,06 0,28 0,07 0,22 0,48 0,44 0,00 0,15 0,01 030
о в к 0,27 0,15 0,27 0,14 0,44 0,18 0,13 0.09 0,1.5 0,19
о вз 0,23 0,12 0,24 0,12 0,51 0,17 0,18 0.08 0,27 0,16
ОВОК1 0,10 -0,07 0,09 -0,10 0,46 0,28 0,06 0,00 0,19 0,00
ОВОК2 0,10 0,32 0,09 0,25 0,51 0,43 0,01 0,11 0,12 0,20
о в о кз 0,11 0,31 0,10 0,26 0,48 0,42 0,05 0,13 0,16 033
РЗС 0,12 0,35 0,12 0Д5 0,54 0,46 0,04 0,14 0,00 0,21
РИС 0,22 0,33 0,22 0,23 0,39 0,42 0,25. 0,23 0,18 0,28
з с к 0,01 0,14 0,00 0,08 0,31 0,08 -0,05 0,17 -0,09 0,21
АСР 0,06 0,22 0,02 0,17 0,42 0,45 0,14 0,28 0,21 036
ЗРІЙ 0,29 0,30 о,зЬ 0,23 0,29 0,31 0,17 0,12 0,18 032
СРІІЗ 0,39 0,27 0,40 0,23 0,20 0,36 0,17, 0,36 0,29 0,43
ТРОСИ 0,18 0,31 0,20 0,26 0,47 0,42 0,12 0,25 0,13 030
с о ш 0,01 - 0,04 - 0,39 - 0,03 - 0,08
02РІ 0,05 0,29 0,04 0,27 0,09 0,12 0,11 0,10 0.14 0,19
ОРРІ. 0,13 0,17 0,11 0,14 0,09 0,22 0,04 0,06 0,07 0,13
СРР 0,06 -0,02 0,05 0,11 0,08 0,03 -0,02 -0,04 -0,05 -0,04
сі_ 0,20 0,28 0,18 0,25 0,15 0,27 0,08 0,10 0,14 0,20
ООР 0,16 0,13 0,15 0,17 0,11 0,11 0,11 0,04 0,09 0,12
0 0 0,12 0,25 0,08 0,23 0,11 0,25 0,15 0,09 0,25 0,22
с в 0,08 0,26 0,03 0,20 0,03 0,30 0,13 0.05 0,20 0,19
ово 0,18 0,29 0,16 0,24 0,03 0,27 0,13 0,18 0,20 0,27
о сь 0,20 0,31 0,17 0,29 0,06 0,25 0,17 0,08 0,23 0,14
РХ 0,16 0,31 0,12 0,27 0,10 0,26 0,15 0,10 0,21 0,22
мх -0,25 -0,11 -0,27 -0,15 0,26 0,30 -0,39 -033 -036 -032
їх 0,29 0,10 0,2,9 0,16 -0,33 -0,37 0,41 0,35 039 0,24
ЗОМАТ -0,06 0,35 -0,06 0,30 -0,10 -0,14 0,17 0,08 0,23 0,05
м м , -0,02 0,29 -0.01 0,21 0,56 0,44 -0,13 0,18 -0,06 0,30
ом 0,26 0,45 0,26 0,36 0,44 0,34 0,23 0,47 0,24 0,51
ом 0,13 0,33 0,12 0,31 0,00 0,31 0,11 0,18 0,22 038
МА 0,05 0,32 0,09 0,24 0,53 0,44 -0,09 0,20 -0,03 030
ЗІР 0,23 0,32 0,19 0,29 0,11 0,22 0,17 0,14 0,22 037

71



„Світ медицини та біології”, номер 2 2006рік

У юнаків встановлені наступні достовірні кореляційні зв'язки перпендикуляру від 
верхньої точки купола діафрагм до нижнього краю ключиці із антропометричними 
та соматотипологічними показниками (табл.1): справа - прямі слабкі (г= від 0,21 до 
0|29) із масою і площею поверхні тіла, шириною дистального епіфіза передпліччя, 
поперечним нижньогрудинним розміром, шириною плечей і міжвертлюговим розміром тазу, 
прямі середньої сили (г= від 0,31 до 0,56) із висотою надгрудинної, лобкової, плечової, 
пальцевої і вертлюгової точок, шириною дистального епіфіза гомілки, міжгребеневим 
розміром тазу, ектоморфним компонентом соматотипу і кістковою масою тіла за Матейко, 
зворотній середньої сили (г=-0,33) із мезоморфним компонентом соматотипу та прямий 
сильний (г=0,60) із довжиною тіла; зліва - прямі слабкі (г= від 0,21 до 0,28) із шириною 
дистального епіфіза стегна, обхватами передпліччя у верхній третині і грудної клітки в 
спокійному стані, поперечним середньогрудинним і нижньогрудинним розмірами, сагітальним 
розміром 'Грудної клітки, товщиноф шкірно-жирових складок на животі(і стегні, ендоморфним і 
ектоморфним компонентами соматотипу, жировою масою тіла за Матейко і за Сірі, 
зворотній слабкий (г=-0,22) із мезоморфним компонентом сомаїотипу, прямі середньої сили 
(г|= від 0,30 до 0,59) із масою і площею поверхні тіла, висотою надгрудинної, лобкової, 
пальцевої і вертлюгової точок, шириною дистальних епіфізів передпліччя і гомілки, 
обхватами шиї і стегон, шириною плечей, міжостьовим, міжгребеневим і міжвертлюговим 
розмірами тазу, м'язовою і кістковою масами тіла за Матейко і м'язовою масою тіла за АІХ та 
п'рямі сильні (г= 0,60 і 0,64) із висотою плечової точки і довжиною тіла.

У дівчат встановлені наступні достовірні кореляційні зв'язки перпендикуляру від 
верхньої точки купола діафрагмі до нижнього краю ключиці із антропометричними 
піа соматотипологічними показниками (табл.1): справа - прямі слабкі (г= від 0,21 до 
0|29) і висотою пальцевої і вертлюгової точок, поперечним нижньогрудинним розміром і 
кі.Ьтковою масою тіла за Матейко, прямі середньої сили (г= від 0,38 ю 0,45) із висотою 
надгрудинної, лобкової і плечової точок та ектоморфним ■ компонентом соматотипу, 
зворотній середньої сили (г=-0,39) із мезоморфним компонентом соматотипу; зліва - прямі 
слабкі (г= від 0,21 до 0,29) із обхватом стопи, шириною плечей, міжгребеневим розміром 
тазу, товщиною шкірно-жирових складбк на животі і гомілці, ендоморфним компонентом 
срматошпу, типом соматотипу, кістковою і жировою масами тіла за Матейко та жирові о 
м|асою тіла за Сірі, прямі середньої сили (г= від 0,38 до 0,48) із висотою надгрудинної, 
лобкової, плечової і вертлюгової точок та ектоморфним компонентом соматотипу, зворотній 
середньої сили (г=-0,36) із мезоморфним компонентом соматотипу.

При дослідженні ширини міжребрових просторів із антропометричними та 
соматотипологічними показниками у юнаків встановлені наступні достовірні кореляційні 
зв'язки (табл. 2): справа - 1-го - прямі слабкі (г= 0,22 і 0,26) із довжиною тіла та висотою 
вЬртлюгової точки, зворотній слабкий (г=-0,25) із обхватом грудної клітки н вдиху; ІІ-го - 
прямі слабкі (г= від 0,21 до 0,28) із висотою надгрудинної і вертлюгової точок та 
ектоморфним компонентом соматотипу, зворотній слабкий (г=-0,25) із мезоморфним 
компонентом соматотипу, прямий середньої сили (г=0,30) із довжиною тіла; ІІІ-го - прямі 
срабкі (г=0,21) із довжиною тіла 'та  типом соматотипу; ІУ-го - відсутні; зліва - 1-го - прямі 
слабкі (г= від 0,21 до 0,25) із висотою надгрудинної, пальцевої і вертлюгової точок, зворотні 
срабкі (г= від -0,21 до -0,23) із обхватами плеча в напруженому і, спокійному стані, гомілки у 
нижній третині та м'язовою масою тіла за АІХ, прямі середньої сили (г= 0,30 і 0,31) із 
ектоморфним компонентом соматотипу та довжиною тіла, зворотній середньої сили (г=-0,33) 
із мезоморфним компонентом сбітотипу; ІІ-го - прямі слабкі (г= від 0,23 до 0,28) із довжиною 
ті;ла, виротою надгрудинної/ плечової, пальцевої і вертлюгової точок та міжвертлюговим 
розміром тазу; ІІІ-го - прямі-слабкі (г= від 0,21 до 0,29) із довжиною і' площею поверхні тіла, 
в (і сотою надгрудинної точки, шириною дистального епіфіза плеча, міжвертлюговим розміром 
тазу та кістковою масою 'тіла за Матейко, зворотній слабкий (г=-0,22) із мезоморфним 
компонентом соматотипу, прямий середньої сили (г=0,35) із висотою вертлюгової точки; І\/-го 
- прямий слабкий (г=0,24) із типом соматотипу, зворотні слабкі (г= від -0,21 до -0,25) і 
обхватами плеча в напруженому і спокійному стані, шиї та мезоморфним компонентом 
срматотипу.
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Таблиця 2
Кореляції антропометричних і соматотшк логічних показників із 

__________ шириною міжребрових просторів у юнаків_________________
НМР 0 1 НМР й 2 НМРй 3 НМР 0 4 НМР 3 1 НМР 5 2 НМР 3 3 Н М Р  5  4

\Л/ -0,05 -0,01 0,03 0,04 -0,09 0,16 0,11 - 0 ,06
н  . 0,22 0,30 0,21 0,20 0,31 28 0,29 0,11
3 0,14 0,10 0,09 0.18 0,10 О*, 18 0,21 0,01
АТШ 0,13 0,22 0.16 0,15 0,23 28 0,28 0 ,12
АТІ_ 0,10 0,12 0.05 0,09 0,18 0,14 0.20 0 .10
АТРІ. 0,06 0.17 0.10 0,09 0,18 0,24 0,19 0 .05
АТР 0,15 0,18 0,13 0,11 0,21 0,24 0,13 0 ,06
АТУ 0,26 0,28 0,20 0,14 0,25 0,28 0,35 0 ,04
ЕРРІ- 0,02 0,04 0,05 0,02 -0.04 0,10 0,21 0 ,05
ЕРРР 0,01 0,03 0,17 -0,02 -0,06 0,14 0,17 0 .04
ЕРВ -0.12 0,04 0,02 0,08 -0,08 0.04 0,13 0.18
ЕРО -0,07 0,04 0,10 0.09 -0,14 0.10 0,16 0 ,09
ОВРІ -0,13 -0,15 -0,09 -0.07 -0,23 0,04 -0,04 - 0,21

ОВРИ -0,10 -0,06 -0,06 -0.06 -0,21 ,0.08 -0,05 - 0 ,22

ОВРР1 -0,05 -0,07 -0,03 0,01 -0,09 0,12 0,03 - 0 ,10
0ВРР2 -0,04 -0,08 0.00 0.05 -0,11 0,05 0,06 - 0 ,09
ОВВ -0,12 -0,12 -0.06 '-0,03 -0,20 .0,03 -0,09 - 0,11
0В01 -0,07 -0,16 « -0.05 -0,10 -0,14 0.02 -0Д4 - 0 .19
0В02 -0,12 -0,14 -0,07 -0,03 -0,21 0,10 0,08 0 ,00
ОВ5Н -0,05 0,06 і -0,03 -0,03 -0,03 0,19 0,03 - 0 ,22

ОВТ -0,11 -0,06 -0,11 -0,06 -0,05 0,04 -0.01 - 0,18
ОВВВ 0,05 -0,02 -0,02 0,03 -0,06 0,11 0,06 - 0 ,15
ОВК -0,04 -0,13 -0,11 -0,08 0.04 0,06 -0,08 - 0,18

ОВ5 -0,09 -0,12 -0,10 -0,04 -0,10 0.02 -0,03 - 0 ,18

ОВОК1 -0,25 -0,12 -0,13 -0,08 -0,01 0,01 -0,07 - 0 ,13

ОВОК2 -0,10 -0,10 -0,06 -0,03 -0,10 0,07 0.02 - 0 ,13

о в о кз -0,08 -0,12 -0,07 -0,07 -0,10 0,03 0.00 - 0 ,19

РЗО -0,09 -0,02 -0,04 -0,07 -0,04 0,12 0,01 - 0 ,13
РІ\ІО -0,12 0,01 -0,02 -0,03 -0,14 1,03 -0.04 - 0 ,15

5СК 0.05 0,00 -0,01 0,00 -0,02 0,03 -0.01 - 0 ,10
АСР -0,06 -0,06 -0,04 0,00 -0,06 0,13 0,12 - 0 ,05

ЗРІЙ -0,03 0,14 0,08 0,03 -0,01 0,19 0,12 - 0 ,02

СРІЗ -0,01 0,09 'о,03 0,02 0,08 0,08 0,12 0,01

ТРОСИ -0,03 0,14 0,13 0,02 1-0,04 0,23 0,23 0,06

02РІ. -0,08 -0,07 -0,10 -0,01 -0,04 0.04 -0.01 - 0 ,08

ОРРІ -0,08 -0,11 * -0,12 -0,10 -0,07 0,04 -0.04 - 0 ,19

ОРР -0,09 -0,11 -0,01 -0,02 -0,03 0,12 0,08 - 0 ,09

ОС ' -0,16 -0,06 * -0,11 -0,03 -0,16 0,04 -0,01 - 0 ,08

ССР 0,01 -0,10 0,09 -0,06 -0,05 0.03 0.15 - 0 ,14
0 0 -0,08 0,05 -0,01 0,06 -0,17 0.09 0,03 - 0,11

ОВ -0,04 0,04 -0.04 -0,05 -0,12 0,05 -0,03 - 0 ,15

ово -0,10 -0,07 -0,12 -0,07 -0,15 О.Ю -0,02 - 0 ,17

с о ї -0,07 -0,04 -0,13 -0,04 -0,09 0.06 0,04 - 0 ,16

РХ -0,12 -0,04 -0,10 -0,03 -0,13 0.05 -0,02 - 0,11

м х -0,20 -0,25 -0,19 -0,18 -0,33 -0,10 -0,22 - 0 ,2 5

ь х 0,18 0,21 0,11 0,10 0,30 0,07 0,14 0 ,20

50МАТ 0,09 0,15 0,21 0,19 0,08 0,10 0,15 0 ,24

ММ -0,05 -0,06 0.00 -0,02 -0,11 0,11 -0,03 - 0 ,09
ОМ 0,01 0,13 0,13 0,11 0,00 0,19 0,23 0 ,13
о м -0,09 -0,02 -0,05 -0,01 -0,12 0,11 0,06 - 0 ,12

МА -0,10 -0,08 -0,05 -0,04 -0,21 0.09 -0,01 - 0 ,19

ЗІР -0,10 -0,04 -0,12 -0,04 -0,09 0,06 -0,04 - 0.11
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У дівчат встановлені наступні достовірні кореляційні зв'язки ширини міжребрових 
Просторів із антропометричними та соматотипологічними .показниками (табл. 3):

З права - 1-го - прямі слабкі (г від 0,25 до 0,28) із довжиною тіла, висотою надгрудинної і 
печової точок та шириною дистального епіфіза гомілки, звороґпні слабкі (г= від -0,23 до - 
,29) із обхватами передпліччя і гомілки у верхній третині та шиї, товщиною шкірно-жирових 

фладок на задній і передній поверхнях плеча, прямі середньої сили (г= 0 4 і 0,36) із висотою 
добкової точки та ектоморфним компонентом соматотипу, зворотні середньої сили (г= від - 
0,33 до -0,40) із обхватами плеча в напруженому і спокійному стані, товщиною шкірно- 
хіирової складки на грудях та мезоморфним компонентом соматотипу; ІІ-го - прямі слабкі (г= 
дід 0,21 до 0,29) із висотою надгрудинної, лобкової і плечової точок та міжостьовим розміром 
тіазу; і 1-го - прямі слабкі (г= від 0,21 до 0,27) із висотою надгрудинної, лобкової і плечової 
трчок, обхватами шиї, талії і стегон, міжостьовим, міжгребеневим і міжвертлюговим 
розмірами тазу та м'язовою масою тіла за АІХ; І\/-го - відсутні; зліва - 1-го - прямі слабкі (г= 
0|,27 і 0,28) із довжиною тіла та ектоморфним компонентом соматотипу, прямі середньої сили 
(ї= від 0,30 до 0,35) із висотою надгрудинної, лобкової і плечової точок та міжостьовим 
розміром тазу, зворотній середньої сили (г=-0,36) із мезоморфним компонентом соматотипу; ІІ-го - 2 
- прямі слабкі'(г= від 0,22 до 0,29) із довжиною тіла, висотою надгрудинної і плечової точок, 
поперечним середньогрудинним розміром та міжостьовим розміром тазу, зворотні слабкі (п= -0,22 і - 
Р,24) із.сагітальним розміром грудної клітки та мезоморфним компонентом соматотипу; ІІІ-го - 
прямі слабкі (г= від 0,21 до 0,28) із ійасою тіла, висотою надгрудинної і плечової точок, обхватами 
передпліччя у нижній третині, шиї, талії, стегон і кисті, поперечним середньогрудинним розміром, 
Міжостьовим і міжвертлюговим розмірами тазу, зовнішньою кон'югатою та м'язовою масою тіла за 
АІХ, прямий середньої сили (г=0,37) із обхватом стопи ; І\/-го - зворотні слабкі (г= від -0,21 до -0,27) 
ід товщиною шкірно-жирових складок на задній і передній поверхнях плеча, передпліччі, животі і 
фку, ендоморфним компонентом соматотипу та жировою масою тіла за Сірі.

Таким чином при аналізі кореляційних зв'язків величини рентгенанатомічних 
показників грудної клітки із антропометричними і соматотипологічними показниками 
встановлено, що у юнаків практично в усіх випадках частота і сила достовірних кореляцій 
більша і ж у дівчат (за винятком ширини грудної клітки на рівні VI ребер, де у дівчат зв'язки із 
габаритними, повздовжніми, обхватними та соматотипологічними оказниками за силою і 
частотою співвідносяться із юнаками).

Встановлено, що у юнаків найбільш виражені кореляційні зв'язки величини 
рентгенанатомічних показників грудної клітки спостерігаються: із габаритними розмірами 
(переважно середньої сили від 0,40 до 0,50), повздовжніми (переважно >0,40) за винятком 
ширини грудної клітки на рівні VI ребер1 з якою достовірних зв'язків взагалі нема, 
поперечними розмірами (рівномірно розподілені слабкі та середньої сили до 0,45) та 
соматотипологічними показниками (переважно від 0,30 до 0,50). Найменш виражені у юнаків 
кореляційні зв'язки величини рентген-анатомічних показників грудної клітки із обхватними 
рззмірами (за винятком ширини грудної клітки на рівні VI ребер) та товщиною шкірно- 
жирових складок.

У дівчат найбільш виражені достовірні кореляційні зв'язки спостерігаю! ся: між 
величиною рентген-анатомічних показників грудної клітки та практично усіма повздовжніми 
розмірами (переважно середньої сили 0,40), між шириною грудної клітки на рівні VI ребер із 
більшістю антропометричних і соматотипологічних показників (переважно середньої сили 
>р,40) за винятком товщини шкірно-жирових складок із якими достовірних в'язків практично 
нр виявлено та перпендикуляром від верхньої точки куполу діафрагми до нижнього краю 
ключиці із соматотипологічними показниками (переважно слабкі, більш часті зліва). В інших 
випадках у дівчат достовірні кореляційні зв'язки між величиною рентген-анатомічних 
показників грудної клітки та антропометричними і соматотипологічними показник; ми є 
пЬодинокими, переважно слабкими.

Частота, і сила достовірних кореляцій ширини міжребрових просторів у  дівчат 
більша ніж у юнаків. У юнаків частіш за всі зустрічаються лише поодинокі достовірні слабкі 
зв'язки, ^більш виражені у другому лівому міжребровому просторі із довжиною і площею 
поверхні тіла та повздовжніми' розмірами, а також, привертають' увагу, зворотні слабі 
кореляційні зв'язки ширини міжребрових просторів із мезоморфним компонентом соматотипу 
(рсобливо зліва).
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Т. іцяЗ
Кореляції антропометричних і соматотипологічних показників із шириною міжребрових простої у 
_______________________________________ дівчат___________

НМ Р _ 0_1 НМР _ й _2 НМР _ 0 _3 НМР _ 0 _ 4 НМР _ 8_1 НМР _ 5_2 НМР _ 5_3 Н !  < ....3_4
\А/ - 0,10 0,13 0,16 - 0,02 0,00 0,06 0,22 -0  02

Н 0,28 0,20 0,04 0,03 0,27 0,22 0,12 - 0,01

3 0,01 0,05 0,02 0,01 0,10 0,00 0,07 -0  01
А Т Ш 0,29 0,28 0,23 0,10 0,32 0,29 0,24 0 ,03
АТІ. 0,34 0,21 0,22 0,12 0,35 0,19 0,19 - 0 , 15
АТРЬ 0,28 0,29 0,25 0,10 0,30 0,29 0,25 - 0,01
АТР 0,10 0,10 0,12 - 0,02 0,07 0,13 0,05 П '9

АТУ 0,04 0,09 0,18 0,03 0,11 0,04 0,08 - 0 ,14

ЕРРІ- 0,05 - 0,10 0,07 - 0,05 - 0,05 - 0,01 0,14 - 0,01
ЕРРР - 0,06 - 0,13 - 0,03 0,02 0,05 0,04 0,07 0 ,09
ЕРВ 0,11 0,10 0,11 - 0,06 - 0,02 0,03 - 0,04 0 ,04

ЕРО 0,25 0,05 0,16 0,03 0,06 0,08 - 0,01 0 ,03

ОВРІ. - 0,33 0,10 0,20 0,06 - 0,16 0,00 0,18 0 ,0 6

О В Р И - 0,33 0,09 0 , 18 . 0,04 - 0,16 - 0,02 0,13 0 ,07

0 В Р Р 1 - 0,24 0,03 0,14 0,00 - 0,13 - 0,05 0,14 0,11

О В Р Р2 - 0,03 0,09 0,17 0,10 - 0,06 0,10 0,23 0 ,13

ОВВ - 0,19 - 0,03 0,00 - 0,04 - 0,08 - 0,16 0,14 - 0 ,07

0 В01 - 0,24 0,01 0,06 - 0,01 - 0,10 - 0,08 0,14 0 ,00

О В С 2 - 0,11 - 0,09 0,06 0,05 - 0,03 - 0,05 0,11 0 ,04

ОВЗН - 0,23 0,11 0,21 0,12 0,03 0,06 0,22 - 0,01

о в т - 0,16 0,11 0,23 0,05 - 0,06 0,05 0,21 0,01

о в в в -0  08 0  17 0  23 0  01 0  01 0  10 0  21 -0  02

о в к - 0,14 - 0,03 0,17 0,04 - 0,20 0,02 0,23 0 ,0 9

о в з - 0,08 - 0,08 0,15 - 0,07 - 0,07 0 0,37 0 ,02
О В С К 1 - 0,13 - 0,04 0,19 0,15 - 0,13 - 0,12 0,14 0 ,10
ОВ0 К 2 - 0,18 0,00 0,18 0,13 -о д і - 0,11 0,17 0,11
о в о к з - 0,16 - 0,03 0,20 0,13 - 0,14 - 0,09 0,16 0 ,10
РЗО 0,07 0,18 0,07 - 0,11 0,17 0,22 0,21 - 0 ,03
РИО 0,04 0,02 0,20 - 0,06 - 0,04 - 0,02 0,12 - 0 ,0 7
З О К - 0,10 - 0,13 - 0,09 - 0,13 - 0,12 - 0,22 - 0,09 0 ,02
АСР - 0,13 - 0,05 - 0,01 - 0,09 0,03 - 0,05 0,12 - 0 ,0 7
ЗРІЙ 0,18 0,27 0,27 0,10 0,30 0,26 0,28 0 ,10
С Р І5 - 0,02 0,10 0,22 0,09 0.02 0,09 0,16 0,02
ТРО СИ - 0,02 0,17 0,24 0,03 0.09 0,13 0,22 0 ,04
с о ю 0,01 0,13 0,07 0,01 0.13 0,09 0,26 - 0,01
Є 2 РІ_ - 0,27 0,01 0,09 0,03 - 0,15 0,04 0,07 - 0,22
ОРРІ. - 0,29 0,05 0,15 0,01 - 0,17 0,01 0,04 - 0,23
ОРР - 0,21 0,03 0,02 - 0,07 - 0,13 0,08 0,05 - 0,22
СІ. - 0,20 - 0,01 0,16 0,06 - 0,16 - 0.02 0,07 - 0 ,17
СОР - 0,33 - 0,02 0,05 0,02 - 0,19 0,01 0,04 - 0 ,15
0 0 - 0,12 - 0,13 0,13 0,10 - 0,13 - 0,10 0,01 - 0,21
о в - 0,16 - 0,10 0,05 0,03 - 0,17 - 0,15 - 0,03 - 0,27
о в о - 0,15 0,01 0,18 0,17 - 0,09 - 0,03 0,10 - 0,14

е е і . - 0,12 0,01 0,18 0,17 - 0,08 - 0.04 0,10 - 0,13
РХ - 0,21 - 0,04 0,13 0,07 - 0,19 - 0,06 0,05 - 0,24
м х - 0,40 - 0,16 0,00 - 0,08 - 0,36 - 0,24 - 0,01 0,02
ь х 0,36 0,10 0,02 0,10 0,28 0,19 - 0,02 0,03
ЗО М АТ 0.03 - 0,07 - 0,04 - 0,08 0.03 - 0,08 - 0,10 - 0,17
м м - 0,12 0,08 0,07 - 0,03 0.02 - 0,04 0,16 0,03
о м 0,17 0,06 0,17 - 0,04 0.05 0,10 0,11 - 0,01
о м 0,00 0,06 0,07 0,08 0,02 0,13 0,08 - 0,03
МА - 0,16 0,15 0,21 0,06 - 0,04 0,06 0,23 0,13
ЗІР - 0,20 - 0,01 0,15 0,08 - 0,15 - 0.03 0.07 - 0,23
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У дівчат привертають увагу достовірні переважно слабкі кореляції першого, другого і 
третього міжребрових просторів із повздовжніми розмірами тіла; другого і третього 
міжребрових просторів із поперечними розмірами тіла; першого правого міжребрового 
простору зворотні слабкі і середньої сили (від -0,33 до -0,40) кореляції із обхватними 
р ііпами, товщиною шкірно-жирових складок і як наслідок із ендоморфним і мезоморфним 
компонентами соматотипу; четвертого лівого міжребрового простору зворотні слабкі 
кореляції із товщиною шкірно-жирових складок і як наслідок із ендоморфним
компонентами соматотипу та жировою масою тіла за Сірі.

мовки
1. При аналізі кореляційних зв'язків грудної клітки із антропометричними і

опопчними показниками встановлено, що у юнаків переважають 
примі епабкі та середньої сили кореляції, більш часті і більш виражені, ніж у
дівчат.

2. При аналізі кореляційних зв'язків ширини міжребрових просторів із
а ' '"п о г  •’ тричними і соматотипологічними показникам встановлено, що у дівчат вони 
г ть як за частотою так і за силою у юнаків встановлені лише поодинокі достовірні
сл; " еляційні зв'язки.

дівчат привертають увагу множинні кореляційні зв'язки, переважно середньої 
с г шириною грудної клітки на рівні VI ребра та антропометричними (за винятком 
т і н / шкірно-жирових складок) та соматотиполопчними (за винятком ендоморфного 
ког ч мггу соматотипу та жирової маси тіла) показниками.

спективи подальшого розвитку. Проведені дослідження стосовно 
( ків грудної клітки та міжребрових просторів з антропометричними та
с ологічними показниками у юнаків і дівчат дозволить більш точно розмежувати
/ етологію, що, в свою чергу, дозволить на ранніх етапах виявляти групи ризику
с 1 ів з виникнення захворювань легень та кісткової системи.
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§§§ Реферати

К0РЕШ1ЯЦИ0ННАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ 
РЕНТГЕНАНАТОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ГРУДНОЙ КЛЕТКИ И ШИРИНЬІ МЕЖРЕБЕРНЬІХ 
ПРОМЕЖУТКОВ С АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМИ И 

СОМАТОТИПИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ У 
ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА ОБОІ4Х ПОЛОВ 
Ясько В.В., Гунас И.В., Кириченко И.М.

Проведено исследование по определению 
горреляционньїх связей рентгенанатомических 
лараметров грудной клетки и межреберньїх 
промежутков с антропометрическими и 
соматотипологическими показателями у 
практически здоровьіх городских юношей и 
девушек жителей Подольского региона Украиньї. 
При анализе корреляционньїх связей грудной 
клетки с антропометрическими и 
соматотипологическими показателями
установили, что у юношей преобладают прямьіе 
слабьіе и средней сильї корреляции, более частьіе 
и более вьіраженньїе, чем у девушек. Среди 
размеров грудной клетки вьіделяются 
множественньїе корреляционньїе связи шириньї 
грудной клетки на уровне VI ребра.

Кпючевьіе слова: грудная клетка, ребро, 
антропологические показатели, соматотип, 
корреляционньїе связи, юношеский возраст.

СОККЕІ_АТІУЕ КЕІ.АТ М5НІР ОР 
КАРІОАМ АТОМУ РАКАМЕТЕК5 ОР 

ТНЕ СНЕЗТ А Ш  ІМТЕКСОЗТАІ. 
5РАСЕ5 \Л/ІТН АІЧТНІ РОМЕТРІС АИБ 

ЗОМАТОТУРОШ ОІС ІІ\ЮІСЕ5 Ш 
У О ^ С  А01ІІ.Т5 ОР ВОТН 5ЕХЕЗ 

Уазко М.М., Сипаз ІЛЛ, КігісПепко ІЛЛ 
ТНе іпуезіідаїіоп \л/аз сопбисіесі Іс 

беїегтіпе соггеїаїме геІаїіопзНірз оі 
габіоапаіотіс рагатеїегз оТ іе сНезІ апа 
іпіегсозіаі зрасез \л/і!Н апІНгоротеігіс 
апсі зотаїоіуроіодіс іпсіісез іп п( т а  
игЬап уоипд т е п  апсі \л/отеп, гезісіепіз 
о? Робіїзк гедіоп оі7 ІІкгаіпе. ТИе апаїу з 
оі" соггеїаііопз ЬеИл/ееп ІНе сИезі апс 
апІНгоротеїгіс апсі зотаїоіуроіодіс 
іпсіісез еуеаіесі *Не ргеуаіепсе о! бігес 
\л/еак апсі тобегаїе соггеїаііопз іп таїез 
то ге  едиепі апсі то ге  єуісієпі іИап іі 
їетаїез. Сопзібегіпд ІНе зіге о^ ІНе сИез 
ти ііір іе  оогеїаїіопз ої {Не сИезі ЬгеасШ 
аі іИе ієуєі о  ̂гіЬ УІ аге поіесі.

Кеу улгогсіз: іИогах, гіЬ, іпІИгороІоді 
іпсіісез, зотаїо іуре, соггеїаііуе геїаііопь 
уоипд асіиііз.
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