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Коефіцієнти кореляцГІ середньої сили є результатом по
єднання індивідуальних соматичних особливостей кожної 
людини і варіацій форми даного органа.

Встановлені оберненопропорційні коефіцієнти кореляції 
з ектоморфним компонентом соматотипу можна пояснити 
більш раннім дозріванням внутрішніх органів, зокрема пе
чінки, на тлі продовження процесу габаритного росту у 
підлітків.

Висновки та перспективи подальших 
розробок

1. Ехографічні розміри правої частки печінки як у дівча
ток, так і у хлопчиків підліткового віку мають багаточи- 
сельні статистично значущі кореляційні зв'язки з переваж
ною більшістю антропометричних і соматотипологічних по
казників.

2. Розміри лівої і хвостатої часток печінки у хлопчиків 
мають з антропометричними і соматотипологічними показ
никами більш чисельні і більшої сили достовірні кореляційні 
зв'язки, ніж у дівчаток.

3. Основна маса встановлених кореляцій - зв'язки се

редньої сили, що є результатом поєднання індивідуальних 
соматичних особливостей кожної людини і варіацій форми 
даного органа.

4. Маса тіла, площа поверхні тіла і обхват грудної клітки 
є тими антропометричними показниками, з якими лінійні 
розміри печінки частіше мають достовірні сильні кореляційні 
зв'язки.

5. Товщина лівої частки печінки, виміряна на висоті 
вдиху у хлопчиків - параметр, який має найсильніші (у 
кількісному і якісному відношенні) статистично значущі 
кореляційні зв'язки з антропометричними і соматотиполо
гічними показниками, а краніо-каудальний розмір лівої ча
стки печінки, виміряний на висоті вдиху у дівчаток - пара
метр, який найслабше корелює з антропометричними і со
матотипологічними показниками.

Вивчення кореляційних зв'язків ехометричних пара
метрів печінки з антропометричними і соматотипологічни
ми показниками є перспективним для визначення інди
відуалізованих нормативних показників даного органу, що, 
безумовно, буде корисним для спеціалістів у галузі діагно
стики неінвазивними методами дослідження.
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МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ СТАТІ ТА ТИПУ СОМАТОТИПУ В ЗАЛЕЖНОСТІ 
ВІД ВЕЛИЧИНИ РЕНТГЕН-АНАТОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РЕБЕР У ЮНАКІВ 
І ДІВЧАТ МЕТОДОМ ПОКРОКОВОГО ДИСКРИМІНАНТНОГО АНАЛІЗУ
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Резюме. У статті представлені результати побудови дискримінантних моделей встановлення статі та типу соматотипу на 
основі величини рентген-анатомічних показників ребер у міських юнаків і дівчат Подільського регіону України. У юнаків 
встановлена більш високо значима дискримінація різних типів соматотипу, ніж у дівчат. Апріорна перевірка роботи моделей 
підтвердила їх високу ефективність як у юнаків, так і у дівчат.
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Вступ
Згідно "геліоцентричної" схеми супідрядності розділів 

антропологічних напрямків в науках, яку запропонував 
Б.О.НІкітюк в 1978-1980 роках, центральне положення зай
мають антропогенетика та антропоекологія, які призначені роз
кривати сутність генетичних та екологічних механізмів 
мінливості людини. Ідея мінливості в зв'язку з віковою, ста
тевою, конституційною, етнотериторіальною, професійною на
лежністю людини є головною для всіх антропологічних наук. 
Цим визначаються основні пріоритети наукової' проблемати
ки: загальна антропологія - питання антропогенетики і ант- 
ропоекологн; валеолопчна антропологія - питання соматопси- 
хічної цілісності, конституції та мінливості рівнів здоров'я; 
клінічна антропологія - питання конституції і хвороби у взає
мозв'язку з темпами росту та визрівання (біохронологічний 
фактор) та кореляціями соматотипологічних особливостей 
хворих з біологічними підсистемами організму та лсихоти- 
пологією особистості. Тільки клінічна антропологія створює таку 
необхідну єдність сучасної медицини, роз'єднаної на десят
ки та сотні окремих спеціалізацій, в яких мимоволі "втра
чається” цілісність людини [Никитюк и др., 1998].

Цементуючою основою валеологічноїта клінічної антропо
логії служить вчення про конституцію людини, як "згустка" 
його біохронологічних особливостей та особливостей реактив
ності, які включають фактори ризику та благополуччя. Про
блема конституціїє більш важливою, ніж вивчення статевого 
диморфізму, тому що чоловічий та жіночий типи однаково 
проявляються у представників різних рас, як це було показа
но щеФ.Вейденрейхом [Никитюк, Корнетов, 1998].

Сучасна інтерпретація результатів рентгенологічних дос
ліджень часто потребує урахування особливостей будови тіла 
осіб, яких обстежують. Однак, соматотипологічні методи дос
татньо важкі і тому майже не використовуються рентгеноло
гами. Саме тому значний інтерес викликають методи визна
чення соматотипу по рентгенограмах грудної клітки [Кондра- 
шев, 1997].

Оскільки регресійний аналіз вимагає наявності лінійного 
зв'язку між змінними величинами, що вивчаються, та нор
мального розподілу залишків (значення, що передбачаються 
мінус фактичне значення), а в медичних дослідженнях ці 
вимоги не завжди виконуються, тому для побудови моде
лей, які дозволяють краще передбачити, до якої сукупності 
(юнаків, або дівчат та типів соматотипу у представників різної 
статі) буде належати той чи інший індивід в залежності від 
величини рентген-анатомічних показників ребер, нами був 
застосований метод локрокового дискримінантного аналізу. 
Останній є зручним інструментом для пошуку змінних ве
личин, які дозволяють віднести об'єкти спостереження до однієї 
або декількох реальнихтруп, а також для класифікації спосте

режень до різних груп [Боровиков, Боровиков, 1998].
Метою нашої роботи була розробка на основі локрокового 

дискримінантного аналізу математичних моделей, що доз
воляють передбачити стать та тип соматотипу у міських 
юнаків і дівчат у залежності від величини рентген-анатоміч
них показників ребер.

Матеріали та методи
У 187 практично здорових міських юнаків України (93 

дівчат віком від 16-ти до 20-ти років та 94 юнаків від 17-ти 
до 21-ти років) проведено антропометричне дослідження за 
методикою В.В. Бунака [1941], визначені показники сомато
типу за методикою В.НеаІб і З.Сагїег [ 1990] та виконане рен- 
тген-анатомічне дослідження грудної клітки і ребер.

Для побудови моделі, яка дозволяє краще всього перед
бачити, до якої сукупності (юнаків, або юначок та типів сома
тотипу у представників різної статі) буде віднесено ту чи іншу 
людину, нами був застосований метод локрокового дискри
мінантного аналізу. Розрахунки проводились за допомогою 
стандартного програмного пакету "ЗТАТІ5Т1СА 5.5" (нале
жить ЦНІТ Вінницького національного медичного універси
тету ім. М.І.Пирогова, ліцензійний № АХХН910А374605РА).

З метою практичноїперевірки роботи розроблених диск- 
римінантних моделей із банку науково-дослідного центру 
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. 
Пирогова нами були відібрані 20 юнаків та 25 юначок, у 
яких в ході виконання загально-університетської наукової 
тематики "Розробка нормативних критеріїв здоров'я різних 
вікових та статевих груп населення на основі вивчення ант- 
ропогенетичних та фізіологічних характеристик організму з 
метою визначення маркерів мультифакторіальних захворю
вань" (№ державної реєстрації: 010311008992) при клініко- 
лабораторному обстеженні були виявлені деякі відхилення у 
стані здоров'я. Усім їм було проведене повне антропометрич
не обстеження, рентгенографію грудної клітки і вони також 
були мешканцями Подільського регіону України.

Результати. Обговорення
Встановлено, що при урахуванні величини рентген- 

анатомічних показників ребер дискримінантна функція охоп
лює 89,02 % практично здорових юнаків та 86,67 % прак
тично здорових дівчат. Взагалі модель розподілу за статтю, 
яка враховує рентген-анатомічні показники ребер у групі 
юнацького віку коректна в 87,79 % випадків.

Між практично здоровими юнаками і дівчатами диск- 
римінантними змінними є товщина третього правого ребра 
на боковому вигині, довжина першого лівого реберного хря
ща, товщина губчастої речовини першого лівого ребра,
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Таблиця 1 . Звіт дискримінантного аналізу між практично здоро
вими юнаками і дівчатами в залежності від величини рентген- 
анатомічних показників ребер.

ОізсптіпаШ Рипсііоп Апаїузіз 8иттагу(з1а1.з1а)
Зіер 5,М оі уагБ іп тосіеі: 5; Сгоиріпд; 5ЕХ (2 дгрз)
Ш кз ' ЬатЬсіа: 0,3448 арргох. Р(5,101 )=38,381 р<0,0000

УУІІкз'
батЬОа

РаПіаІ
батЬОа

Р-гетоуе
(2,10) Р-ієуєі

Товщина третього правого 
ребра на боковому вигині 0,553 0,624 60,917 0,000

Довжина першого лівого 
реберного хряща 0,393 0,878 14,023 0,000

Товщина губчастої речовини 
першого лівого ребра 0,370 0,931 7,468 0,007

Довжина першого правого 
реберного хряща 0,366 0,943 6,137 0,015

Довжина четвертого лівого 
реберного хряща 0,364 0,947 5,708 0,019

Примітка: тут і в подальшому \Л/і!кз' 1_атЬсіа - статистика Уілкса 
лямбда; РаПіаІ І_атЬсіа - статистика Уілкса лямбда для поодинокого 
внеску змінної в дискримінацію між сукупностями; Р-геточе - стан
дартний Р-критерій зв'язаний з відповідною РаПіаІ батЬсіа; р -ієуєі - 
р-рівень зв'язаний з відповідним Р-гетоуе.

Таблиця 2. Звіт покрокового критерію з включенням для каноніч
них коренів у юнаків і дівчат при урахуванні величини рентген- 
анатомічних показників ребер.

Бдетгаїие СапопісІ Р \МІкз'
І_атЬс1а СІгі-Бсіг. а Р-ієуєі

0 1,900 0,809 0,345 109,135 5 6,81 Е-22
Примтка: тут і в подальшому Еідепуаіие - значення кореня для 
дискримінантної функції; СапопісІ В - канонічне значення Р для 
кореня; СЬІ-Бдг. - стандартний критерій х 2 кореня; 01 - кількість сту
пенів свободи.

Таблиця 3. Звіт дискримінантного аналізу між юнаками різних 
соматотипів в залежності від величини рентген-анатомічних показ- 
ників ребер.
Кзсгітіпапі Рипсііоп Апаіузів Биттагуїзіаі.віа)
Біер 6,И о1 уагз іп тоОеІ: 6; Сгоиріпд: 80МАТ (3 дгрз) 
УУІІкз' І_атЬРа: 0,3834 арргох. Р(12,78)=13,997 р<0,0001

УІ/іІкз'
ЬатЬсІа

РаПіаІ
ЬатЬсІа

Р-гетоуе
(2,39) р-ІЄУЄІ

Ширина борозни першого 
правого ребра 0,458 0,837 3,809 0,031

Товщина щільної речовини 
по верхньому контуру 
четвертого правого ребра

0,474 0,809 4,616 0,016

Ширина першого лівого 
міжребрового простору 0,490 0,782 5,432 0,008

Товщина губчастої речовини 
першого лівого ребра 0,427 0,898 2,211 0,123

Товщина губчастої речовини 
третього лівого ребра 0,446 0,859 3,192 0,052

Товщина щільної речовини 
по верхньому контуру другого 
правого ребра

0,430 0,892 2,368 0,107

довжина першого правого реберного хряща, довжина четвер
того лівого реберного хряща (табл. 1). Причому, найбільший

внесок в дискримінацію між практично здоровими 
юнаками і дівчатами вносить товщина третього пра
вого ребра на боковому вигині. Усі інші дискримі- 
нантні змінні мають незначний, але достовірний по
одинокий вклад у дискримінацію між сукупностями. 
В цілому сукупність усіх змінних має високо значиму 
(статистика Уілкса лямбда = 0,345; Р = 38,38; р<0,001) 
дискримінацію між практично здоровими юнаками і 
дівчатами (див. табл. 1).

Визначені коефіцієнти класифікаційних дискри- 
мінантних функцій дають можливість обчислити по
казник класифікації (йі), за допомогою якого можна 
передбачити належність об'єктів вибірки, що вивча
лися, до "типових'' для юнаків, або до "типових" для 
дівчат, і таким чином мати можливість визначити 
стать за допомогою величини рентген-анатомічних 
показників ребер. Визначення показника класифікації' 
(01) наведено у вигляді наступних рівнянь, в яких 
віднесення до юнаків можливе при значенні СІЇ, близь
кому до 104,69, а до дівчат - при значенні Ої, близь
кому до 69,99;

Сії (для юнаків) = товщина третього правого ребра 
на боковому вигині х 9,863 + довжина першого лівого 
реберного хряща х 1,328 + товщина губчастої речови
ни першого лівого ребра х 2,178 + довжина першого 
правого реберного хряща х 0,750 + довжина четверто
го лівого реберного хряща х 0,952 -104,686,

О І(для дівчат) = товщина третього правого ребра 
на боковому вигині х 7,695 + довжина першого лівого 
реберного хряща х 1,031 + товщина губчастої речови
ни першого лівого ребра х 1,891 + довжина першого 
правого реберного хряща х 0,594 + довжина четверто
го лівого реберного хряща х 0,827 - 69,985.

Для визначення значимості дискримінантної 
функції було використано критерій х 2 (табл. 2). З таб
лиці видно, що функція статистично значима. Тобто 
можлива достовірна інтерпретація отриманих показ
ників класифікації між юнаками і дівчатами.

Встановлено, що при урахуванні величини рент
ген-анатомічних показників ребер дискримінант на 
функція охоплює 73,08% юнаків мезоморфів, 80.00% 
юнаків ектоморфівта 57,90% юнаків мезо-ендоморфів. 
Взагалі модель розподілу юнаків за соматотипом, яка 
враховує рентген-анатомічні показники ребер корек
тна в 70,00% випадків.

Між практично здоровими юнаками різних сома
тотипів дискримінантними змінними є ширина бо
розни першого правого ребра, товщина щільної речі - 
вини по верхньому контуру четвертого право: о ребра, 
ширина першого лівого міжребрового простору, тов
щина губчастої речовини першого лівого ребра, тов
щина губчастої речовини третього лівого ребра, тое 
щина щільної речовини по верхньому контуру друге 
го правого ребра (табл. 3). Причому, найбільший вне

сок в дискримінацію між практично здоровими юнаками 
різних соматотипів вносять ширина першого лівого міжреб
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Таблиця 4. Звіт покрокового критерію з включенням для усіх канонічних 
коренів у юнаків різних соматотипів при урахуванні величини рентген- 
анатомічних показників ребер.

Бдепчаїие СапопісІ Р \Л/іікз' ІатЬсіа СПІ-Здг. 01 р-ІЄУЄІ

0 0,640 0,625 0,383 39,782 12 7.87Є-05

1 0,591 0,609 0,629 19,261 5 0,002

Таблиця 5. Звіт дискримінантного аналізу між дівчатами різних сомато
типів в залежності від величини рентген-анатомічних показників ребер.

Оізсгітіпапї Рипсііоп Апаїузіз 5иттагу(з1а{.з1а)
51ер 7,М оі уагз іп тосіеі: 7; Сгоиріпд: ЗОМАТ (3 дгрз) 
іЛ/ІІкз' батЬРа: 0,4981 арргох. Р( 14,15)= 14,417 р<0,0000

Ш кз '
ІатЬРа

Рагііаі
І-атЬОа

Р-геточе
(2,74)

Р-ІЄУЄІ

Ширина першого правого 
міжребрового простору 0,561 0,887 4,692' 0,012

Товщина щільної речовини по 
верхньому контуру третього 
правого ребра

0,605 0,823 7,959 0,001

Товщина третього лівого ребра 
на боковому вигині 0,534 0,933 2,675 0,076

Товщина щільної речовини по 
верхньому контуру другого 
лівого ребра

0,558 0,892 4,466 0,015

Товщина губчастої речовини 
першого лівого ребра 0,537 0,927 2,903 0,061

Довжина другого правого 
реберного хряща 0,556 0,896 4,310 0,017

Довжина другого лівого 
реберного хряща 0,546 0,912 3,568 0,033

Таблиця 6. Звіт покрокового критерію з включенням для усіх канонічних 
коренів у дівчат різних соматотипів при урахуванні величини рентген- 
анатомічних показників ребер.

Бдет/аіие СапопісІ Я \Л/іІкз' батРРа СРІ-Здг. 01 Р -ІЄ У Є І

0 0,615 0,617 0,498 53,662 14 1,496-06

1 0,243 0,442 0,805 16,749 6 0,010

рового простору і товщина щільної речовини по верхньому 
контуру четвертого правого ребра. Усі інші дискримінантні 
змінні мають незначний, за винятком ширини борозни пер
шого правого ребра, недостовірний поодинокий вклад у диск
римінацію між сукупностями. В цілому сукупність усіх змінних 
має досить високо значиму (статистика Уілкса лямбда = 0,383; 
Р = 14,00; р<0,001) дискримінацію між практично здоровими 
юнаками різних соматотипів (див. табл. 3).

Визначені коефіцієнти класифікаційних дискримінант- 
них функцій дають можливість обчислити показник класифі
кації (Юї), за допомогою якого можна передбачити належність 
об’єктів вибірки, що вивчалися, до "типових" для юнаків 
мезоморфів, або до "типових” для юнаків ектоморфів, або до 
"типових" для юнаків мезо-ендоморфів, і таким чином мати 
можливість визначити тип соматотипу за допомогою вели- 
чини рентген-анатомічних показників ребер. Визначення по
казника класифікації (01) наведено у вигляді наступних 
рівнянь, в яких віднесення до юнаків мезоморфів можливе

при значенні 01, близькому до 72,11, юнаків 
ектоморфів - при значенні 01, близькому до 
63,74, а до юнаків мезо-ендоморфів - при зна
ченні Ої, близькому до 70,71:

й1(для юнаків мезоморфів) = ширина бо
розни першого правого ребра х 10,281 +-тов
щина щільної речовини по верхньому контуру 
четвертого правого ребра х 4,983 + ширина 
першого лівого міжребрового простору х 0,063 
+ товщина губчастої речовини першого лівого 
ребра х 2,023 + товщина губчастої речовини 
третього лівого ребра х 2,806 + товщина 
щільної речовини по верхньому контуру дру
гого правого ребра х 4,726 - 72,111,

01(для юнаків ектоморфів) = ширина бо
розни першого правого ребра х 10,679 + тов
щина щільної речовини по верхньому контуру 
четвертого правого ребра х 3,392 + ширина 
першого лівого міжребрового простору х 0,445 
+ товщина губчастої речовини першого лівого 
ребра х 1,887 + товщина губчастої речовини 
третього лівого ребра х 2,331 +товщина щільної 
речовини по верхньому контуру другого пра
вого ребра х 2,713 - 63,737,

01(для юнаків мезо-ендоморфів) = шири
на борозни першого правого ребра х 8,648 + 
товщина щільної речовини по верхньому кон
туру четвертого правого ребра х 2,516 + шири
на першого лівого міжребрового простору х 0,319 
+ товщина губчастої речовини першого лівого 
ребра х 2,296 + товщина губчастої речовини 
третього лівого ребра х 2,676 + товщина щільної 
речовини по верхньому контуру другого пра
вого ребра х 5,242 - 70,711.

Для визначення значимості дискримінан- 
тних функції було використано критерій %2 
(табл. 4). Перша стрічка (0) відображає кри
терій значимості для усіх коренів; друга (1) - 

дані про значимість коренів, що залишилися після видален
ня першого кореня. З таблиці видно, що обидві функції ста
тистично значимі. Тобто можлива достовірна інтерпретація 
отриманих показників класифікації між юнаками усіх сома
тотипів.

Встановлено, що при урахуванні величини рентген-ана
томічних показників ребер дискримінантна функція охоп
лює 84,21 % дівчат мезоморфів, 69,57 % дівчат ектоморфів 
та 63,64 % дівчат мезо-ендоморфів. Взагалі модель розпо
ділу дівчат за соматотнпом, яка враховує рентген-анатомічні 
показники ребер коректна в 74,70 % випадків.

Між практично здоровими дівчатами різних соматотипів 
дискримінантними змінними є ширина першого правого 
міжребрового простору, товщина щільної речовини по верх
ньому контуру третього правого ребра, товщина третього лівого 
ребра на боковому вигині, товщина щільної речовини по вер
хньому контуру другого лівого ребра, товщина губчастої ре
човини першого лівого ребра, довжина другого правого ре
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берного хряща, довжина другого лівого реберного хряща (табл. 
5). Причому, найбільший внесок в дискримінацію між прак
тично здоровими дівчатами різних соматотипів вносить тов
щина щільної речовини по верхньому контуру третього пра
вого ребра. Усі інші дискримінантні змінні мають незнач
ний, але за винятком товщини третього лівого ребра на боко
вому вигині і товщини губчастої речовини першого лівого 
ребра, достовірний поодинокий вклад у дискримінацію між 
сукупностями. В цілому сукупність усіх змінних має серед
ньо значиму (статистика Уілкса лямбда = 0,498', Р = 14,42; 
р<0,001) дискримінацію між практично здоровими дівча
тами різних соматотипів (див. табл. 5).

Визначені коефіцієнти класифікаційних дискримінант- 
них функцій, як і в попередньому випадку, дають можливість 
обчислити показник класифікації (01) за допомогою якого 
можна передбачити належність об’єктів вибірки, що вивча
лися, до "типових" для дівчат мезоморфів, або до "типових" 
для дівчат ектоморфів, або до "типових" для дівчат мезо- 
ендоморфів, і таким чином мати можливість визначити тип 
соматотипу за допомогою величини рентген-анатомічних 
показників ребер. Визначення показника класифікації (Ої) 
наведено у вигляді наступних рівнянь, в яких віднесення до 
дівчат мезоморфів можливе при значенні О/', близькому до 
69,96, дівчат ектоморфів - при значенні Ої, близькому до 
78,61, а до дівчат мезо-ендоморфів - при значенні Ої, близь
кому до 70,67:

Ої (для дівчат мезоморфів) = ширина першого правого 
міжребрового простору х 1,816 + товщина щільної речовини 
по верхньому контуру третього правого ребра х 0,977 + тов
щина третього лівого ребра на боковому вигині х 4,825 + 
товщина щільної речовини по верхньому контуру другого ліво
го ребра х 18,469 + товщина губчастої речовини першого лівого 
ребра х 1,871 + довжина другого правого реберного хряща х 
0,364 + довжина другого лівого реберного хряща х 0,488 - 
69,958,

Ої (для дівчат ектоморфів) = ширина першого правого 
міжребрового простору х 2,163 + товщина щільної речовини 
по верхньому контуру третього правого ребра х 3,503 + тов
щина третього лівого ребра на боковому вигині х 4,295 + 
товщина щільної речовини по верхньому контуру другого ліво
го ребра х 18,131 + товщина губчастої речовини першого лівого 
ребра х 1,956 + довжина другого правого реберного хряща х 
0,247 + довжина другого лівого реберного хряща х 0,595 - 
78,609,

СЯ(для дівчат мезо-ендоморфів) = ширина першого правого 
міжребрового простору х 1,899 + товщина щільної речовини по 
верхньому контуру третього правого ребра х 3,960 + товщина 
третього лівого ребра на боковому вигині х 5,251 + товщина 
щільної речовини по верхньому контуру другого лівого ребра х 
15,012 + товщина губчастої речовини першого лівого ребра х 
1,662 + довжина другого правого реберного хряща х 0,430 + 
довжина другого лівого реберного хряща х 0,436 - 70,667.

Для визначення значимості дискримінантних функції, 
як і у попередніх випадках, було використано критерій х 2 
(табл. 6). З таблиці видно, що обидві функції статистично 
значимі. Тобто можлива достовірна інтерпретація отрима

них показників класифікації між дівчатами усіх соматотипів.
Встановлено, що розподіл соматотипу у групі перевірки 

роботи моделей був подібний до основної групи досліджень. 
Крім того, розподіл юнаків і дівчат відносно вікових груп 
також був подібний до основної групи, тобто рівномірний.

Використовуючи дискримінантні моделі визначення статі 
у 20 юнаків і 25 дівчат на основі величини рентген-анато- 
мічних показників ребер встановлено, що у юнаків коректно 
класифіковано стать у 17, що складає 85,0%; а у дівчат корек
тно класифіковано стать у 21, що складає 84,0%.

Використовуючи дискримінантні моделі визначення со
матотипу у 19 юнаків і 22 дівчат (як і в основній групі не 
враховувались мезо-екто-, або екто-мезоморфи) на основі 
величини рентген-анатомічних показників ребер встанов
лено: у юнаків - із 8 мезоморфів коректно класифіковано 6 
(75,0%), із 5 ектоморфів коректно класифіковано 4 (80,0%) та 
із 6 мезо-ендо-, або ендо-мезоморфів коректно класифіковано 
З (50,0%); у дівчат - із 9 мезоморфів коректно класифіковано 
6 (66,7%), із 7 ектоморфів коректно класифіковано 4 (57,1 %) 
та із 6 мезо-ендо-, або ендо-мезоморфів коректно класифіко
вано 3 (50,0%).

Таким чином нами побудовані достовірні дискримі
нантні моделі, які за допомогою величини рентген-анатомі
чних показників ребер дозволяють розділити юнаків і дівчат 
за статтю та типом соматотипу за Хіт-Картером. Практична 
перевірка роботи моделей підтвердила їх адекватність як у 
юнаків, так і у дівчат.

При співставленні отриманих результатів (враховуючи 
практичну перевірку роботи моделей) з результатами регре- 
сійного моделювання віку та розподілу компонентів сомато
типу [Гунас та ін., 2005], можна стверджувати, що розроблені 
нами апостеріорні дискримінантні моделі є більш адекват
ними як у юнаків, так і у дівчат ніж регресійні моделі, що, 
скоріш за все, пояснюється вимогами регресійного аналізу 
щодо наявності лінійного зв'язку між змінними величина
ми, що вивчаються, та нормального розподілу залишків. Од
нак, ці положення не завжди відповідали результатам, вста
новленим у наших дослідженнях.

Висновки та перспективи подальших 
розробок

1. Побудовані на основі величини рентген-анатомічних 
показників ребер достовірні дискримінантні моделі дозво
ляють встановити у міських мешканців юнацького віку стать 
і тип соматотипу.

2. У юнаків встановлена більш високо значима дискри
мінація різних типів соматотипу (статистика Уілкса лямб- 
да=0,383; Р=14,00; р<0,001), ніж у дівчат (статистика Уілк
са лямбда=0,498; Р= 14,42; р<0,001).

3. Апріорна практична перевірка роботи регресійних мо
делей підтвердила їх високу адекватність як у юнаків, так і у 
дівчат.

В подальших дослідженнях необхідно в інших регіонах 
України на репрезентативному апріорному матеріалі пере
вірити ефективність роботи отриманих дискримінантних 
моделей визначення статі та типу соматотипу.
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ЗМІНИ БІЛКОВОГО І ЛІПІДНОГО СКЛАДУ М'ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ ПАЦЮКІВ 
ПІД ВПЛИВОМ ОПРОМІНЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ЦИТРУСОВИХ 
ФЛАВОНОЇДІВ
Хурані І.Ф ., Болюх Б.П., Какарькін О.Я., Пентюк О.О.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова (вуя. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018)

Резюме. В експерименті на 59 пацюках показано, що опромінення кінцівок у дозі 45 Гр приводить до виснаження в 
м'язовій тканині загального білка, саркоплазматичних і міофібрилярних білків на 23%-25%, збільшення вмісту моно- і диацил- 
гліцеридів, тригліцеридів, вільних жирних кислот у 2-3 рази, зменшення вмісту фосфоліпідів, особливо фосфатидилхоліна і 
фосфатидилетаноламіна на 40%-60%. Дані показники залишаються стабільними протягом 3 місяців після опромінення. 
Саркоплазматичні і міофібрилярні білки негативно корелюють з рівнем диацилгліцерина (г=-0,55), тригліцеридів і вільних 
жирних кислот (г=-0,40), лізофосфатидилхоліна (г=-0,49) і позитивно корелюють з вмістом фосфатидилхоліна (г=0,53) і 
фосфатидилетанол-аміна (г=0,47). Флавоноїд цитрусових детралекс захищає м'язову тканину від жирової дистрофії і білко
вого виснаження, знижуючи вміст компонентів нейтральних ліпідів у м'язовій тканині, нормалізуючи рівень фосфоліпідів, 
саркоплазматичних і міофібрилярних білків.
Ключові слова: білки, ліпіди, м'язи, опромінення, детралекс.

Зиштагу. ТЬе ехрегітепі оп 59 гаґз зЬомеР Ф аі Фе ІітЬз іггаРіаНоп іп Фе Розе о і 45 Оу ІеаРз (о ехґіаизііоп о( мЬоіе ргоіеіп, 
загсоріазтіс апР туоНЬпІІагргоіеіпз іо 23-25%, іпсгеазе оітопо- апР РіасуідіусегіРез, Ф'дІусепРез, їгее іаііу асіРз сопіепі іп 2-3 
іітез, рЬозрЬоііріРз сопіепі геРисііоп, езресіаііу рЬозрЬа(ІРуІсГюІіпе апР рґюзрГіаііРуІеФапоІатіпе (о 40-60%. ТРе дмеп іпРісез 
гетаіп зіаЬіе Ригіпд Фе регіоР о і 3 топФз аііег Фе іггаРіаІіоп. Загсоріазтіс апР туоНЬпІІаг ргоіеіпз педаімеїу соггеїаіе міф Фе 
/єує/ оі Ріасуїдіусегіпе (г=-0,55), ігідіусегіРез апР (гее іа ііу  асіРз (г=-0,40), ІузорбозрґіаИРуІсЬоІіпє (г=-0,49) апР розіімеїу 
соггеіаіе міф рЬозрЬаИРуІсЬоІіпє (г=0,53) апРрІюзрґіаНРуіеФапоІатіпе сопіепі(г=0,47). Сіігиз ПатпоіР Реігаїехргоіесіз тизсиїаг 
ііззие ігот (аііу РузігорЬу апР ргоіеіп ехґіаизііоп Ьу геРисіпд пеиігаі ІіріРз сотропепіз сопіепі іп тизсиїаг ііззие апР погтаіігіпд 
ІечеІ оїріюзріюііріРз, загсоріазтіс апР туоНЬпІІаг ргоіеіпз.
Кеу імогсіз: ргоіеіпз, ІіріРз, тизсіез, гаРіаііоп, Реігаїех.

Вступ
Опромінення приводить до стійких фіброзно-дистрофі

чних порушень з прогресуючою атрофією і склерозом тканин 
[ОоШоЬег еі аі., 1993]. В основі таких порушень лежить уш
кодження нервово-рецепторного апарата, мікроциркулятор- 
ного русла і безпосередньо м'язової тканини. Було встанов
лено, що провідна тканина в своєму складі має багато міо
фібрилярних білків, спільних з ординарними міоцитами 
[\Л/еІікзоп, 2002]. Тому вплив опромінення на рівень міофі
брилярних білків представляв для нас особливий інтерес.

Оскільки ушкоджуюча дія іонізуючого випромінювання 
реалізується через утворення вільних радикалів і ініціацію 
процесів перекисного окислювання, застосування рослин
них флавоноідів, на наш погляд, сприяло б попередженню 
таких ушкоджень.

Метою нашої роботи було вивчити білковий і ліпідний 
склад опромінених м'язів пацюків під впливом цитрусово
го флавоноіда детралекса.

Матеріали та методи
Дослідження проведені на 59 нелінійних пацюках-сам- 

цях масою 120-140 г. Моделювався променевий вплив на 
м'язову тканину за аналогією з опроміненням молочної за
лози в клінічній онкології. Тварини були розділені на три 
групи: А - здорові пацюки (п=10) - інтактний контроль; В - 
пацюки, у яких опромінювався м'язовий масив задньої 
правої лапки в дозі, еквівалентній 45 Гр. (п=26); С - пацю
ки, у яких опромінювався м'язовий масив задньої правої 
лапки в дозі, еквівалентній 45 Гр, що одержували всередину
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