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У 82 практично здорових міських юнаків та 86 дівчат Подільського регіону України встановлені межі довірчих 
інтервалів і процентильного розмаху комп’ютерно-томографічних параметрів таламуса та задньої ніжки внутрі-
шньої капсули головного мозку в загальних групах та у представників різного віку. Встановлені вікові та статеві 
відмінності величини даних комп’ютерно-томографічних параметрів, а також ознаки асиметрії комп’ютерно-
томографічних параметрів таламуса та задньої ніжки внутрішньої капсули головного мозку. 
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Оцінюючи стан здоров’я, певні параметри орга-
нізму ми порівнюємо з визначеною нормою. Погля-
ди на норму були різноманітні й навіть часто супере-
чливі. Вважалось, що для всіх людей певна норма є 
майже універсальною. Згодом було втілено концеп-
цію «вікової» або «середньостатистичної норми», яка 
вказує на те, що переважна кількість показників ви-
значають стан організму людини й у період його 
онтогенезу можуть змінюватись у визначеному на-
прямі, що й обумовлює старіння [1]. Стан психічного 
та фізичного здоров’я людини є суттєвим індикато-
ром адаптації в межах норми [4]. Для оцінки стану 
здоров’я окремого індивіда, необхідно мати уявлення 
про ті показники, які можна вважати нормальними 
саме для нього [5, 7]. 

Комп’ютерна томографія відкриває найбагатші 
можливості для відображення складних за будовою 
анатомічних структур. Тому вивчення просторової 
організації мозкового черепа людини, засноване на 
комп’ютерно-томографічному методі дослідження як 
найбільш адекватному й точному способі опису 
форм і розмірів біологічних об’єктів у просторі, на 
разі, є одним із перспективних напрямків медичної 
краніології [2]. Врахування закономірностей морфо-
метричних особливостей головного мозку та черепа, 
багаточисленних варіантів їх розмірів і форми, ви-
значення їх просторового взаєморозташування спри-
яє вибору найоптимальнішого доступу до найважли-
віших утворень середньої черепної ямки. 

Мета дослідження – встановити вікові та статеві 
межі довірчих інтервалів та особливості комп’ю-
терно-томографічних розмірів таламуса та задньої 

ніжки внутрішньої капсули головного мозку в здоро-
вих міських юнаків і дівчат Поділля. 

Матеріал та методи. Після первинного анкету-
вання, проведення скринінг-оцінки стану здоров’я, 
детального психофізіологічного, психогігієнічного 
анкетування та клініко-лабораторного обстеження 
були відібрані 168 практично здорових юнаків (віком 
від 17 до 21 року) та 167 дівчат (віком від 16 до 20 
років), що у третьому поколінні проживали на тери-
торії Поділля. Із вказаної групи 82 юнаки та 86 дівчат 
пройшли комп’ютерну томографію голови. 
Комп’ютерно-томографічні дослідження проводи-
лися в межах планових профоглядів згідно доброві-
льної письмової згоди досліджуваних або їх батьків. 
Комітетом з біоетики Вінницького національного 
медичного університету імені М.І. Пирогова встанов-
лено, що проведені дослідження не заперечують 
основним біоетичним нормам Гельсінської деклара-
ції, Конвенції Ради Європи про права людини та 
біомедицину (1977), відповідним положенням ВООЗ 
та законам України (протокол № 8 від 14.04.2010). 

Комп’ютерно-томографічне дослідження таламу-
са та задньої ніжки внутрішньої капсули головного 
мозку виконували на спіральному рентгенівському 
комп’ютерному томографі ELscint Select SP відповід-
но до загальноприйнятого протоколу дослідження 
головного мозку та черепа [6]. Зрізи в аксіальній прое-
кції виконувались паралельно до верхньої орбіто-
меатальної лінії, попередньо визначивши рівень ска-
нування на топограмі (оглядовій томограмі) черепа в 
бічній проекції [3]. Морфометрія анатомічних утво-
рень середньої черепної ямки включала визначення: 
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поперечного розміру задньої ніжки внутрішньої кап-
сули зліва та справа на рівні Т5; поздовжнього та по-
перечного розміру таламуса зліва та справа на рівні Т5. 

Статистичну обробку отриманих результатів 
здійснено за допомогою пакету “STATISTICA 6.1”, 
який належить НДЦ Вінницького національного 
медичного університету імені М.І. Пирогова (ліцен-
зійний № BXXR901E246022FA), з використанням 
параметричних та непараметричних методів оцінки. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Межі довірчих інтервалів і процентильного розмаху 
поперечного розміру задньої ніжки внутрішньої капсули зліва 
на рівні Т5 в юнаків і дівчат загалом та різного віку 
дорівнюють: для юнаків загалом – 29,2 мм і 32,2 мм; 
17-річних юнаків – 30,4 мм і 32,5 мм; 18-річних юна-
ків – 28,9 мм і 32,3 мм; 19-річних юнаків – 28,8 мм і 
30,9 мм; 20-річних юнаків – 29,9 мм і 32,4 мм; 21-
річних юнаків – 29,7 мм і 32,6 мм; для дівчат загалом 
– 28,4 мм і 31,7 мм; 16-річних дівчат – 29,9 мм і 32,3 
мм; 17-річних дівчат – 28,4 мм і 31,3 мм; 18-річних 
дівчат – 29,1 мм і 31,0 мм; 19-річних дівчат – 28,1 мм і 
31,7 мм; 20-річних дівчат – 27,1 мм і 31,4 мм. 

Встановлено, що поперечний розмір задньої ні-
жки внутрішньої капсули зліва на рівні Т5 у 17-
річних юнаків статистично значуще (р<0,05) біль-
ший, ніж у 19-річних юнаків (рис. 1). При порівнянні 
поперечного розміру задньої ніжки внутрішньої 
капсули зліва на рівні Т5 між дівчатами різного віку 
визначено, що у 16-річних дівчат даний показник 
статистично значуще (р<0,05) більший, ніж у 20-
річних, а також має незначні тенденції до більших 
значень, ніж у 17-річних (р=0,070) та 18-річних 
(р=0,077) дівчат (див. рис. 1). 

 
Рис. 1. Поперечний розмір задньої ніжки внутрішньої 

капсули зліва на рівні Т5 у юнаків і дівчат в залежності від 
віку (мм). Тут і в подальшому: Mean – середня вибірки; 
Mean±SE – ± похибка середньої; Mean±SD – ± середнє 
квадратичне відхилення; Ю– юнаки взагалі; Д – дівчата 
взагалі; Ю17-21, Д16-20 – юнаки і дівчата відповідного віку. 

Встановлено, що поперечний розмір задньої ні-
жки внутрішньої капсули зліва на рівні Т5 статистич-
но значуще (р<0,05) більший у юнаків загальної 
групи, порівняно з дівчатами загальної групи (див. 
рис. 1). Також встановлені статистично значуще 
більші значення поперечного розміру задньої ніжки 
внутрішньої капсули зліва на рівні Т5 у 21-річних 
юнаків (р<0,05), порівняно з дівчатами відповідного 
біологічного (20-ти років) віку, а також у 17-річних 
юнаків (р<0,05), порівняно з дівчатами аналогічного 
календарного віку (див. рис. 1). 

Межі довірчих інтервалів і процентильного роз-
маху поперечного розміру задньої ніжки внутрішньої капсули 
справа на рівні Т5 в юнаків і дівчат загалом та різного 

віку дорівнюють: для юнаків загалом – 30,0 мм і 32,5 
мм; 17-річних юнаків – 29,9 мм і 33,1 мм; 18-річних 
юнаків – 30,3 мм і 33,0 мм; 19-річних юнаків – 29,3 
мм і 31,3 мм; 20-річних юнаків – 30,5 мм і 32,5 мм; 21-
річних юнаків – 30,3 мм і 32,8 мм; для дівчат загалом 
– 29,1 мм і 31,8 мм; 16-річних дівчат – 28,9 мм і 33,6 
мм; 17-річних дівчат – 29,5 мм і 32,1 мм; 18-річних 
дівчат – 29,1 мм і 31,2 мм; 19-річних дівчат – 27,3 мм і 
31,5 мм; 20-річних дівчат – 29,1 мм і 31,3 мм. 

Встановлено, що поперечний розмір задньої ні-
жки внутрішньої капсули справа на рівні Т5 у 19-
річних юнаків статистично значуще менший, ніж у 
21-річних (р<0,05) та має тенденції до менших зна-
чень порівняно з 18-ти (р=0,063) і 19-річними (р= 
0,067) юнаками (рис. 2). Між дівчатами різного віку 
статистично значущих, або тенденцій відмінностей 
поперечного розміру задньої ніжки внутрішньої кап-
сули справа на рівні Т5 не встановлено (див. рис. 2). 

При порівнянні поперечного розміру задньої ні-
жки внутрішньої капсули справа на рівні Т5 між 
юнаками та дівчатами загалом і відповідного біологі-
чного, або календарного віку встановлено, що даний 
показник статистично значуще більший у юнаків 
загальної групи (р<0,01), ніж у дівчат загальної групи; 
у 21-річних юнаків (р<0,05), ніж у 20-річних дівчат, а 
також у 18-ти й 20-річних юнаків (р<0,05 в обох 
випадках), ніж у дівчат аналогічного календарного 
віку (див. рис. 2). 

 
Рис. 2. Поперечний розмір задньої ніжки внутрішньої 

капсули справа на рівні Т5 у юнаків і дівчат в залежності від 
віку (мм). 

Встановлені наступні ознаки асиметрії попереч-
ного розміру задньої ніжки внутрішньої капсули на 
рівні Т5: в юнаків загальної групи, 18-ти та 20-річних 
юнаків – статистично значуще більші значення дано-
го показника справа (р<0,05-0,001); у дівчат загальної 
групи та 17-річних дівчат – також статистично зна-
чуще більші значення даного показника справа 
(р<0,01-0,001) (див. рис. 1-2). 

Межі довірчих інтервалів і процентильного роз-
маху поздовжнього розміру таламуса зліва на рівні Т5 в 
юнаків і дівчат загалом та різного віку дорівнюють: 
для юнаків загалом – 29,2 мм і 33,1 мм; 17-річних 
юнаків – 30,4 мм і 33,8 мм; 18-річних юнаків – 29,6 
мм і 33,5 мм; 19-річних юнаків – 28,0 мм і 33,0 мм; 20-
річних юнаків – 29,7 мм і 32,6 мм; 21-річних юнаків – 
28,9 мм і 31,5 мм; для дівчат загалом – 27,6 мм і 31,0 
мм; 16-річних дівчат – 28,9 мм і 31,3 мм; 17-річних 
дівчат – 27,8 мм і 31,0 мм; 18-річних дівчат – 27,0 мм і 
29,5 мм; 19-річних дівчат – 29,2 мм і 31,9 мм; 20-
річних дівчат – 27,1 мм і 31,1 мм. 

При порівнянні поздовжнього розміру таламуса 
зліва на рівні Т5 визначено, що у 18-річних дівчат 
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даний показник статистично значуще (р<0,01) мен-
ший, ніж у 19-річних, а також 16-ти та 17-річних 
(р<0,05 в обох випадках) дівчат (рис. 3). Між юнака-
ми різного віку статистично значущих відмінностей 
поздовжнього розміру таламуса зліва на рівні Т5 не 
встановлено. Привертає увагу лише тенденція до 
більших значень величини даного показника у 17-
річних юнаків (р=0,062), порівняно з 21-річними 
юнаками (див. рис. 3). 

 
Рис. 3. Поздовжній розмір таламуса зліва на рівні Т5 у 

юнаків і дівчат в залежності від віку (мм). 

Встановлено, що поздовжній розмір таламуса 
зліва на рівні Т5 статистично значуще (р<0,001) 
більший у юнаків загальної групи, порівняно з дівча-
тами загальної групи (див. рис. 3.). Також встановлені 
статистично значуще більші значення поздовжнього 
розміру таламуса зліва на рівні Т5 у 17-ти (р<0,05) й 
19-річних юнаків (р<0,001), порівняно з дівчатами 
відповідного біологічного (16-ти й 18-ти років) віку та 
незначні тенденції до більших значень величини 
даного показника у 18-ти (р=0,079) й 21-річних 
(р=0,077) юнаків порівняно з дівчатами відповідного 
біологічного (17-ти й 20-ти років) віку (див. рис. 3). 
Крім того, поздовжній розмір таламуса зліва на рівні 
Т5 має статистично значуще більші значення у 17-ти 
(р<0,05) й 18-річних (р<0,01) юнаків, а також тенде-
нцію до більших значень у 20-річних юнаків 
(р=0,066), ніж у дівчат аналогічного віку (див. рис. 3). 

Межі довірчих інтервалів і процентильного роз-
маху поздовжнього розміру таламуса справа на рівні Т5 в 
юнаків і дівчат загалом та різного віку дорівнюють: 
для юнаків загалом – 28,8 мм і 32,2 мм; 17-річних 
юнаків – 29,8 мм і 33,3 мм; 18-річних юнаків – 28,5 
мм і 33,4 мм; 19-річних юнаків – 28,0 мм і 32,6 мм; 20-
річних юнаків – 30,0 мм і 32,3 мм; 21-річних юнаків – 
28,5 мм і 31,2 мм; для дівчат загалом – 27,8 мм і 30,8 
мм; 16-річних дівчат – 28,7 мм і 30,8 мм; 17-річних 
дівчат – 27,8 мм і 30,8 мм; 18-річних дівчат – 26,9 мм і 
29,4 мм; 19-річних дівчат – 28,7 мм і 31,5 мм; 20-
річних дівчат – 27,9 мм і 30,6 мм. 

Встановлено, що поздовжній розмір таламуса 
справа на рівні Т5 у 18-річних дівчат статистично 
значуще менший, ніж у дівчат усіх інших вікових 
груп (р<0,05-0,01), а також статистично значуще 
більший у 19-річних дівчат (р<0,05) порівняно з 20-
річними дівчатами (рис. 4). Між юнаками різного віку 
статистично значущих, або тенденцій відмінностей 
поздовжнього розміру таламуса справа на рівні Т5 не 
встановлено (див. рис. 4). 

При порівнянні поздовжнього розміру таламуса 
справа на рівні Т5 між юнаками та дівчатами загалом 
і відповідного біологічного, або календарного віку 
встановлено, що даний показник статистично зна-

чуще більший у юнаків загальної групи (р<0,01), ніж 
у дівчат загальної групи; у 19-річних юнаків (р<0,01), 
ніж у 18-річних дівчат; у 18-ти (р<0,01) та 20-річних 
(р<0,05) юнаків, ніж у дівчат аналогічного календар-
ного віку (див. рис. 4). Також встановлена незначна 
тенденція до більших значень величини даного по-
казника у 17-річних юнаків (р=0,077), порівняно з 17-
річними дівчатами (див. рис. 4). 

 
Рис. 4. Поздовжній розмір таламуса справа на рівні Т5 

у юнаків і дівчат в залежності від віку (мм). 

Ознаки асиметрії поздовжнього розміру таламуса 
на рівні Т5 встановлені лише у юнаків – статистично 
значуще більші значення даного показника зліва 
(р<0,05-0,01) в загальної групи, 17-ти, 18-ти й 21-
річних юнаків (див. рис. 3-4). 

Межі довірчих інтервалів і процентильного роз-
маху поперечного розміру таламуса зліва на рівні Т5 в юна-
ків і дівчат загалом та різного віку дорівнюють: для 
юнаків загалом – 13,3 мм і 15,5 мм; 17-річних юнаків 
– 13,6 мм і 15,7 мм; 18-річних юнаків – 13,6 мм і 16,1 
мм; 19-річних юнаків – 12,7 мм і 14,2 мм; 20-річних 
юнаків – 13,2 мм і 15,7 мм; 21-річних юнаків – 13,7 
мм і 15,5 мм; для дівчат загалом – 12,7 мм і 14,8 мм; 
16-річних дівчат – 14,3 мм і 16,1 мм; 17-річних дівчат 
– 13,2 мм і 15,2 мм; 18-річних дівчат – 12,4 мм і 14,3 
мм; 19-річних дівчат – 12,7 мм і 14,6 мм; 20-річних 
дівчат – 12,7 мм і 13,7 мм. 

При порівнянні поперечного розміру таламуса 
зліва на рівні Т5 визначено, що у 19-річних юнаків 
даний показник статистично значуще (р<0,05) мен-
ший, ніж у 17-ти, 18-ти й 21-річних юнаків (рис. 5). 
Поперечний розмір таламуса зліва на рівні Т5 у 16-
річних дівчат статистично значуще більший, ніж у 
18-ти (р<0,01), 19-ти (р<0,05) й 20-річних (р<0,001) 
дівчат. Також встановлено, що поперечний розмір 
таламуса зліва на рівні Т5 у 17-річних дівчат статис-
тично значуще більший, ніж у 20-річних (р<0,05) та 
має тенденцію до більших значень, ніж у 18-річних 
(р=0,065) дівчат (див. рис. 5). 

Встановлено, що поперечний розмір таламуса 
зліва на рівні Т5 статистично значуще (р<0,05) біль-
ший у юнаків загальної групи, порівняно з дівчатами 
загальної групи (див. рис. 5). Також встановлені ста-
тистично значуще більші значення поперечного 
розміру таламуса зліва на рівні Т5 у 21- річних юнаків 
(р<0,001), порівняно з дівчатами відповідного біоло-
гічного (20-ти років) віку, та у 18-ти й 20-річних юна-
ків (р<0,05 в обох випадках), порівняно з дівчатами 
аналогічного календарного віку (див. рис. 5). 

Межі довірчих інтервалів і процентильного роз-
маху поперечного розміру таламуса справа на рівні Т5 в 
юнаків і дівчат загалом та різного віку дорівнюють: 
для юнаків загалом – 13,6 мм і 15,4 мм; 17-річних 
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юнаків – 14,1 мм і 15,8 мм; 18-річних юнаків – 13,4 
мм і 16,0 мм; 19-річних юнаків – 13,1 мм і 14,9 мм; 20-
річних юнаків – 13,7 мм і 15,2 мм; 21-річних юнаків – 
14,0 мм і 15,4 мм; для дівчат загалом – 13,3 мм і 14,9 
мм; 16-річних дівчат – 13,7 мм і 15,1 мм; 17-річних 
дівчат – 13,3 мм і 15,1 мм; 18-річних дівчат – 13,2 мм і 
14,6 мм; 19-річних дівчат – 13,8 мм і 14,7 мм; 20-
річних дівчат – 12,7 мм і 14,3 мм. 

 
Рис. 5. Поперечний розмір таламуса зліва на рівні Т5 у 

юнаків і дівчат в залежності від віку (мм). 

Встановлено, що поперечний розмір таламуса 
справа на рівні Т5 у 20-річних дівчат статистично 
значуще менший, ніж у 16-ти (р<0,01), 17-ти й 19-
річних (р<0,05 в обох випадках) дівчат (рис. 6). Між 
юнаками різного віку статистично значущих відмін-
ностей поперечного розміру таламуса справа на рівні 
Т5 не встановлено. Привертає увагу лише виражені 
тенденції до менших значень величини даного пока-
зника у 19-річних юнаків, порівняно з 17-ти (р= 
0,052) й 21-річними (р=0,059) юнаками (див. рис. 6). 

 
Рис. 6. Поперечний розмір таламуса справа на рівні 

Т5 у юнаків і дівчат в залежності від віку (мм). 

При порівнянні поперечного розміру таламуса 
справа на рівні Т5 між юнаками та дівчатами загалом 
і відповідного біологічного, або календарного віку 
встановлено, що даний показник статистично зна-
чуще більший у юнаків загальної групи (р<0,05), ніж 
у дівчат загальної групи; у 21-річних юнаків (р<0,01), 
ніж у 20-річних дівчат; у 20-річних юнаків (р<0,05), 
ніж у 20-річних дівчат (див. рис. 6). 

Ознаки асиметрії поперечного розміру таламуса 
на рівні Т5 встановлені лише у дівчат – статистично 
значуще більші значення даного показника справа 
(р<0,05-0,01) в загальної групи, 16-ти, 18-ти й 20-
річних дівчат; а також незначна тенденція до більших 
значень (р=0,079) у 19-річних дівчат (див. рис. 5-6). 

Таким чином у практично здорових міських 
юнаків і дівчат Поділля встановлені межі довірчих 
інтервалів і процентильного розмаху комп’ютерно-

томографічних параметрів таламуса та задньої ніжки 
внутрішньої капсули в загальних групах, а також у 
представників різного віку. Доведені відмінності при-
ведених комп’ютерно-томографічних параметрів між 
юнаками або дівчатами загалом і різного віку, а також 
прояви статевого диморфізму й асиметрії 
комп’ютерно-томографічних розмірів таламуса та 
задньої ніжки внутрішньої капсули. 

Висновки: 
1. У юнаків і дівчат не встановлено односпрямо-

ваної вікової динаміки змін поперечного розміру 
задньої ніжки внутрішньої капсули та поздовжнього 
розміру таламуса як справа, так і зліва. 

2. Поперечний розмір таламуса справа й зліва у 
дівчат молодшого віку статистично значуще біль-
ший, або має тенденції до більших значень, ніж у 
дівчат старшого віку; у юнаків величина даного пока-
зника не має чітких односпрямованих вікових від-
мінностей. 

3. Поперечний розмір задньої ніжки внутрішньої 
капсули та поздовжній й поперечний розміри тала-
муса мають, у більшості випадків, статистично зна-
чуще більші, або тенденції до більших значень у 
відповідних групах юнаків, порівняно з дівчатами. 

4. Ознаки асиметрії поперечного розміру задньої 
ніжки внутрішньої капсули (більші значення справа) і 
поздовжнього розміру таламуса (більші значення 
зліва) виявлені переважно в юнаків, а поперечного 
розміру таламуса (більші значення справа) – встанов-
лені лише у дівчат. 
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