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КОРЕЛЯЦІЇ КОМП'Ю ТЕРНО-ТОМОГРАФІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗУБНИХ  
ДУГ З  ОДОНТОМЕТРИЧНИМИ Й КЕФАЛОМЕТРИЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ  
Ю НАКІВ-МЕЗОЦЕФАЛІВ ІЗ ОРТОГНАТИЧНИМ ПРИКУСОМ

Резюме. В статті описані і проведено аналіз кореляції комп'ютерно-томографічних характеристик зубних дуг з одонто- 
метричними й  кефалометричними показниками юнаків-мезоцефалів із ортогнатичним прикусом. Доведено, що відносна 
більшість переважно прямих недостовірних середньої сили кореляцій розмірів зубів та кефалометричних показників вста
новлена з параметрами верхньощелепної зубно ї дуги в вертикальній площ ині (39,7%  від загальної кількості зв'язків м іж  
даними показниками), а найменша - з параметрами верхньощелепної зубної дуги у  сагітальній площині (28,3%). Найбільша 
кількість кореляцій розмірів зубів з трансверзальними розмірами верхньої і нижньої щелепи встановлена з мезіодистальни- 
ми (44,4% від загальної кількості зв 'язків м іж  даними показниками) і присінково-язиковими (38,9%) розмірами коронок зубів 
та з шириною дентинно-емалевої межі у  присінково-язиковому напрямку (43,1% ); з параметрами верхньощелепної зубної 
дуги в сагітальній площині - з мезіодистальними розмірами коронок зубів (50,0% ) та з шириною дентинно-емалевої межі у  
мезіодистальному та присінково-язиковому напрямку (55,6% ); з параметрами верхньощелепної зубної дуги в вертикальній 
площині - з довжиною зубів (53,3%), довжиною кореня у  присінково-язиковій (50,0% ) і мезіодистальній (44,4% ) проекціях та 
з кефалометричними показниками (49,5%).
Ключові слова: юнаки-мезоцефали з ортогнатичним прикусом, кореляції, трансверзальнірозміри верхньо їй  ниж ньої 
щелепи, сагітальні характеристики зубної дуги, одонтометричні показники, кефалометричні показники.

Вступ
З л ітературних джерел відомо, що утворення пра

вильної ф орми зубних рядів і, як наслідок, зубних дуг є 
дуже складним процесом, який залежить від адекват
них сп івв іднош ень кількості і величини зубів з розм і
рами щелеп [4, 7, 12]. Основні варіанти зубних дуг в из 
начаються параметрами краніо-ф аціального комплексу 
і корелю ють з розм ірами зубів [1, 5, 6].

В дослідженнях S. V. Dm itrienko, D. A. Dom enyuk і E. 
G. Vedeshina [8] та K. W. Hussein із співавторами [11] 
доведені зв 'язки  розм ір ів  зубів та зубних дуг із пара
метрами краніофаціальної комплексу, що враховують 
расові і конституціональні особливості організму. Зубні 
дуги, як частини єдиного ф ункціонального апарату, по
в'язані сильним и кореляціями як м іж  собою, так і ін те г
ровані з розм ірами голови і, можливо, всього тіла [15].

Мета дослідження - провести аналіз кореляцій ком- 
п 'ю терно-томограф ічних трансверзальних розм ір ів  вер 
хньої й нижньої щелепи і сагітальних характеристик зуб
ної д уги  з одонтом етричним и  й кеф алом етричним и 
п о ка зн и ка м и  ю наків -м езоцеф ал ів  із о р то гн а ти ч н и м  
прикусом.

Матеріали та методи
П ервинні показники  розм ір ів  зубів та голови юнаків 

Поділля з ортогнатичним  прикусом  (n=44, визначався 
за 11 -ти пунктами за М. Г. Бушан з співавт. [3 ]) отримані 
з банку даних науково-дослідного центру В інницького 
національного медичного ун іверситету ім. М.І. П ирого 
ва у рамках договору про творче сп івроб ітництво м іж 
В інницьким  національним медичним ун іверситетом  ім. 
М.І. П ирогова та ВДНЗУ "Українська медична стомато
логічна академія" (Д огов ір  № 1 від 05.01.2015). Робота 
є ф р а гм е н то м  п л ан ово ї н а уко в о -д о с л ід н о ї роботи

ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія" 
на тему: "М еханізми впливу хвороботворних факторів 
на стоматологічний статус осіб із соматичною патоло
гією, шляхи їх корекц ії та блокування" (№  державної 
реєстрації: 0115U 001138).

Дослідження проведено згідно власно розробленої 
схеми [9 ] за допом огою  дентального конусно-пром е
невого томограф а Veraviewepocs 3D, в межах наведе
них характеристик. Об'єм три вим ірн о го  зображення - 
ц ил інд р  8х8см, - товщ ина  ш ару 0 ,2 /0 ,1 2 5  мм, доза 
опром інення 0,11-0,48 мЗв, напруга та сила струму 60- 
90kV/2-10mA. У верхніх і нижніх різців, іклів, малих та 
перш их великих кутніх зубів вимірювали: довжину зуба; 
довжину кореня у  присінково-язиковій та мезіодистальній 
проекціях; мезіодистальний розм ір коронки зуба; при- 
с інково -язиковий  розм ір ; ш и р ин у  дентинно-емалевої 
межі у  мезіодистальному напрямку; ш ирину дентинно- 
емалевої межі у  присінково-язиковом у напрямку. Оск
ільки в попередніх дослідженнях при порівнянні коп'ю- 
терно-томограф ічних метричних характеристик одной
менних зубів правої і лівої сторін, достовірних або тен 
денцій відмінностей виявлено не було, нами в подаль
ш их дослідженнях використовуються середні значення 
в ідповідних зубів на верхній та нижній щелепах [10, 14].

Визначали наступні трансверзальні розм іри  верхньої 
й нижньої щелепи і сагітальні характеристики зубної дуги: 
в ідстань м іж  верхівкам и п іднеб інних корен ів  верхніх 
перш их великих кутніх зубів; відстань м іж  верхівками 
дистальних коренів верхніх перш их великих кутніх зубів; 
в ідстань м іж  верх івкам и медіальних корен ів  верхн іх 
перш их великих кутніх зубів; відстань м іж  верхівками 
медіальних коренів  нижніх перш их великих кутніх зубів; 
в ідстань м іж  верх івкам и  дистал ьних коре н ів  ниж н іх
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перш их великих кутніх зубів; відстань м іж  горбками іклів 
верхньої щелепи; відстань м іж  верхівками коренів іклів 
верхньої щелепи; відстань м іж  горбками іклів нижньої 
щелепи; відстань м іж  верхівками коренів іклів нижньої 
щелепи; відстань м іж  точками Пона на верхніх перш их 
вел ики х  кутн іх  зубах; в ідстань м іж  точкам и Пона на 
верхніх перш их малих кутніх зубах; відстань м іж  вести
булярними медіальними буграми перш их великих кутніх 
зубів; іклова сагітальна відстань верхньої щелепи; пре- 
молярна сагітальна відстань верхньої щелепи; молярна 
сагітальна відстань верхньої щелепи; глибина піднебі
ння на рівн і іклів; глибина піднебіння на рівн і перш их 
малих кутніх зубів; глибина піднебіння на рівн і перш их 
великих кутніх зубів.

Визначали наступні кеф алом етричн і ро зм іри  [2 ]: 
сагітальну дугу, поперечну дугу, найбільш ий обхват го 
лови, проекц ійна відстань від маківки голови (vertex) 
до верхнього краю слухового отвору, найбільш у д ов
ж и н у  голови , найб ільш у ш и р и н у  голови , найм енш у 
ш и р и н у  голови , середню  ш и р и н у  обличчя, ш и р ин у  
обличчя, зовн іш ньоочну ш ирину, м іж очноям кову ш и 
рину, ш и р ин у  основи носа, ш и р ин у  ротової щ ілини, 
вуш ний  д іам етр, висоту лоба, ф із іол огічну  д овж и ну 
обличчя, довжину носа, висоту носа, глибину носа, ви 
соту верхньої частини обличчя, відстань м іж  назіон та 
м іжрізцевою  точкою, відстань м іж  назіон та простион, 
морф ологічну довжину обличчя, висоту верхньої губи, 
висоту нижньої губи, висоту нижньої частини обличчя, 
висоту червоної кайми губ, ш ирину нижньої щелепи, 
довжину тіла нижньої щелепи, відстань від аурикуляр
ної точки до підборіддя, відстань від аурикулярної точ
ки до кута нижньої щелепи, відстань від аурикулярної 
точки до глабели, відстань від аурикулярної точки до 
назіон, відстань від аурикулярної точки до субназіон, 
відстань від аурикулярної точки до м іжрізцевої точки.

Аналіз кореляцій отрим аних результатів у  юнаків- 
мезоцефалів (n=16) проводили з використанням непа- 
рам етричного метода С пірмена у  л іцензійном у статис
тичном у пакеті "S tatistica 6.0".

Результати. Обговорення
При аналізі особливостей достов ірних і середньої 

сили недостовірних кореляцій трансверзальних розм ірів 
верхньої й нижньої щелепи та сагітальних характерис
ти к  зубної дуги з одонтом етричним и і кеф алометрич
ним и показниками юнаків-мезоцеф алів із ортогнатич
ним прикусом  встановлені наступні множинні зв 'язки: 
прямі, переважно недостовірні, середньої сили (r від 
0,30 до 0,44) та достовірні середньої сили (r від 0,51 до
0,59) і сильні (r від 0,60 до 0,87) зв 'язки  відстаней м іж 
верхівками дистальних та медіальних корен ів  верхніх 
п е р ш и х  в ел ики х  кутн іх  зуб ів , м іж  точкам и  Пона на 
верхніх перш их малих кутніх зубах та м іж  горбками іклів 
верхньої й нижньої щелеп з б ільш істю  мезіодисталь- 
них розм ір ів  коронок зубів та показників  ш ирини  ден- 
тинно-емалевої межі у  присінково -язиковом у напрям 

ку (за винятком  відстані м іж  верхівками дистальних ко
ренів верхніх перш их великих кутніх зубів); прям і, пе 
реважно недостовірні, середньої сили (r від 0,31 до 0,50) 
та достовірні середньої сили (r від 0,51 до 0,55) зв 'язки  
в ідстаней м іж  верх івкам и дистальних та медіальних 
к о р е н ів  в е р х н іх  п е р ш и х  в е л и к и х  к у т н іх  з у б ів  з 
більш істю прис інково-язикових розм ір ів  коронок зубів 
та б ільш істю  п о ка зн и к ів  ш и р и н и  голови  і обличчя; 
прямі, переважно достовірні, середньої сили (r від 0,56 
до 0,59) та сильні (r від 0,62 до 0,72) зв 'язки  відстаней 
м іж  точками Пона на верхніх перш их великих кутніх 
зубах та м іж  вестибулярним и  м ед іальним и буграм и 
перш их великих кутніх зубів з усіма пр и с ін ко во язи ко - 
вим и розм ірами коронок іклів і малих кутніх зубів вер 
хньої щ елепи та іклів ниж ньої щ елепи; прям і, пе р е 
важно середньої сили, достовірні (r від 0,55 до 0,59) та 
недостовірні (r від 0,33 до 0,44) зв 'язки  відстаней м іж 
точками Пона на верхніх перш их малих кутніх зубах та 
м іж  горбками іклів верхньої й нижньої щелеп з прак
тично усіма прис інково -язиковим и розм ірами коронок 
різц ів  верхньої і нижньої щелеп; прямі, переважно не
достовірні, середньої сили (r від 0,31 до 0,50) зв 'язки  
відстаней м іж  верхівками медіальних корен ів  верхніх 
перш их великих кутніх зубів, м іж  горбками іклів верх
ньої щелепи та м іж  верхівками коренів  іклів верхньої 
щелепи з більш істю показників  довжини зубів; прямі, 
переважно середньої сили, достовірні (r від 0,50 до 0,59) 
і недостовірні (r від 0,30 до 0,48) зв 'язки  відстані м іж 
горбками іклів верхньої щелепи з практично усіма по
казниками довжини коренів  різц ів  та іклів у  присінко- 
в о я з и ко в ій  і мезіодистальній проекц іях та більш ніж  
половиною  кеф алометричних показників ; зворотн і се
редньої сили недостовірні (r від -0,30 до -0,51) зв 'язки  
відстані м іж  верхівками дистальних коренів  нижніх пе р 
ших великих кутніх зубів з половиною  показників  мез- 
іодистальних розм ір ів  коронок зубів, п р и с ін ко в о я зи - 
ковим и розм ірами коронок та ш ириною  дентинно-ема- 
левої межі у  присінково -язиковом у напрямку різців вер 
хньої і нижньої щелеп та більш істю показників  ш ирини  
голови і обличчя; зворотн і середньої сили недостовірні 
(r від -0,30 до -0,41) зв 'язки  відстаней м іж  точками Пона 
на верхніх перш их великих кутніх зубах та м іж  вести
булярними медіальними буграми перш их великих кутніх 
зубів з практично усіма показниками довжині коренів 
р ізц ів  і іклів у  мезіодистальній проекції; прям і, пе ре 
важно середньої сили, достовірні (r від 0,30 до 0,48) і 
недостовірні середньої сили (r від 0,51 до 0,57) та сильні 
(r від 0,60 до 0,84) зв 'язки  відстаней м іж  верхівками 
дистальних та медіальних корен ів  верхн іх перш их ве
л и ки х  кутн іх зубів, м іж  точками Пона на верхн іх п е р 
ш их малих і великіх  кутн іх зубах та м іж  вестибулярни
ми медіальними буграм и перш их великих кутн іх зубів 
з б ільш істю  показників  в ідстаней від аурикулярної точ 
ки до в ідпов ідних точок на черепі; прям і, переважно 
недостов ірн і, середньої сили (r від 0,30 до 0,50) зв 'я з 
ки премолярної і молярної сагітальних відстаней верх
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ньої щелепи з більш істю мезіодистальних розм ір ів  ко 
ронок зубів та показників  відстаней від аурикулярної 
точки до відповідних точок на черепі; прямі, переваж
но недостовірні, середньої сили (r від 0,30 до 0,48) зв 'я з 
ки усіх параметрів верхньощ елепної зубної дуги в саг
італьн ій  пл ощ ин і з б іл ьш істю  п р и с ін ко в о -я з и ко в и й  
розм ір ів  коронок та ш ирини  дентинно-емалевої межі у 
присінково -язиковом у напрямку різц ів  верхньої і н иж 
ньої щелеп; прямі, переважно достовірні, середньої сили 
(r від 0,51 до 0,57) і сильні (r від 0,61 до 0,87) зв 'язки  
глибини піднебіння на рівні перш их малих кутніх зубів 
з б ільш істю  показник ів  довж ини  зубів, ш и р ин и  ден- 
тинно-емалевої межі у  прис інково -язиковом у напрям 
ку та д овж ини  кореня зуб ів у  п р и с ін ко во -я зи ко в ій  і 
мезіодистальній проекціях; переважно прям і середньої 
сили достовірні (r від 0,50 до 0,59) і недостовірні (r= від
0,30 до 0,50) зв 'язки  усіх параметрів верхньощ елепної 
зубної дуги в вертикальній  площ ині з майже полови
ною кеф алометричних показників.

К ількісний аналіз достов ірних і середньої сили не
достов ірних кореляцій трансверзальних розм ір ів  верх
ньої й нижньої щ елепи та сагітальних характеристик 
зубної дуги з одонтометричними і кеф алометричними 
п о ка зн и ка м и  ю наків -м езоцеф ал ів  із о р то гн а ти ч н и м  
прикусом  показав наступний розподіл серед л ін ійних  
ро зм ір ів  необхідних для побудови коректно ї ф орми 
дуги: 375 зв 'язк ів  із 1116 можливих (33,6%, з яких 25,9%  
недостовірних середньої сили) із параметрами зубної 
дуги у ф ронтальній площ ині (з них, 3,2%  прям их силь
них; 4,1%  прям их середньої сили; 19,8% недостовірних 
прям их середньої сили; 0,3%  зворотн іх сильних; 0,1% 
зворотн іх середньої сили; 6,1% недостовірних зворотн іх 
середньої сили); 79 зв 'язк ів  із 279 м ожливих (28,3%, з 
яких 24,1%  недостовірних середньої сили) із парамет
рами верхньощ елепної зубної дуги в сагітальній пло
щині (з них, 2 ,2%  прям их сильних; 2,2%  прям их се
редньої сили; 21,9%  недостовірних прямих середньої 
сили; 2,2%  недостов ірних зворотн іх середньої сили);
110 зв 'язк ів  із 279 можливих (39,7%, з яких 25,1%  не
достов ірних середньої сили) із параметрами верхньо
щелепної зубної дуги в вертикальній площ ині (з них, 
6,5%  прям их сильних; 7,2%  прям их середньої сили; 
24 ,4%  недостовірних прям их середньої сили; 0,4%  зво 
ротніх сильних; 0,4%  зворотн іх середньої сили; 0,7% 
недостов ірних зворотн іх середньої сили).

К ількісний аналіз достов ірних і середньої сили не
достов ірних кореляцій трансверзальних розм ір ів  верх
ньої й нижньої щ елепи та сагітальних характеристик 
зубної дуги з одонтометричними і кеф алометричними 
п о ка зн и ка м и  ю наків -м езоцеф ал ів  із о р то гн а ти ч н и м  
прикусом  показав, наступний розподіл серед одонто- 
м етричних та кеф алометричних показників: із парамет
рами зубної дуги у  ф ронтальній площ ині - мезіодис- 
тальні розм іри  коронки  зубів (64-44,4%  від загальної 
кількості даних показників , з яких 31,2%  недостовірних 
середньої сили; з них, 6,9% прям их сильних; 5,5%  пр я 

мих середньої сили; 22,2%  недостовірних прям их се
редньої сили; 0,7%  зворотн іх сильних; 9,0%  недостові
рн и х  зво р о тн іх  середньої сили); пр и с ін ко во -язи ко в і 
розм іри  коронки  зубів (56-38,9%  від загальної кількості 
даних показників , з яких 26,4%  недостов ірних серед
ньої сили; з них, 4 ,2%  прям их сильних; 7,6%  прямих 
середньої сили; 18,8% недостовірних прям их середньої 
сили; 0,7%  зворотн іх сильних; 7,6%  недостовірних зво 
ротн іх середньої сили); довж ина зубів (32-26,7%  від 
загальної кількості даних показників, з яких 23,4%  не
д остов ірних середньої сили; з них, 1,7% прям их силь
них; 1,7% прям их середньої сили; 21,7%  недостовірних 
прям их середньої сили; 1,7% недостов ірних зворотн іх 
середньо ї сили); ш и рина  д ентинно-ем алевої межі у 
мезіодистальном у напрям ку (24 -33 ,3%  від  загальної 
кількості даних показників , з яких 27,7%  недостовірних 
середньої сили; з них, 1,4% прям их сильних; 4 ,2%  пр я 
мих середньої сили; 20,8%  недостовірних прям их се
редньої сили; 6,9%  недостовірних зворотн іх середньої 
сили); ш ирина дентинно-емалевої межі у  присінково- 
язиковом у напрямку (31-43,1%  від загальної кількості 
даних показників , з яких 33,4%  недостовірних серед
ньої сили; з них, 2,8%  прям их сильних; 5,6%  прямих 
середньої сили; 29,2%  недостов ірних прям их серед
ньої сили; 1,4% зворотн іх сильних; 4,2%  недостовірних 
зворотн іх середньої сили); довжина кореня у присінко- 
во-язиков ій  проекц ії (19-26,4%  від загальної кількості 
даних показників , з яких 23,7%  недостовірних серед
ньої сили; з них, 2,8%  прямих середньої сили; 18,1% 
недостовірних прям их середньої сили; 5,6%  недостов
ірних  зворотн іх середньої сили); довжина кореня у м е
зіодистальній проекц ії (21-29,2%  від загальної кількості 
даних показників , з яких 27,8%  недостовірних серед
ньої сили; з них, 1,4% прямих середньої сили; 11,1% 
недостовірних прям их середньої сили; 16,7% недосто
в ірних зворотн іх середньої сили); кефалометричні по
казники (129-30,7%  від загальної кількості даних показ
ників, з яких 23,3%  недостовірних середньої сили; з них, 
3,6%  прям их сильних; 3,6%  прям их середньої сили; 
19,0% недостовірних прям их середньої сили; 0,2%  зво 
ротніх середньої сили; 4,3%  недостов ірних зворотн іх 
середньої сили). Із параметрами верхньощ елепної зуб
ної дуги в сагітальній площ ині - мезіодистальні розм іри  
коронки  зубів (18-50,0%  від загальної кількості даних 
показників , з яких 38,9% недостовірних середньої сили; 
з них, 2,8%  прям их сильних; 8,3% прям их середньої 
сили; 38,9%  недостов ірних прям их середньої сили); 
прис інково -язикові розм іри  коронки  зубів (12-33,3%  від 
загальної кількості даних показників; з них, 2,8%  пр я 
мих сильних; 30,6%  прям их середньої сили); довжина 
зубів (6-20,0%  від загальної кількості даних показників, 
з яких усі недостовірні середньої сили; з них, 6,7% не
д остов ірних прям их середньої сили; 13,3% недостов ір
них зворотн іх середньої сили); ш ирина дентинно-ема- 
левої межі у  мезіодистальному напрямку (4-22,2%  від 
загальної кількості даних показників , з яких усі недо
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стов ірні середньої сили; з них, 16,7% недостов ірних 
прям их середньої сили; 5,6%  недостов ірних зворотн іх 
середньої сили); ш ирина  д ентинно-ем алевої межі у 
прис інково-язиковом у напрямку (10-55,6%  від загаль
ної кількості даних показників , з яких 50,0%  недостові
рних середньої сили; з них, 5,6% прямих сильних; 44,4%  
недостовірних прям их середньої сили; 5,6%  недостов
ірних  зворотн іх  середньої сили); кеф алометричні по
казники (29-27,6%  від загальної кількості даних показ
ників, з яких 21,9%  недостов ірних середньої сили; з 
них, 3,8% прямих сильних; 1,9% прямих середньої сили; 
21,9%  недостовірних прям их середньої сили). Із пара
метрами верхньощ елепної зубної дуги в вертикальній 
площ ині - мезіодистальні розм іри  коронки  зубів (1 2 
33,3%  від загальної кількості даних показників, усі не
достов ірні прям і середньої сили); прис інково -язиков і 
розм іри  коронки  зубів (3-8,3%  від загальної кількості 
даних показників, усі недостовірні прямі середньої сили); 
довжина зубів (16-53,3%  від загальної кількості даних 
показників , з яких 20,0%  недостовірних середньої сили; 
з них, 23,3%  прям их сильних; 10,0% прям их середньої 
сили; 20,0%  недостов ірних прям их середньої сили); 
ш ирина дентинно-емалевої межі у  мезіодистальном у 
напрямку (5-27,8%  від загальної кількості даних показ
ників, з яких 22,3%  недостов ірних середньої сили; з 
них, 16,7% недостовірних прям их середньої сили; 5,6% 
зворотн іх середньої сили; 5,6% недостовірних зворотн іх 
середньої сили); ш ирина  д ентинно-ем алевої межі у 
пр ис ін ко во -язико во м у  напрям ку (5-27,8%  від загаль
ної кількості даних показників , з яких 22 ,2%  недостов
ірних середньої сили; з них, 5,6% прямих сильних; 22,2%  
недостовірних прям их середньої сили); довжина коре
ня у прис інково -язиков ій  проекції (9-50,0%  від загаль
ної кількості даних показників , з яких 16,7% недостові
рних  середньої сили; з них, 16,7% прям их сильних; 
16,7% прям их середньої сили; 16,7%  недостов ірних 
прям их середньої сили); довжина кореня у мезіодис
тальній проекц ії (8-44,4%  від загальної кількості даних 
показників , з яких 22 ,2%  недостовірних середньої сили; 
з них, 11,1% прям их сильних; 11,1% прямих середньої 
сили; 22 ,2%  недостовірних прям их середньої сили); ке
ф а л о м е тр и ч н і п о ка з н и к и  (5 2 -4 9 ,5 %  в ід  за га л ьн о ї 
кількості даних показників , з яких 32,3%  недостовірних 
середньої сили; з них, 4,8%  прям их сильних; 11,4% пр я 
мих середньої сили; 31,4%  недостовірних прям их се
редньої сили; 0,9%  зворотн іх сильних; 0,9%  недостов
ірних  зворотн іх середньої сили).

Порівнюю чи отримані результати з даними отрим а
ним и в юнаків загальної групи [13] необхідно відм ітити 
наступні розбіжності зв 'язків ;

- якщ о в загальній групі серед л ін ійних  розм ір ів  не
обхідних для побудови коректної ф орми зубної дуги 
відносна більш ість переважно прямих достов ірних се
редньої сили, кореляцій з розм ірами зубів та кефало- 
м етричним и показниками встановлена з параметрами 
верхньощ елепної зубної д уги  в сагітальн ій  площ ині

(31,2%  від загальної кількості зв 'язк ів  м іж  даними по
казниками), а найменш а - з параметрами верхньощ е
лепної зубної дуги у вертикальній  площ ині (14,0% ), то 
в ю наків-м езоцеф ал ів  в ідносна  б ільш ість  кореляц ій  
встановлена з параметрами верхньощ елепної зубної 
дуги в вертикальній  площ ині (39,7% ), а найменш а - з 
параметрами верхньощ елепної зубної дуги у сагітальній 
площ ині (28,3%);

- на в ідм іну від загальної групи  в ю на ківм езоц е - 
фалів привертає увагу збільш ення відсотка зворотн іх 
зв 'язк ів  трансверзальних розм ір ів  верхньої і нижньої 
щелепи з практично усіма розм ірами зубів (в ідповідно 
2,1%  в загальній групі і 54,5%  у мезоцефалів) і кефа
лом етричним и показниками (в ідповідно 0 і 4,5% );

- також, на в ідм іну від загальної групи , в юнаків- 
мезоцефалів збільшується в ідсоток зворотн іх  зв 'язк ів  
параметрів верхньощ елепної зубної дуги в сагітальній 
площ ині з довжиною  зубів (в ідповідно 0 і 13,3%) та з 
ш ириною  дентинно-емалевої межі у  мезіодистально
му і пр ис інково -язиковом у напрямках (в ідпов ідно 0 і 
5,6%  в обох випадках).

В исновки та п ер сп екти в и  подальш их  
розробок

1. В ю наків-мезоцеф ал ів серед л ін ій н и х  розм ір ів  
необхідних для побудови коректної ф орми зубної дуги 
відносна більш ість достов ірних і середньої сили недо
стов ірних кореляцій з розм ірами зубів та кефаломет- 
ричним и показниками встановлена з параметрами вер 
хн ьо щ е л е пн о ї зубної д уги  в в е р ти ка л ьн ій  площ ин і 
(39,7%  від загальної кількості зв 'язк ів  м іж  даними по
казниками), а найменш а - з параметрами верхньощ е
лепної зубної дуги у сагітальній площ ині (28,3%).

2. В юнаків-мезоцеф алів відносна більш ість досто
в ірних і середньої сили недостовірних кореляцій транс
верзальних розм ір ів  верхньої і нижньої щелепи вста
новлена  з м е з іо д и ста л ьн и м и  (4 4 ,4 %  в ід  загально ї 
кількості зв 'язк ів  м іж  даними показниками) і присінко- 
в о -язиковим и  (38,9% ) розм ірам и коро н ок  зуб ів та з 
ш ириною  дентинно-ем алевої межі у  п р и с ін ко в о я з и - 
ковому напрямку (43,1% ).

3. Б ільш ість кореляцій параметрів верхньощ елеп
ної зубної дуги в сагітальній площ ині в ю наківм езоце- 
фалів встановлена з мезіодистальними розм ірами ко
ронок зубів (50,0% ) та з ш ириною  дентинно-емалевої 
межі у  мезіодистальному та прис інково-язиковом у на
прям ку (55,6% ); а параметрів верхньощ елепної зубної 
дуги в вертикальній площ ині - з довжиною  зубів (53,3%), 
довжиною  кореня у прис інково-язиков ій  (50,0% ) і м ез
іодистальній (44 ,4% ) проекц іях та з кеф алометричними 
показниками (49,5% ).

П ерспективи  подальш их досл ідж ень полягаю ть в 
д осл ідж енн і кореляц ій  л ін ій н и х  р о зм ір ів  необхідних 
для побудови коректної ф орми зубної дуги  з одонто
м етричним и  і кеф алом етричним и показникам и юнаків 
інш их кран іотипів .
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М арченко А .В ., Петрушанко T .A ., Гунас И .В .
КОРРЕЛЯЦИИ ЛИНЕЙНЫ Х КОМ ПЬЮ ТЕРНО-ТОМ ОГРАФИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗУБНЫ Х ДУГ С 
ОДОНТОМЕТРИЧЕСКИМИ И КЕФАЛО М ЕТРИЧЕСКИМ И ПОКАЗАТЕЛЯМИ Ю НО Ш ЕЙ-М ЕЗО ЦЕФ АЛОВ С 
ОРТОГНАТИЧЕСКИМ ПРИКУСОМ
Резюме. В статье описаны и проведен анализ корреляций компьютерно-томографических характеристик зубных дуг с 
одонтометрическими и кефалометрическими показателями юношей-мезоцефалов с ортогнатическим прикусом. Доказа
но, что наибольшее количество преимущественно прямых недостоверных средней силы корреляций размеров зубов и 
кефалометрических показателей установлена с параметрами верхнечелюстной зубной дуги в вертикальной плоскости 
(39,7% от общего количества связей между этими показателями), а наименьшее - с параметрами верхнечелюстной 
зубной дуги в сагитальной плоскости (28,3%). Наибольшее количество корреляций размеров зубов с трансверзальными 
размерами верхней и нижней челюсти установлено с мезиодистальными (44,4% от общего количества связей между 
данными показателями) и преддверно-языковыми (38,9% ) размерами коронок зубов, а так же с шириной дентинно
эмалевой границы в преддверно-языковом направлении (43,1%); с параметрами верхнечелюстной зубной дуги в саги
тальной плоскости - с мезиодистальными размерами коронок зубов (50,0%) и с шириной дентинно-эмалевой границы в 
мезиодистальном и преддверно-языковом направлениях (55,6%); с параметрами верхнечелюстной зубной дуги в верти
кальной плоскости - с длиной зубов (53,3%), длиной корня в преддверно-языковой (50,0%) и мезиодистальной (44,4%) 
проекциях, а так же с кефалометрическими показателями (49,5%).
Ключевые слова: юноши-мезоцефалы с ортогнатическим прикусом, корреляции, трансверзальные размеры верхней и ниж
ней челюсти, сагитальные характеристики зубной дуги, одонтометрические показатели, кефалометрические показатели.

M archenko A .V ., Petrushanko Т.О., Gunas I.V.
CORRELATION COMPUTED TOMOGRAPHY DENTAL ARCHES CHARACTERISTICS WITH ODONTOMETRIC AND 
CEPHALOMETRIC INDICES OF YOUTH-MESOCEPHALS ORTHOGNATHIC BITE
Summary. The article describes and analyzes the correlation of computer-tomographic characteristics of dental arcs with odontometric 
and cephalometric indices of youth-mesocephals with orthognathic bite. It is proved that the relative majority of the predominantly 
direct, unreliable mean strength correlations of the sizes of teeth and cephalometric indices is established with the parameters of the 
maxillary dental arch in the vertical plane (39.7% of the total number of links between the given indices), and the smallest - with the 
parameters of the maxillary dental arches in sagittal plane (28.3%). The greatest number of correlations of the sizes of the teeth with 
transversal dimensions of the upper and lower jaw are established with mesiodistal (44.4% of the total number of links between these 
indices) and vestibule-tongue (38.9%) sizes crowns of the teeth and with the width of the dentin-enamel border in the vestibule-
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tongue direction (43.1%); with parameters of the maxillary dental arch in the sagittal plane - with mesiodistal dimensions of crowns of 
teeth (50,0%) and with the width o f the dentin-enamel border in the mesiodistal and vestibule-tongue direction (55,6%); with 
parameters of maxillary dental arc in the vertical plane - with teeth length (53.3%), root length in vestibule-tongue (50.0%) and 
mesiodistal (44.4%) projections and with cephalometric indices (49.5%).
Key words: youth-mesocephals with orthognatic bite, correlations, transversal volumes of the upper and lower jaw, sagittal characteristics 
of the dental arch, odontometric indicators, cephalometric indicators.

Рецензент - д.б.н., проф. Сарафинюк Л.А.

Ста ття надійшла до редакції 14.04.2017р.

Марченко Алла Володимирівна - к.мед.н., доцент кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗУ "Українська медична стома
тологічна академія"; +38(097)0719114; allamarchen@ukr.net
Петрушанко Тетяна Олексіївна - д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗУ "Українська 
медична стоматологічна академія"
Гунас Ігор Валерійович - д .мед.н., професор, виконавчий директор Міжнародної академії інтегративної антропології; 
+38(067)1210005

© Lykhytskyi O.O.
UDC: 616.71-007.234:611-018.4:616.716.4:576.7:618.46 
Lykhytskyi O.O.
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya (Pirogov str. 56, Vinnytsya, 21018, Ukraine)

HISTOLOGICAL FEATURES OF MORPHOGENESIS OF REGENERATE IN 
RATS WITH OPEN LOWER JAW FRACTURE ON THE BACKGROUND OF 
OSTEOPOROSIS AFTER IMPLANTATION OF CRYOPRESERVED TISSUE OF 
HUMAN PLACENTS

Summary. The use o f a cryopreserved fragm ent o f the placenta with a combined pathology - a fracture o f the lower jaw  against 
the background o f osteoporosis - helps to reduce the area o f necrosis in the fracture zone, its rapid delimitation, which is accompanied 
by intensive development o f connective tissue. These phenomena are more pronounced in the late stages o f repair and are 
accompanied by an increase in the activity o f the osteogenic component.
Key words: osteoporosis, fracture, cryopreserved placenta, morphology.

Introduction
Craniofacial injury is a serious injuries category and make 

up a major threat to the health and life of a person what has a 
great social significance [1, 2, 7]. Among the injuries of the facial 
skeleton, fractures of the mandible are the most common, which, 
according to domestic and foreign authors, make up from  70 to 
85% of all fractures of the maxillo-facial bones [4, 5, 8, 11].

At present, numerous m ethods of treatm ent for stimulation 
of reparative osteoregeneration after bone fracture have been 
theoretica lly substantiated and clin ically tested, but there is 
no consensus am ong authors on ways to stim ulate bone 
debris consolidation and therapeutic tactics. The question of 
the use of placental preparations as a m ethod of influencing 
reparative osteogenesis in the trea tm ent and prevention of 
com plications in traum a and fractures, in particular, w ith 
dam age to  the  bones of the  facial skull, has not been 
investigated to date. At the same tim e, there  is evidence of 
a positive e ffect of the  introduced cryopreserved fragm ent 
of the placenta in in flam m atory processes, hormonal and 
im m unological failure [6, 9, 10].

Aim  of w o rk  - to substantiate the possib ility of using 
cryopreserved fragm ents of the placenta as a corrector of 
reparative osteogenesis in the experimental traumatic process 
in the bone tissue of the lower jaw against the background 
of osteoporosis.

Materials and methods
The study was carried out on 70 male Wistar rats (body 

w e igh t 180-200 g). Experim ental osteoporosis in rats was 
induced by adm inistration of 2.5%  hydrocortisone acetate 
solution over a period of 60 days in a dose of 5 m g /kg  body 
w e igh t [3]. Subsequently, the  drug was discontinued and 
traum atic dam age to the lower jaw was restored: the rat was 
fixed on the back of the  machine; under ligh t hexanal (0.1 
ml of 10% solution per 100 g of body w e igh t) anesthesia in 
the right subm andibular zone was perform ed damage on 
the skin parallel to the  lower edge of the m andible in the 
m edia l d irec tio n  o f 10-12 m m  in le ng th ; the  m uscles 
dissected and skeletoned the lower jaw; separating the 
external cortical plate w ith  a separating disk, and then a full 
bone fracture w ith  a bit on the line was applied, connecting 
the site of the fusion of the body and the branches of the jaw 
in the retro-m olar region w ith  a location 0.9 cm from  the 
m edial angle of the  m andible . The surgical w ound was 
connected w ith  the oral cavity, the  muscles and the skin 
w ere  sutu red w ith  a catgut. All stages of experim enta l 
research have been pe rfo rm ed in accordance w ith  the 
International Humane Animal Health Practices D irective in 
accordance w ith  the  rules of the  "European Convention fo r 
the  Protection of Vertebrate Animals Used fo r Experim ental
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