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КОРЕЛЯЦІЇ ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОБУДОВИ
КОРЕКТНОЇ ФОРМИ ЗУБНОЇ ДУГИ З ОДОНТОМЕТРИЧНИМИ Й
КЕФАЛОМЕТРИЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ДІВЧАТ З ОРТОГНАТИЧНИМ
ПРИКУСОМ
Резюме. В статті описані і проведено аналіз кореляцій комп'ютерно-томографічних характеристик зубних дуг з одонтометричними й кефалометричними показниками дівчат з ортогнатичним прикусом. Найбільша кількість достовірних коре“ВІСНИК МОРФ ОЛОГ ІЇ”
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ляцій розмірів зубів з трансверзальними розмірами верхньої та нижньої щелепи встановлена із шириною дентинно-емалевої
межі у мезіодистальному (31,9%) й присінково-язиковому (29,2%) напрямках та з мезіодистальними (29,2%) й присінковоязиковими (25,0%) розмірами коронок зубів; із параметрами верхньощелепної зубної дуги в сагітальній площині - 77,8% із
шириною дентинно-емалевої межі у мезіодистальному і 72,2% у присінково-язиковому напрямках, 72,2% з мезіодистальними і 55,6% із присінково-язиковими розмірами коронок зубів та по 33,3% з довжиною кореня у присінково-язиковій та
мезіодистальній проекціях; з параметрами верхньощелепної зубної дуги у вертикальній площині спостерігається зовсім
інший розподіл - найбільша кількість кореляцій встановлена лише із шириною дентинно-емалевої межі у мезіодистальному
напрямку (11,1%). При аналізі достовірних кореляцій кефалометричних показників у загальній групі дівчат встановлено їх
найбільшу кількість з трансверзальними розмірами верхньої та нижньої щелепи (16,2%), 9,5% з параметрами верхньощелепної зубної дуги у вертикальній площині і лише 2,9% з параметрами верхньощелепної зубної дуги у сагітальній площині.
Ключові слова: дівчата з ортогнатичним прикусом, кореляції, комп'ютерна томографія, трансверзальні розміри верхньої й нижньої щелепи, сагітальні характеристики зубної дуги, одонтометричні і кефалометричні показники.

Вступ
Вивчення стоматологічного статусу в популяції є надзвичайно корисним для оцінки та регулювання системи
охорони здоров'я, а також коректної оцінки ефективності популяційних програм. Проведення регламентованих скринінгових досліджень максимально успішне
при обліку не середніх величин, що характеризують
параметри гнатичної частини голови, а при оцінці індивідуального діапазону мінливості анатомічних ознак в
умовах нормального розвитку прикусу [3, 4]. Наявні ж
клінічні керівництва з компьютерно-томографічної візуалізації містять вкрай незначну інформацію про морфометричні параметри зубних дуг і зубів, часто обмежену середніми величинами ознак [6, 15].
Діагностика ортодонтичної патології будується на
великій кількості різних ознак, в зв'язку з чим, постає
питання про застосування математичних методів для
обробки даних, що може значно прискорити процес
постановки діагнозу і вибору тактики лікування. Для лікаря важливо оцінити не безліч кількісних показників, а
встановити найбільш інформативні взаємопов'язані
параметри [7, 8, 13]. З позицій медичної антропології
важливим є встановлення внутрішніх зв'язків між будьякими компонентами, включаючи кефалометричні і
одонтометричні, що дуже важливо не тільки для поліпшення функції, але і для досягнення певного естетичного результату [5].
Мета дослідження - провести аналіз кореляцій комп'ютерно-томографічних трансверзальних розмірів верхньої й нижньої щелепи і сагітальних характеристик зубної дуги з одонтометричними й кефалометричними
показниками дівчат із ортогнатичним прикусом.

Матеріали та методи
Первинні показники розмірів зубів та голови дівчат
Поділля з ортогнатичним прикусом (n=50, визначали
за 11 пунктами за М.Г. Бушан зі співавторами [2]) були
отримані з банку даних науково-дослідного центру
Вінницького національного медичного університету імені
М.І. Пирогова в рамках договору про творче співробітництво між ВНМУ ім. М.І. Пирогова та ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія" (Договір №1 від
05.01.2015). Робота є фрагментом планової науководослідної роботи ВДНЗУ "Українська медична стомато-
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логічна академія" на тему: "Механізми впливу хвороботворних факторів на стоматологічний статус осіб із
соматичною патологією, шляхи їх корекції та блокування" (№ державної реєстрації: 0115U001138).
Для проведення даного дослідження використовували дентальний конусно-променевий томограф
"Veraviewepocs 3D", Морит (Японія). Дослідження проводили згідно власно розробленої схеми [10] у межах
наведених характеристик. Об'єм тривимірного зображення - циліндр 8х8см, - товщина шару 0,2/0,125 мм,
доза опромінення 0,11-0,48 мЗв, напруга та сила струму 60-90kV/2-10mA.
У верхніх і нижніх різців, іклів, малих та перших великих кутніх зубів вимірювали: довжину зуба; довжину
кореня у присінково-язиковій та мезіодистальній проекціях; мезіодистальний розмір коронки зуба; присінково-язиковий розмір; ширину дентинно-емалевої межі
у мезіодистальному напрямку; ширину дентинно-емалевої межі у присінково-язиковому напрямку. Оскільки
в попередніх дослідженнях при порівнянні коп'ютерно-томографічних метричних характеристик однойменних зубів правої і лівої сторін, достовірних або тенденцій
відмінностей виявлено не було, нами в подальших дослідженнях використовуються середні значення відповідних зубів на верхній та нижній щелепах [9, 12].
Також визначали наступні трансверзальні розміри
верхньої й нижньої щелепи і сагітальні характеристики
зубної дуги: відстань між верхівками піднебінних коренів верхніх перших великих кутніх зубів; відстань між
верхівками дистальних коренів верхніх перших великих кутніх зубів; відстань між верхівками медіальних
коренів верхніх перших великих кутніх зубів; відстань
між верхівками медіальних коренів нижніх перших великих кутніх зубів; відстань між верхівками дистальних
коренів нижніх перших великих кутніх зубів; відстань
між горбками іклів верхньої щелепи; відстань між верхівками коренів іклів верхньої щелепи; відстань між
горбками іклів нижньої щелепи; відстань між верхівками коренів іклів нижньої щелепи; відстань між точками
Пона на верхніх перших великих кутніх зубах; відстань
між точками Пона на верхніх перших малих кутніх зубах; відстань між вестибулярними медіальними буграми перших великих кутніх зубів; іклова сагітальна
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відстань верхньої щелепи; премолярна сагітальна
відстань верхньої щелепи; молярна сагітальна відстань
верхньої щелепи; глибина піднебіння на рівні іклів; глибина піднебіння на рівні перших малих кутніх зубів;
глибина піднебіння на рівні перших великих кутніх
зубів.
Визначали наступні кефалометричні розміри [1]:
сагітальну дугу, поперечну дугу, найбільший обхват голови, проекційна відстань від маківки голови (vertex)
до верхнього краю слухового отвору, найбільшу довжину голови, найбільшу ширину голови, найменшу
ширину голови, середню ширину обличчя, ширину
обличчя, зовнішньоочну ширину, міжочноямкову ширину, ширину основи носа, ширину ротової щілини,
вушний діаметр, висоту лоба, фізіологічну довжину
обличчя, довжину носа, висоту носа, глибину носа, висоту верхньої частини обличчя, відстань між назіон та
міжрізцевою точкою, відстань між назіон та простион,
морфологічну довжину обличчя, висоту верхньої губи,
висоту нижньої губи, висоту нижньої частини обличчя,
висоту червоної кайми губ, ширину нижньої щелепи,
довжину тіла нижньої щелепи, відстань від аурикулярної точки до підборіддя, відстань від аурикулярної точки 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 міжрізцевої точки.
Аналіз кореляцій отриманих результатів проводили
з використанням статистичного метода Спірмена у ліцензійному статистичному пакеті "Statistica 6.0".

Результати. Обговорення
В ряді досліджень доведено існування зв'язків
розмірів зубів та зубних дуг із параметрами краніофаціальної комплексу, що враховують расові і конституціональні особливості [8, 11]. Обидві зубні дуги, як частини єдиного функціонального апарату, пов'язані сильними корреляціями між собою, а отже інтегровані з
усією морфологічної системою голови і, можливо, всього тіла [14].
При аналізі особливостей достовірних кореляцій
трансверзальних розмірів верхньої й нижньої щелепи
та сагітальних характеристик зубної дуги з одонтометричними і кефалометричними показниками дівчат із
ортогнатичним прикусом загальної групи нами встановлені наступні множинні зв'язки: прямі, переважно середньої сили, достовірні (r від 0,30 до 0,51) зв'язки більшості
трансверзальних розмірів верхньої й нижньої щелепи
(за винятком відстані між верхівками піднебінних коренів верхніх перших великих кутніх зубів, між верхівками медіальних коренів нижніх перших великих кутніх
зубів, та між верхівками коренів іклів верхньої і нижньої щелепи) з більшістю мезіодистальних розмірів коронок верхніх різців та показників ширини дентинно-емалевої
межі у мезіодистальному напрямку верхніх латеральних
різців; прямі, переважно середньої сили, достовірні (r
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від 0,33 до 0,44) зв'язки відстаней між верхівками дистальних і медіальних коренів верхніх перших великих
кутніх зубів з більшістю присінково-язикових розмірів коронок верхніх зубів; прямі, переважно середньої сили,
достовірні (r від 0,33 до 0,39) зв'язки відстаней між горбками іклів нижньої щелепи з усіма присінково-язиковими розмірами коронок різців; зворотні середньої сили
достовірні (r від -0,30 до -0,35) зв'язки відстані між верхівками піднебінних коренів верхніх перших великих
кутніх зубів з довжиною кореня у присінково-язиковій проекції верхніх різців та більшістю показників довжини кореня
різців і іклів у мезіодистальній проекції; прямі, переважно
середньої сили, достовірні (r від 0,32 до 0,43) зв'язки
відстані між верхівками дистальних коренів верхніх
перших великих кутніх зубів з більшістю показників висоти окремих частин обличчя; зворотні середньої сили
достовірні (r від -0,30 до -0,36) зв'язки відстані між верхівками медіальних коренів нижніх перших великих
кутніх зубів з більшістю показників висоти окремих частин
обличчя; прямі, переважно середньої сили, достовірні
(r від 0,30 до 0,59) зв'язки усіх параметрів верхньощелепної зубної дуги в сагітальній площині з більшістю мезіодистальних розмірів коронок зубів, шириною дентинноемалевої межі у мезіодистальному і присінково-язиковому
напрямках, половиною присінково-язикових розмірів коронок зубів (переважно на верхній щелепі) та більшістю
показників довжини верхніх різців і довжини кореня верхніх
різців у присінково-язиковій проекції; прямі, переважно
середньої сили, достовірні (r від 0,30 до 0,42) зв'язки
глибини піднебіння на рівні перших малих і великих
кутніх зубів із більшістю показників висоти окремих частин обличчя.
Кількісний аналіз достовірних кореляцій трансверзальних розмірів верхньої й нижньої щелепи та сагітальних характеристик зубної дуги з з одонтометричними і кефалометричними показниками дівчат із ортогнатичним прикусом в загальній групі показав наступний розподіл серед лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми: 209 зв'язків із 1116 можливих
(18,7%) із параметрами зубної дуги у фронтальній площині (з них, 144 - 12,9% прямих середньої сили; 51 4,6% прямих слабкої сили; 10 - 0,9% зворотніх середньої сили; 4 - 0,4% зворотніх слабкої сили); 93 зв'язки із
279 можливих (33,3%) із параметрами верхньощелепної зубної дуги в сагітальній площині (з них, 77 - 27,6%
прямих середньої сили; 16 - 5,7% прямих слабкої сили);
18 зв'язки із 279 можливих (6,5%) із параметрами верхньощелепної зубної дуги в вертикальній площині (з
них, 11 - 3,9% прямих середньої сили; 6 - 2,2% прямих
слабкої сили; 1 - 0,4% зворотніх середньої сили).
Кількісний аналіз достовірних кореляцій трансверзальних розмірів верхньої й нижньої щелепи та сагітальних характеристик зубної дуги з одонтометричними і кефалометричними показниками юнаків і дівчат
із ортогнатичним прикусом загальних та різних за краніотипом груп показав, наступний розподіл серед
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одонтометричних та кефалометричних показників: із параметрами зубної дуги у фронтальній площині - мезіодистальні розміри коронки зубів (42 - 29,2% від загальної
кількості даних показників; з них, 22,9% прямих середньої сили; 6,3% прямих слабкої сили); присінково-язикові розміри коронки зубів (36 - 25,0% від загальної
кількості даних показників; з них, 16,7% прямих середньої сили; 8,3% прямих слабкої сили); довжина зубів (13
- 10,8% від загальної кількості даних показників; з них,
5,8% прямих середньої сили; 3,3% прямих слабкої сили;
0,8% зворотніх середньої сили; 0,8% зворотніх слабкої
сили); ширина дентинно-емалевої межі у мезіодистальному напрямку (23 - 31,9% від загальної кількості даних
показників; з них, 22,2% прямих середньої сили; 6,9%
прямих слабкої сили; 1,4% зворотніх середньої сили;
1,4% зворотніх слабкої сили); ширина дентинно-емалевої межі у присінково-язиковому напрямку (21 - 29,2%
від загальної кількості даних показників; з них, 22,2%
прямих середньої сили; 4,2% прямих слабкої сили; 2,8%
зворотніх слабкої сили); довжина кореня у присінковоязиковій проекції (8 - 11,1% від загальної кількості даних
показників; з них, 1,4% прямих середньої сили; 4,2%
прямих слабкої сили; 5,6% зворотніх середньої сили);
довжина кореня у мезіодистальній проекції (7 - 9,7% від
загальної кількості даних показників; з них, 1,4% прямих середньої сили; 2,8% прямих слабкої сили; 5,6%
зворотніх середньої сили); кефалометричні показники (68
- 16,2% від загальної кількості даних показників; з них,
11,0% прямих середньої сили; 3,1% прямих слабкої сили;
2,1% зворотніх середньої сили). Із параметрами верхньощелепної зубної дуги в сагітальній площині - мезіодистальні розміри коронки зубів (26 - 72,2% від загальної
кількості даних показників; з них, 63,9% прямих середньої сили; 8,3% прямих слабкої сили); присінково-язикові розміри коронки зубів (20 - 55,6% від загальної
кількості даних показників; з них, 47,2% прямих середньої сили; 8,3% прямих слабкої сили); довжина зубів (5 16,7% від загальної кількості даних показників; з них,
13,3% прямих середньої сили; 3,3% прямих слабкої
сили); ширина дентинно-емалевої межі у мезіодистальному напрямку (14 - 77,8% від загальної кількості даних
показників; з них, 66,7% прямих середньої сили; 11,1%
прямих слабкої сили); ширина дентинно-емалевої межі у
присінково-язиковому напрямку (13 - 72,2% від загальної кількості даних показників, усі прямі середньої сили);
довжина кореня у присінково-язиковій проекції (6 - 33,3%
від загальної кількості даних показників; з них, 22,2%
прямих середньої сили; 11,1% прямих слабкої сили);
довжина кореня у мезіодистальній проекції (6 - 33,3% від
загальної кількості даних показників; з них, 22,2% прямих середньої сили; 11,1% прямих слабкої сили); кефалометричні показники (3 - 2,9% від загальної кількості
даних показників, усі прямі слабкої сили). Із параметрами верхньощелепної зубної дуги в вертикальній площині - мезіодистальні розміри коронки зубів (2 - 5,6% від
загальної кількості даних показників, усі прямі серед-
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ньої сили); присінково-язикові розміри коронки зубів (1 2,8% від загальної кількості даних показників, усі прямі
слабкої сили); довжина зубів (1 - 3,3% від загальної
кількості даних показників, усі прямі слабкої сили); ширина дентинно-емалевої межі у мезіодистальному напрямку (2 - 11,1% від загальної кількості даних показників; з
них, 5,6% прямих середньої сили; 5,6% зворотніх середньої сили); довжина кореня у присінково-язиковій проекції (1 - 5,6% від загальної кількості даних показників,
усі прямі слабкої сили); довжина кореня у мезіодистальній
проекції (1 - 5,6% від загальної кількості даних показників, усі прямі слабкої сили); кефалометричні показники
(10 - 9,5% від загальної кількості даних показників; з них,
7,6% прямих середньої сили; 1,9% прямих слабкої сили).
Не виявлено достовірних, або середньої сили недостовірних зв'язків лише між шириною дентинно-емалевої межі
у присінково-язиковому напрямку та параметрами верхньощелепної зубної дуги в вертикальній площині.
Отримані нами результати розширюють сучасні можливості щелепно-лицевої і зубної реконструкції, які
вимагають обов'язкового визначення трансверзальних
розмірів щелеп, сагітальних характеристик зубної дуги
з урахуванням кефалометричних показників, що, в свою
чергу, дає уявлення про характеристики мозкового і
лицевого відділів черепа людини, їх взаємне співвідношення як при відсутності, так і при наявності зубощелепної патології.

Висновки
роз робок

та

перспективи

подальших

1. У дівчат загальної групи серед лінійних розмірів
необхідних для побудови коректної форми зубної дуги
відносна більшість переважно прямих достовірних середньої сили, кореляцій з розмірами зубів та кефалометричними показниками встановлена з параметрами
верхньощелепної зубної дуги в сагітальній площині
(33,3% від загальної кількости зв'язків між даними показниками), а найменша - з параметрами верхньощелепної зубної дуги у вертикальній площині (6,5%). Із
трансверзальними розмірами верхньої і нижньої щелепи відносна кількість подібних кореляцій складає
18,7%.
2. У дівчат відносна більшість кореляцій параметрів
верхньощелепної зубної дуги в сагітальній площині і
трансверзальних розмірів верхньої і нижньої щелепи
встановлена з мезіодистальними (відповідно 72,2 і
29,2%) і присінково-язиковими (лише для параметрів
верхньощелепної зубної дуги в сагітальній площині
55,6%) розмірами коронок зубів та з шириною дентинно-емалевої межі у мезіодистальному (відповідно 77,8
і 31,9%) і присінково-язиковому напрямку (відповідно
72,2 і 29,2%).
Перспективи подальших досліджень полягають у
дослідженні кореляцій лінійних розмірів необхідних
для побудови коректної форми зубної дуги з кефалометричними показниками дівчат різних краніотипів.
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Марчен ко А.В.
КОРРЕЛЯЦИИ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ НЕОБ ХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТ РОЕНИЯ КОРРЕКТ НОЙ ФОРМЫ
ЗУБ НОЙ ДУГИ С ОДОНТ ОМЕТ РИЧЕСКИМИ И КЕФАЛОМЕТРИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТ ЕЛЯМИ ДЕВУШЕК С
ОРТ ОГ НАТИЧЕСКИМ ПРИКУСОМ
Резюме. В статье описаны и проведен анализ корреляций компьютерно-томографических характеристик зубных дуг с
одонтометрическими и кефалометрическими показателями девушек с ортогнатическим прикусом. Наибольшее количество достоверных корреляций размеров зубов с трансверзальными размерами верхней и нижней челюсти установлено с
шириной дентинно-эмалевой границы в мезиодистальном (31,9%) и преддверно-языковом (29,2%) направлениях и с мезиодистальными (29,2%) и преддверно-языковыми (25,0%) размерами коронок зубов; с параметрами верхнечелюстной
зубной дуги в сагиттальной плоскости - 77,8% с шириной дентинно-эмалевой границы в мезиодистальном и 72,2% в
преддверно-языковом направлениях, 72,2% с мезиодистальными и 55,6% с преддверно-языковыми размерами коронок
зубов и по 33,3% с длиной корня в преддверно-языковой и мезиодистальной проэкциях; с параметрами верхнечелюстной
зубной дуги в вертикальной плоскости наблюдается совсем другое распределение - наибольшее количество корреляций
установлено лишь с шириной дентинно-эмалевой границы в мезиодистальном направлении (11,1%). При анализе достоверных корреляций кефалометрических показателей в общей группе девушек установлено их наибольшее количество с
трансверзальными размерами верхней и нижней челюсти (16,2%), 9,5% с параметрами верхнечелюстной зубной дуги в
вертикальной плоскости и лишь 2,9% с параметрами верхнечелюстной зубной дуги в сагиттальной плоскости.
Ключевые слова: девушки с ортогнатическим прикусом, корреляции, компьютерная томография, трансверзальные размеры верхней и нижней челюсти, сагитальные характеристики зубной дуги, одонтометрические и кефалометрические
показатели.
Маr chenko А.V .
CORRELATION OF LINEAR SIZ ES NECESSARY FOR CONST RUCTION OF THE CORRECT FORM OF DENTAL ARCH
WIT H OD ONTOMETRIC AND CEPHALOMETRIC PARAMET ERS OF GIRLS WIT H ORTHOGNATHIC BIT E
Summary. The article describes and analyzes the correlation of computer-tomographic characteristics of dental arcs with odontometric
and cephalometric indices of girls with orthognathic bite. The largest number of reliable correlations of the size of the teeth with
transversal dimensions of the upper and lower jaw are established with the width of the dentin-enamel border in mesiodistal (31.9%)
and vestibule-tongue (29.2%) directions, and with mesiodistal (29.2%) and vestibule-tongue (25,0%) size of crowns of teeth; with
parameters of the maxillary dental arch in the sagittal plane - 77.8% with the width of the dentin-enamel border in the mesiodistal and
72.2% in the vestibule-tongue directions, 72.2% with mesiodistal, and 55.6% with vestibule-tongue crowns of teeth and 33.3% with
the length of the root in the vestibule-tongue and mesiodistal projections; with the parameters of the maxillary dental arc in the vertical
plane there is a completely different distribution - the greatest number of correlations is established only with the width of the dentinenamel border in the mesiodistal direction (11.1%). In the analysis of reliable correlations of cephalometric indices in the general
groups of girls, their largest number was determined with the transversal dimensions of the upper and lower jaw (16.2%), 9.5% with
the parameters of the maxillary artery in the vertical plane and only 2.9% with the parameters of the maxillary dental arcs in the sagittal
plane.
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