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ОСОБЛИВОСТІ КОРЕЛЯЦІЙ ПОКАЗНИКІВ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВООБІГУ
З КОНСТИТУЦІОНАЛЬНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ТІЛА ПРАКТИЧНО
ЗДОРОВИХ ДІВЧАТ ЕКТОМОРФНОГО СОМАТОТИПУ
Резюме. У 35 практично здорових міських дівчат ектоморфного соматотипу, мешканців Подільського регіону України,
встановлені особливості зв'язків показників реоенцефалографії з конституціональними параметрами тіла. Серед різних груп
показників реоенцефалограми у дівчат ектоморфного соматотипу встановлено найбільшу кількість достовірних і середньої
сили недостовірних зв'язків із антропо-соматотипологічними показниками для часових та розрахункових показників. Для
амплітудних показників реоенцефалограми встановлено найбільший відносний відсоток кореляцій з кефалометричними
показниками; для часових показників реоенцефалограми - із показниками компонентного складу маси тіла, тотальними
розмірами тіла і діаметрами тіла; для розрахункових показників реоенцефалограми - із тотальними розмірами тіла.
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Вступ
В ряді областей клінічної медицини досвід застосування морфофункціональних показників і соматотипа показав їх перспективність як для діагностики, так
і для прогнозу захворювання [10, 11]. У той же час
дослідження взаємозв'язків фізіологічних особливостей (це стосується більше реоенцефалографічних
показників) церебрального кровообігу у осіб певного
соматотипа (індивідуального морфофенотипа) малочисленні [2, 3, 7] або носять несистемний характер [15,
16, 18], що не дозволяє виробити єдині теоретичні та
методологічні підходи в діагностиці і розмежуванні
норми та патології.
Пошук залежності функціональних та фізіологічних особливостей церебральної гемодинаміки від соматотипа і конституціональних параметрів у здорових
осіб важливе для розкриття приватних механізмів регуляції мозкового кровотоку, що значно посилилить
наукову базу неврології, нейрохірургії, фізіології, морфології та інших дисциплін і створить умови для більш
поглибленого використання інтегративного підходу [4,
5, 12, 13].
Мета роботи - вивчити особливості зв'язків показників реоенцефалографії з конституціональними параметрами тіла практично здорових дівчат ектоморфного соматотипу.
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Матеріали та методи
У 150 практично здорових міських дівчат віком від
16 до 20 років, у третьому поколінні мешканців Подільського регіону України на базі науково-дослідного
центру Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова проведені антропометричні,
соматотипологічні та реоенцефалографічні дослідження. Комітетом з біоетики Вінницького національного
медичного університету ім. М.І. Пирогова встановлено, що матеріали дослідження не заперечують основним біоетичним нормам Гельсінської декларації, Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину
(1977), відповідним положенням ВООЗ та законам України.
Антропометричне дослідження згідно зі схемою В.В.
Бунака [6]. Краніометрія включала визначення: обхвату голови (глабела), сагітальної дуги, найбільшої довжини і ширини голови, найменшої ширини голови,
ширини обличчя та нижньої щелепи [1]. Соматотип
визначений за методикою J. Carter і B. Heath [17], а
компонентний склад маси тіла - за методикою J. Matiegka
[19] та Американського інституту харчування (АІХ) [20].
Реоенцефалографічні параметри визначали за допомогою комп'ютерного діагностичного комплексу. В
результаті обробки реограми автоматично визначали
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характерні точки на кривій, визначали основні показники, формували та обґрунтовували висновок про стан
кровоносної системи досліджуваної ділянки [14].
Аналіз зв'язків отриманих результатів у дівчат ектоморфного соматотипа (n=35) проводили з використанням методу Спірмена в ліцензійному статистичному
пакеті "STATISTICA 6.1".

Результати. Обговорення
При аналізі особливостей достовірних і середньої
сили недостовірних зв'язків показників церебрального
кровообігу з антропо-соматотипологічними параметрами тіла практично здорових дівчат ектоморфного соматотипу встановлені наступні множинні кореляції: прямі,
переважно достовірні, середньої сили (r=від 0,35 до 0,38),
зв'язки більшості амплітудних показників (за винятком
базового імпедансу) лише з шириною нижньої щелепи;
прямі переважно недостовірні, середньої сили (r=від
0,30 до 0,32) зв'язки показника тривалості серцевого
циклу з майже половиною діаметрів тіла, м'язовим і кістковим компонентами маси тіла за методом Матейко й м'язовим за методом АІХ; прямі, переважно достовірні, середньої сили (r=від 0,36 до 0,48), зв'язки дикротичного
й діастолічного індексів з усіма тотальними, третиною поздовжніх розмірів тіла, більш ніж половиною обхватів верхньої кінцівки, третиною діаметрів тіла (за винятком дикротичного індексу), м'язовим компонентом маси тіла за методом Матейко, а також кістковим компонентом маси тіла
за методом Матейко й м'язовим за методом АІХ (лише
для дикротичного індексу). Привертає увагу відсутність
достовірних і середньої сили недостовірних кореляцій:
амплітудних показників із тотальними, поздовжніми й
обхватними розмірами тіла, показниками ширини дистальних епіфізів довгих трубчастих кісток кінцівок (ШДЕ)
і компонентного складу маси тіла; часових показників
із показниками товщини шкірно-жирових складок
(ТШЖС) і компонентами соматотипу; розрахункових
показників із компонентами соматотипу.
Кількісний аналіз достовірних і середньої сили недостовірних зв'язків показників церебрального кровообігу з антропо-соматотипологічними параметрами тіла
практично здорових дівчат ектоморфного соматотипу
виявив наступний розподіл серед амплітудних, часових і
розрахункових показників реоенцефалограми: 10 зв'язків
із 290 можливих (3,4%) із амплітудними показниками
(з яких, 1,7% достовірних прямих середньої сили, 1,3%
недостовірних прямих середньої сили, 0,4% недостовірних зворотніх середньої сили); 30 зв'язків із 290 можливих (10,3%) із часовими показниками (з яких, 3,4%
достовірних прямих середньої сили та 6,9% недостовірних прямих середньої сили); 47 зв'язків із 464 можливих (10,1%) із розрахунковими показниками (з яких, 4,7%
достовірних прямих середньої сили, 2,2% недостовірних прямих середньої сили, 1,5% достовірних зворотніх
середньої сили, 1,7% недостовірних зворотніх середньої сили).
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Серед антропо-соматотипологічних параметрів у практично здорових дівчат ектоморфного соматотипу виявлений наступний розподіл зв'язків: з амплітудними
показниками - кефалометричні показники (6-17,1% від
загальної кількості даних показників; з них, 11,4% достовірних прямих середньої сили; 5,7% недостовірних
прямих середньої сили); діаметри тіла (1-2,5% від загальної кількості даних показників; усі достовірні прямі
середньої сили); ТШЖС (2-4,4 % від загальної кількості
даних показників; усі недостовірні прямі середньої сили);
компоненти соматотипу (1-6,7% від загальної кількості
даних показників; усі недостовірні зворотні середньої
сили). Із часовими показниками - кефалометричні показники (1-2,9% від загальної кількості даних показників;
усі недостовірні прямі середньої сили); тотальні розміри
тіла (3-20,0% від загальної кількості даних показників; з
них, 6,7% достовірних прямих середньої сили; 13,3%
недостовірних прямих середньої сили); поздовжні розміри тіла (2-8,0% від загальної кількості даних показників;
з них, 4,0% достовірних прямих середньої сили; 4,0%
недостовірних прямих середньої сили); ШДЕ (1-5,0% від
загальної кількості даних показників; усі достовірні прямі
середньої сили); діаметри тіла (8-20,0% від загальної
кількості даних показників; з них, 5,0% достовірних прямих середньої сили; 15,0% недостовірних прямих середньої сили); обхватні розміри тіла (10-13,3% від загальної кількості даних показників; з них, 5,3% достовірних
прямих середньої сили; 8,0% недостовірних прямих
середньої сили); показники компонентного складу маси
тіла (5-25,0 % від загальної кількості даних показників;
з них, 5,0% достовірних прямих середньої сили; 20,0%
недостовірних прямих середньої сили). Із розрахунковими показниками - кефалометричні показники (3-6,3%
від загальної кількості даних показників; з них, 4,2%
достовірних прямих середньої сили; 2,1% недостовірних прямих середньої сили); тотальні розміри тіла (8-33,3%
від загальної кількості даних показників; з них, 25,0%
достовірних прямих середньої сили; 8,3% достовірних
зворотніх середньої сили); поздовжні розміри тіла (4-10,0%
від загальної кількості даних показників; з них, 7,5% достовірних прямих середньої сили; 2,5% недостовірних
прямих середньої сили); ШДЕ (1-3,1% від загальної
кількості даних показників; усі достовірні зворотні середньої сили); діаметри тіла (10-15,6% від загальної
кількості даних показників; з них, 6,2% достовірних прямих середньої сили; 1,6% недостовірних прямих середньої сили; 4,7% достовірних зворотніх середньої сили;
3,1% недостовірних зворотніх середньої сили); обхватні
розміри тіла (11-9,2% від загальної кількості даних показників; з них, 3,3% достовірних прямих середньої сили;
3,3% недостовірних прямих середньої сили; 2,6% недостовірних зворотніх середньої сили); ТШЖС (6-8,3%
від загальної кількості даних показників; з них, 2,8%
недостовірних прямих середньої сили; 1,3% достовірних зворотніх середньої сили; 4,2% недостовірних зворотніх середньої сили); показники компонентного складу
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маси тіла (4-12,5% від загальної кількості даних показників; з них, 9,4% достовірних прямих середньої сили;
3,1% недостовірних прямих середньої сили).
На відміну від дівчат ектоморфного соматотипу, у
дівчат загальної групи [8] найбільшу кількість достовірних зв'язків із антропо-соматотипологічними показниками встановлено для амплітудних та часових показників реоенцефалограми; а у дівчат мезоморфного
соматотипу [9] - лише з амплітудними показниками.
Причому, для амплітудних показників реоенцефалограми у дівчат загальної групи найбільший відносний
відсоток кореляцій встановлено з компонентами соматотипу і показниками компонентного складу маси тіла,
а у дівчат мезоморфного соматотипу - з тотальними і
поздовжніми розмірами тіла; для часових показників
реоенцефалограми - у дівчат загальної групи з тотальними і поздовжніми розмірами тіла, а у дівчат мезоморфного соматотипу з компонентами соматотипу і
поздовжніми розмірами тіла; для розрахункових показників реоенцефалограми - у дівчат загальної групи з
тотальними, поздовжніми розмірами тіла і компонентами соматотипу, а у дівчат мезоморфного соматотипу
з тотальними розмірами тіла.

Висновки
роз робок

та

перспективи

подальших

1. З усіх груп показників церебрального кровообігу
у практично здорових дівчат ектоморфного соматотипу встановлено найбільшу кількість достовірних і середньої сили недостовірних зв'язків із антропо-соматотипологічними показниками для часових та розрахункових показників реоенцефалограми.
2. Для амплітудних показників реоенцефалограми
встановлено найбільший відносний відсоток кореляцій
з кефалометричними показниками (17,1% від загальної кількості даних показників); для часових - із показниками компонентного складу маси тіла (25,0%), тотальними розмірами тіла і діаметрами тіла (по 20,0%);
для розрахункових показників - із тотальними розмірами тіла (33,3%).
Отримані результати дослідження особливостей
зв'язків показників реоенцефалографії з конституціональними параметрами тіла дівчат різних соматотипів
дозволить в практичній медицині використовувати їх в
якості маркерів при контролі стану мозкового кровообігу при різних захворюваннях церебро-васкулярної
системи.
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Д ац ен ко Г .В.
ОСОБ ЕННОСТ И КОРРЕЛЯЦИЙ ПОКАЗАТ ЕЛЕЙ ЦЕРЕБ РАЛЬНОГО КРОВООБ РАЩЕНИЯ С
КОНСТ ИТ УЦИОНАЛЬНЫМИ ПАРАМЕТ РАМИ Т ЕЛА ПРАКТ ИЧЕСКИ ЗД ОРОВЫХ Д ЕВУШЕК ЭКТ ОМОРФНОГ О
СОМАТ ОТИПА
Резюме. У 35 практически здоровых городских девушек эктоморфного соматотипа, жителей Подольского региона Украины, установлены особенности связей показателей реоэнцефалографии с конституциональными параметрами тела. Среди разных групп показателей реоэнцефалограммы у девушек эктоморфного соматотипа установлено наибольшее количество достоверных и средней силы недостоверных связей с антропо-соматотипологическими показателями для часовых
и расчетных показателей. Для амплитудных показателей реоэнцефалограммы установлено наибольший относительный
процент корреляций с кефалометрическими показателями; для часовых показателей реоэнцефалограммы - с показателями компонентного склада массы тела, тотальными размерами тела и диаметрами тела; для расчетных показателей
реоэнцефалограммы - с тотальными размерами тела.
Ключевые слова: корреляции, реоэнцефалография, практически здоровые девушки, конституциональные параметры
тела, эктоморфный соматотип.
Datsenko G.V .
FEAT URES OF CORELAT ION OF CEREBRAL BLOOD CIRCULAT ION INDICAT ORS WIT H CONST IT UT IONAL
PARAMETERS OF T HE BODY OF PRACT ICALLY HEALT HY GIRLS OF ECT OMORPHIC SOMAT OT YPE
Summary. In 35 practically healthy urban girls of ectomorphic somatotype, inhabitants of the Podillia region of Ukraine, the peculiarities
of the relations of the parameters of reoencephalography with constitutional parameters of the body have been established. Among
the various groups of rheoencephalogram indices in girls of ectomorphic somatotype, the greatest number of reliable and average
strength of inaccurate connections with anthropo-somatotypological indicators for the time and settlement indicators is established. For
the amplitude parameters of the reoencephalogram, the largest relative percentage of correlations with cephalometric indices is
established; for the time indicators of the reoencephalogram - with indicators of the component composition of body mass, total body
size and body diameters; for the estimated parameters of the reoencephalogram - with total body size.
Key words: correlation, reoencephalography, practically healthy girls, constitutional parameters of the body, ectomorphic somatotype.
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