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ЗВ'ЯЗКИ ЛІНІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ З
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЗМИКАЛЬНОЇ ПЛОЩИНИ, ПОЛОЖЕННЯ ЗУБІВ ТА
ПРОФІЛЕМ М'ЯКИХ ТКАНИН ЛИЦЯ У ЮНАКІВ І ДІВЧАТ
Резюме. В статті описані особливості зв'язків лінійних показників верхньої щелепи з характеристиками змикальної
площини, положення зубів та профілем м'яких тканин обличчя у юнаків і дівчат із фізіологічним прикусом. У юнаків для всіх
лінійних показників верхньої щелепи встановлено зворотні зв'язки з більшістю характеристик змикальної площини і кутом
Mand1_MeIm та прямі - із присінково-язичним нахилом 41 і 45 зубів, з кутами 1l_MeGo, IMPA іMand1_MeIm; а для довжини
верхньої щелепи і відстані PN_A встановлено зворотні зв'язки з відстанню 1u_NA і носогубним кутом та прямі - із присінково-язичним нахилом 42 і 43 зуба, ротацією 45 зуба, з кутом 1l_DOP, товщиною верхньої губи і м'яких тканин підборіддя,
глибиною носогубної складки. У дівчат лише для довжини верхньої щелепи і відстані PN_A встановлено зворотні зв'язки з
ротацією 44 зуба, міжрізцевим кутом на КПКТ, міжрізцевим і Mand1_MeIm кутами, відстанню 1u_NA та прямі - із кутом
нахилом верхнього ікла у стріловій площині і кутом Mand1_NB.
Ключові слова: юнаки, дівчата, лінійні показники верхньої щелепи, характеристики змикальної площини, характеристики положення зубів, профіль м'яких тканин обличчя.

Вступ
Наразі не викликає сумніву, що для успішного управління корекцією прикусу зубощелепний апарат повинен розглядатися як спеціалізована, багатоблокова,
багатофункціональна біомеханічна система. Крім того,
аналіз змін зубощелепної системи передбачає персоніфікований підхід в рамках концепції нормального
фізіологічного прикусу [10, 16, 20].
За допомогою 3D-технологій візуалізації можна оцінити взаємовідношення верхньої і нижньої щелеп, положення і нахил зубів по відношенню до щелеп, можливо відзначити ряд точок, що відображають геометричні аспекти зубощелепної системи [14, 18]. Геометричні параметри стану прикусу побічно дозволяють встановити, які зусилля виникають в елементах зубощелепної системи. При цьому оцінюється, чи зможе застосовувана ортопедична конструкція нести навантаження,
яке виникає в ній у конкретного пацієнта [1, 7, 8].
Стоматолог, спираючись на діапазони нормальних
значень параметрів, коригує прикус, змінюючи висоту і
характер змикання зубів верхньої і нижньої щелеп, із
застосуванням різних ортопедичних конструкцій і ортодонтичного лікування [9, 16]. Для цього фахівцю попередньо важливо оцінити взаємне співвідношення
лінійних і кутових параметрів щелеп на основі геометричних і математичних розрахунків, а саме: застосування
кореляційного аналізу з послідуючою побудовою рівнянь
регресії [2, 19].
Мета роботи - встановити особливості зв'язків
лінійних показників верхньої щелепи з характеристиками змикальної площини, положення зубів та профілем м'яких тканин обличчя у юнаків і дівчат з фізіологічним прикусом.

дівчат (віком від 16 до 20 років) з ортогнатичним прикусом були отримані та проаналізовані бічні телерентгенограми і томограми. Цефалометричні точки та вимірювання проводили згідно рекомендацій С. С. Steiner
[21], а анатомічні - за Basavaraj Subhashchandra Phulari
[18] та С.І. Дорошенко і Є.А. Кульгинским [4].
Визначали наступні лінійні показники верньої щелепи
(рис. 1): COND_A - ефективна довжина верхньої щелепи - відстань від точки Cond до точки A; MAX - довжина
верхньої щелепи - відстань від конструктивної точки
apMax (утворюєтья проведенням перпендикуляру до
піднебінної площини SpP, яка проходить крізь точки
ANS та PNS з точки А) до точки PNS; PN_A - відстань
PN_A - відстань від точки А до лінії PN (перпендикулярної лінії до франкфуртської площини Fp яка проходить
крізь точки Po та Or, проведеної з точки N). Якщо точка
А знаходиться дистальніше від носового перпендикуляру,

Матеріали та методи
За допомогою пристрою Veraviewepocs 3D, Моріта
(Япония) у 38 юнаків (віком від 17 до 21 року) та 55
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Рис. 1. Визначення лінійних показників верхньої щелепи:
COND_A (1), MAX(2), PN_A (3).
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Рис. 2. Визначення кутових характеристик змикальної площини: YGOCLPl (1), POR_DOP (2), POR_OCP (3), SN_OСP
(4).

то показник приймае негативне значення, а якщо медіальніше то позитивне значення.
Визначали наступні кутові характеристики змикальної площини (рис. 2): YGOCLPl - кут YGOCLPl - кут між
лініями Is1L-DPOcl та ANS-PNS (кут нахилу змикальної
площини (OclPl) до піднебінної площини); POR_DOP - кут
POr_DOP - утворюється лініями Po-Or (франкфуртською
площиною) та ADP-PDP (змикальною площиною за Доунсом OcPD); POR_OCP - кут POr_OcP - утворюється лініями apOcP-ppOcP (змикальною площиною за Стайнером
OcPSt) та Pо-Or (франкфуртською площиною Fp); SN_OСP
- кут SN_OcP - утворюється лініями apOcP-ppOcP та
S-N (нахил змикальної площини за Стайнером (OcPSt) до
передньої основи черепа).
Визначали наступні кутові та лінійні характеристики
положення зубів (рис. 3-12): YG13_23 - кут Yg13_23 утворюється лініями I13-Apx13 та I23-Apx23 у лобовій
проекції (кут між центральними осями іклів верхньої щелепи у лобовій проекції); YG33_34 - кут Yg33_34 - утворюється лініями I33-Apx33 та I43-Apx43 у лобовій проекції (кут між центральними осями іклів нижньої щелепи у
лобовій проекції); ANGUL_!! - мезіо-дистальний нахил !!
відповідного зуба - утворюється лінією I!!-Apx!! (центральною віссю відповідного зуба) та перпендикуляром до
змикальної площини (OclPl) у лобовій площині досліджуємого зуба (в розрахунок береться усереднена величина кута симетричних зубів правої то лівої сторін
на одній щелепі); TORK_!! - присінково-язичний нахил
!! відповідного зуба - кут між лінією I!!-Apx!! - ( центральною віссю відповідного зуба) та перпендикуляром до
змикальної площини (OclPl) у стріловій площині досліджуємого зуба (в розрахунок береться усереднена величина кута симетричних зубів правої то лівої сторін
на одній щелепі); ROT_!! - ротація !! відповідного зуба
- утворюється серединно-стріловою площиною зуба та
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серединно-стріловою площиною голови, (дозволяє визначити поворот зуба відносно середино-стрілової площини), (в розрахунок береться усереднена величина кута
симетричних зубів правої то лівої сторін на одній щелепі); BCH_NCH - кут BCH_NCH - утворюється центральними осями перших великих кутніх зубів верхньої та
нижньої щелеп зліва у лобовій площині; MDYG13 - кут
нахилу верхнього ікла у стріловій площині - утворюється лініями I13-Apx23 та лінією ANS-PNS у стріловій
проекції (кут утворений центральною віссю ікла верхньої
щелепи та піднебінною площиною у стріловій проекції);
MDYG33 - кут нахилу нижнього ікла у стріловій площині - утворюється лініями I43-Apx43 та лінією ANSPNS у стріловій проекції (кут утворений центральною віссю
ікла нижньої щелепи та піднебінною площиною у стріловій
проекції); YGNEBAPX - кут YGNEBAPX - утворюється центральними осями Apx16-Сp16 та Apx26-Сp26 піднебінних коренів перших великих кутніх зубів верхньої ще-

Рис. 3. Визначення кутових характеристик положення
зубів: YG13_23 (1), YG33_34 (2).

Рис. 4. Визначення кутових характеристик положення
зубів: ANGUL_!! (1).
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Рис. 5. Визначення кутових характеристик положення
зубів: TORK_!! (1).

Рис. 6. Визначення кутових характеристик положення
зубів: ROT_!! (1).

Рис. 7. Визначення кутових характеристик положення
зубів: BCH_NCH (1), BCH_NCH (2).

Рис. 8. Визначення кутових характеристик положення зубів:
MDYG13 (1), MDYG33 (2).

Рис. 9. Визначення кутових характеристик положення
зубів: YGNEBAPX (1).

Рис. 10. Визначення кутових характеристик положення
зубів: YGRES (1).

лепи відносно один одного у лобовій площині; YGRES
- міжрізцевий кут у томографічному дослідженні - утворюється центральними осями присередніх різців верхньої I11-Apx11 та нижньої щелеп I41-Apx41 (показник характеризує кут утворений присередніми різцями верхньої та нижньої щелеп у стріловій проекції), (в розрахунок
береться усереднена величина кута симетричних зубів
правої то лівої сторін на одній щелепі); DOP_1l - кут
1l_DOP - утворюється лініями Ap1L-Is1L (центральна вісь

нижнього присереднього різця) та ADP-PDP (змикальною
площини за Доунсом OcPD ); II - кут II або міжрізцевий
кут - утворюється лініями Ap1u-Is1u (центральною віссю
верхнього присереднього різця) та Aр1L-Is1L (центральною віссю нижнього присереднього різця); IMPA - кут IMPA
(Incisor Mandibular Plane Angle) - утворюється лініями Ap1LIs1L (центральною віссю нижнього присереднього різця) та
tGo-Me (нижньощелепною площиною, Mp) (характеризує
нахил нижнього присереднього різця до нижньощелепної
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Рис. 11. Визначення кутових характеристик положення
зубів: DOP_1l (1), II (2), IMPA (3), MAND1_ME (4), MAND1_NB
(5), MAX1_NA (6), MAX1_SN (7), MAX1_SPP (8), FMIA (9).

Рис. 12. Визначення лінійних характеристик положення
зубів: NA_1u (1), AVERT_1U (2), APOG_1U (3), APOG_1L (4),
NB_1l (5), HOLDAWAY (6).

площини); MAND1_ME - кут Mand1_MeIm - утворюється
лініями Ap1L-Is1L (нахил центральної вісі нижнього присереднього різця) та Im-Me (нижньощелепною площиною
за A.M. Schwarz, MPS ); MAND1_NB - кут Mand1_NB -
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утворюється лініями Ap1L-Is1L (нахил центральної вісі
нижнього присереднього різця) та N-B; MEGO_1L - кут
1l_MeGo - утворюється лініями Ap1L-Is1L (центральна вісь
нижнього присереднього різця) та tGo-Me (нижньощелепною площиною); MAND1_ML - кут Mand1_ML - утворюється
лініями Ap1L-Is1L (нахил центральної вісі нижнього присереднього різця) та tGo-Me (нижньощелепною площиною,
Mp); MAX1_NA - кут Max1_NA - утворюється лініями
Ap1u-Is1u (нахил центральної вісі верхнього присереднього різця) та N-A; MAX1_SN - кут Max1_SN - утворюється
лініями Ap1u-Is1u (нахил центральної вісі верхнього присереднього різця) та S-N; MAX1_SPP - кут Max1_SpP утворюється лініями Ap1u-Is1u (нахил центральної вісі
верхнього присереднього різця) та ANS-PNS (піднебінної
площини, SpP); FMIA - кут FMIA (Frankfort Mandibular Incisor
Angle) - утворюється лініями Is1L-Ap1L (центральною віссю
нижнього присереднього різця) та Pо-Or (франкфуртською
площиною, Fp) (кут нахилу нижнього присереднього різця
до франкфуртської площини Fp); NA_1u - відстань 1u_NA
- відстань від точки Ls1u до лінії N-A ( визначає передньо-заднє розташування коронкової частини верхнього присереднього різця до лінії N-A ); AVERT_1U - відстань
1u_Avert - відстань від точки Is1u (різального краю верхнього присереднього різця) до перпендикуляру к франкфуртськії площині (Po-Or) через точку А; APOG_1U відстань 1u_APog - відстань від точки Is1u (різального
краю верхнього присереднього різця) до лінії A-Pog;
APOG_1L - відстань 1l_APog - відстань від від точки
Is1L до лінії A-Pog; NB_1l - відстань 1l_NB - відстань від
точки Li1L до лінії N-B (визначає передньо-заднє розташування коронкової частини нижнього присереднього різця
до лінії N-B ); HOLDAWAY - Holdaway ratio або пропорція
або співвідношення Холдавея - різниця між відстанями
від точки Li1L до лінії N-B (79') та точки Pog до лінії
N-B (79''), (характеризує передньо-заднє положення коронки нижнього присереднього різця по відношенню до
кісткового підборіддя, ця пропорція дозволяє зорієнтувати
план лікування в сторону екстракції зубів, або геніопластики).
Визначали наступні кутові та лінійні характеристики
м'яких тканин (рис. 13, 14): COTGSNLS - носогубний кут
- утворюється лініями Sn-Cotg (носовою дотичною) та SnLs (губною дотичною); Z - Z кут - утворюється лініями LiPog'- та Pо-Or (франкфуртською площиною, Fp) (кут між
профілем м'яких тканин, який визначається підборідно-нижньогубною лінієюта франкфуртською площиною); LI_NSPOG
- відстань Li_NsPog' - відстань від точки Li до лінії NsPog' (естетичної лінії, є індикатором балансу м'яких тканин, а саме співвідношення нижньої губи та профілю);
LS1U_L - товщина верхньої губи або відстань Ls1u_Ls відстань від точки Ls1u до точки Ls; LS_NSPOG - відстань
Ls_NsPog' - відстань від точки Ls до лінії Ns-Pog' (естетичної лінії, є індикатором балансу м'яких тканин, а саме
співвідношення нижньої губи та профілю); POG_PO - товщина м'яких тканин підборіддя або відстань Pog_Pog' відстань від точки Pog до точки Pog'; SN_H_L - відстань
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Рис. 13. Визначення кутових та лінійних характеристик
м'яких тканин: COTGSNLS (1), Z (2), LI_NSPOG (3), LS1U_L
(4), LS_NSPOG (5), POG_PO (6).

Рис. 14. Визначення кутових та лінійних характеристик
м'яких тканин: SN_H_L (1), LI_H_L (2), SM_H_L (3), SS_LS
(4), SS_NS (5), A_SS (6).

Sn_H line - відстань від точки Sn до лінії Ls-Pog' ( Hлінії); LI_H_L - відстань Li_H line - відстань від точки Li
до лінії Ls-Pog' (Н лінії) (відстань нижньої губи до Н лінії);
SM_H_L - відстань Sm_H line - відстань від точки Sm до
лінії Ls-Pog' (H- лінії); SS_LS - глибина носогубної складки - відстань від точки Ss до перпендикуляру к Po-Or
(франкфуртської горизонталі), проведену через точку Ls;
SS_NS - глибина носа - відстань від точки Ss до кінчика
носа Ns проведену паралельно франкфуртської площин; A_SS - товщина основи верхньої губи або відстань
A'_Ss - відстань від точки А' до точки Ss.
Оцінка кореляцій проведена в ліцензійному пакеті
"Statistica 6,0" з використанням непараметричної статистики Спірмена.

відстанню Sm_H line і глибиною носогубної складки;
достовірні середньої сили зворотні (r= від -0,33 до 0,57) зв'язки з кутами YGOCLPl, POr_DOP, POr_OcP і
SN_OcP, з відстаннями 1l_Apog і 1u_NA, з кутом
Mand1_MeIm і носогубним кутом; недостовірні середньої сили прямі (r= 0,30 в обох випадках) зв'язки з
присінково-язичним нахилом 45 зуба і кутом Max1_SN.
У дівчат довжина верхньої щелепи має достовірні середньої сили прямі (r= від 0,31 до 0,43) зв'язки з присінково-язичним нахилом 41, 42, 43 зубів, з кутами 1l_DOP,
1l_MeGo, IMPA, Mand1_ML, Mand1_NB; достовірні середньої сили зворотні (r= від -0,30 до -0,36) зв'язки з ротацією 45 зуба, відстанню 1u_NA, з кутами II і Mand1_MeIm;
достовірний слабкий прямий (r= 0,29) зв'язок з кутом
нахилу верхнього ікла у стріловій проекції; достовірний
слабкий зворотній (r= -0,29) зв'язок з міжрізцевим кутом на КТ.
У юнаків відстань PN_A має середньої сили прямі (r=
від 0,32 до 0,44) зв'язки з мезіо-дистальним нахилом
43 і 44 зубів, присінково-язичним нахилом 41, 42, 43 і 45
зубів, з ротацією 46_L зуба, з кутом нахилу верхнього
ікла у стріловій проекції, з кутами 1l_DOP, 1l_MeGo, IMPA,
Mand1_ML, Mand1_NB, з відстанню 1u_Avert, з товщиною верхньої губи, з товщиною м'яких тканин підборіддя; достовірні середньої сили зворотні (r= від -0,32 до
-0,57) зв'язки з кутами POr_DOP і POr_OcP, з ротацією
14 зуба, з відстанню 1u_NA, з кутами Mand1_MeIm і ІІ, з
носогубним кутом і глибиною носа; недостовірні середньої сили прямі (r= від 0,30 до 0,32) зв'язки з ротацією 11, 45 і 46 зубів, з Holdaway ratio і глибиною носогубної складки; недостовірний середньої сили прямий
(r= -0,31) зв'язки з ротацією 43 зуба. У дівчат відстань
PN_A має достовірні середньої сили прямі (r= від 0,34
до 0,40) зв'язки з мезіо-дистальним нахилом 13 зуба, з
кутом нахилу верхнього ікла у стріловій проекції, з
відстанню 1u_Avert, з Holdaway ratio, з кутом Mand1_NB,
з відстанню Ls_NsPog; достовірні середньої сили зво-

Результати. Обговорення
У юнаків ефективна довжина верхньої щелепи має середньої сили прямі (r= від 0,32 до 0,34) зв'язки з кутом
YG33_34, присінково-язичним нахилом 41зуба, з кутами
1l_MeGo, IMPA, Mand1_ML; достовірні середньої сили
зворотні (r= від -0,35 до -0,42) зв'язки з кутами YGOCLPl,
POr_OcP і SN_OcP, Mand1_MeIm; недостовірні середньої сили прямі (r= 0,30 в обох випадках) зв'язки з присінково-язичним нахилом 45 зуба і кутом Max1_SN; недостовірний середньої сили зворотній (r= -0,30) зв'язок з кутом POr_DOP. У дівчат ефективна довжина верхньої щелепи має достовірний середньої сили прямий
(r= 0,31) зв'язок з кутом YGNEBAPX; достовірний слабкий прямий (r= 0,29) зв'язок з кутом Max1_SN; достовірний слабкий зворотній (r= -0,29) зв'язок з кутом
Max1_SpP.
У юнаків довжина верхньої щелепи має сильний прямий (r= 0,63) зв'язок з товщиною верхньої губи; середньої сили прямі (r= від 0,33 до 0,51) зв'язки з кутом
YG33_34, присінково-язичним нахилом 41, 42, 43 зубів,
з ротацією 45 зуба, з кутами 1l_DOP, 1l_MeGo, IMPA,
Mand1_ML, з товщиною м'яких тканин підборіддя,
“BIOMEDICAL AND BIOSOCIAL ANTHROPOLOGY”
2017, №28

99

ORIGINAL ARTICLES
ротні (r= від -0,32 до -0,50) зв'язки з кутами POr_DOP,
POr_OcP, Max1_SpP, з відстанню Pog_NB і глибиною носа;
достовірні слабкі прямі (від 0,27 до 0,29) зв'язки з присінково-язичним нахилом 11 зуба, відстаннями Li_NsPog'
і Sn_H line; достовірні слабкі зворотні (r= від -0,27 до 0,29) зв'язки з ротацією 45 зуба, міжрізцевим кутом на
КТ, відстанню 1u_NA і кутом ІІ.
При аналізі телерентгенограмм та томограм визнано,
що основними показниками, що характеризують геометрію і стан зубощелепної системи, є кути [7, 8, 12]. Доведено, що лінійні розміри щелеп та відстані між спеціальними точками сильно варіюються, а кутові параметри мають менші межі варіювання. Для останніх протягом
багаторічних досліджень встановлено норму і визначено найбільшу кількість коваріацій з іншими структурами
краніофаціального комплексу [11, 13, 17-19].
Аналогічно, у нашому дослідженні встановлено значно меншу кількість кореляцій для лінійних показників
верхньої щелепи порівняно із кутовими [3].
В більшості робіт безпосередньо не розглядається
стан і положення м'якотканних та хрящових структур.
Це пов'язано з тим, що більшість традиційних рентгенівських методів практично не здатні їх візуалізувати.
Відповідно, вони не можуть дати кількісну інформацію
про їх стан і взаємовідношення з кістковим остовом
гнатичної частини обличчя [5, 6, 15].
Не всі виділені нами за допомогою пристрою
Veraviewepocs 3D, Моріта параметри профіля м'яких
тканин обличчя є незалежними. Судячи з отриманих
результатів, більшість з них (переважно в юнаків) певним чином залежить від лінійних показників верхньої
щелепи, що дозволяє шляхом застосування математичних операцій розраховували параметри профіля

м'яких тканин обличчя в залежності від особливостей
лінійних показників верхньої щелепи.

Висновки
роз робок

та

перспективи

подальших

1. У дівчат порівняно з юнаками встановлено значно меншу кількість множинних кореляцій між лінійними показниками верхньої щелепи з характеристиками
змикальної площини, положення зубів та профілем
м'яких тканин.
2. У юнаків для всіх лінійних показників верхньої
щелепи встановлено зворотні зв'язки з більшістю характеристик змикальної площини і кутом Mand1_MeIm
та прямі - із присінково-язичним нахилом 41 і 45 зубів,
з кутами 1l_MeGo, IMPA іMand1_MeIm.
3. У юнаків для довжини верхньої щелепи і відстані
PN_A встановлено зворотні зв'язки з відстанню 1u_NA і
носогубним кутом та прямі - із присінково-язичним
нахилом 42 і 43 зуба, ротацією 45 зуба, з кутом 1l_DOP,
товщиною верхньої губи і м'яких тканин підборіддя,
глибиною носогубної складки.
4. У дівчат лише для довжини верхньої щелепи і
відстані PN_A встановлено зворотні зв'язки з ротацією
44 зуба, міжрізцевим кутом на КПКТ, міжрізцевим і
Mand1_MeIm кутами, відстанню 1u_NA та прямі - із кутом нахилу верхнього ікла у стріловій площині і кутом
Mand1_NB.
Вивчення кореляцій кутових міжщелепних показників з характеристиками положення зубів та профілю
м'яких тканин лиця у мешканців України юнацького віку
дозволить виділили ті незалежні параметри, які впливають і на геометрію, і на напружено-деформований
стан зубощелепної системи.
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СВЯЗИ ЛИНЕЙНЫХ ПОКАЗАТ ЕЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТ И С ХАРАКТ ЕРИСТ ИКАМИ ЗАМЫКАТ ЕЛЬНОЙ
ПЛОСКОСТИ, ПОЛОЖЕНИЕМ ЗУБ ОВ И ПРОФИЛЕМ МЯГКИХ Т КАНЕЙ ЛИЦА У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
Резюме. В статье описаны особенности связей линейных показателей верхней челюсти с характеристиками замыкательной плоскости, положением зубов и профилем мягких тканей лица у юношей и девушек с физиологическим прикусом.
У юношей для всех линейных показателей верхней челюсти установлены обратные связи с большинством характеристик
замыкательной плоскости и углом Mand1_MeIm и прямые - с преддверно-язычным наклоном 41 и 45 зубов, с углами
1l_MeGo, IMPA иMand1_MeIm; а для длины верхней челюсти и расстояния PN_A установлены обратные связи с расстоянием 1u_NA и носогубным углом и прямые - с преддверно-язычным наклоном 42 и 43 зуба, ротацией 45 зуба, с углом
1l_DOP, толщиной верхней губы и мягких тканей подбородка, глубиной носогубной складки. У девушек только для длины
верхней челюсти и расстояния PN_A установлены обратные связи с ротацией 44 зуба, междурезцовым углом на КПКТ,
междурезцовым и Mand1_MeIm углами, расстоянием 1u_NA и прямые - с углом наклона верхнего клыка в стреловой
плоскости и углом Mand1_NB.
Ключевые слова: юноши, девушки, линейные показатели верхней челюсти, характеристики замыкательной плоскости,
характеристики положения зубов, профиль мягких тканей лица.

Dmitri ev M.O.
RELATIONS LINEAR IND ICAT ORS OF UPPER JAW WIT H T HE CHARACT ERIST ICS OF T HE LOCKING PLANE,
TEET H LOCAT ION AND PROF ILES OF FACE SOF T T ISSUE IN BOYS AND GIRLS
Summary. In the article features of connections of linear indexes of the upper jaw with the characteristics of the closure plane, the
position of the teeth and the profile of soft facial tissues in boys and girls with physiological bite are described. In boys, for all linear
indicators of the upper jaw set feedback with most of the characteristics of the closure plane and the angle Mand1_MeIm and straight
with vestibule-tongue tilt of 41 and 45 teeth, with angles 1l_MeGo, IMPA and Mand1_MeIm; and for the length of the upper jaw and
the distance PN_A, set feedback loops with the distance 1u_NA and nasolabial angle and straight with a vestibule-tongue tilt of 42
and 43 tooth, a 45-tooth rotation, with a 1l_DOP angle, a thickness of the upper lip and soft tissue of chin, the depth of the nasolabial
fold. In girls, only for the length of the upper jaw and the distance PN_A set reverse connections with the rotation of the 44 tooth, the
inter-incisive angle on CPKT, the inter-incisive and Mand1_MeIm angles, the distance 1u_NA, and the straight - with the angle of
inclination of the upper incisive in the jib plane and the Mand1_NB angle.
Key words: boys, girls, linear indicators of the upper jaw, characteristics of the closure plane, characteristics of the position of the
teeth, profile of facial soft tissues.
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