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СИСТЕМА ТОПОГРАФОАНАТОМІЧНИХ КООРДИНАТ ЩІЧНОЇ ДІЛЯНКИ У ПЛОДІВ ЛЮДИНИ 

На 35 плодах людини, з яких 17 – чоловічої статі та 18 – жіночої, віком від 4 до 7 місяців внутрішньоутроб-
ного розвитку (160,0–350,0 мм тім’яно-п’яткової довжини) з використанням комплексу морфологічних мето-
дів (антропометрія, морфометрія, макроскопія, аналіз цифрових зображень послідовних етапів препару-
вання м’яких тканин щічної ділянки, статистичний аналіз) досліджені особливості динаміки змін морфомет-
ричних показників щічної ділянки з урахуванням конституційного типу, статі та віку плодів. Розроблена си-
стема координат бічної ділянки лиця (за топографоанатомічним поділом) для визначення меж ділянок лиця 
за зовнішніми орієнтирами. Встановлені періоди нерівномірного зростання морфометричних показників 
бічної ділянки лиця та щічної ділянки, які можуть бути критичними для виникнення варіантів та вад будови. 
Виявлені статеві та конституційні особливості морфометричних показників щічної ділянки у динаміці пло-
дового періоду. 
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Вступ. Вивчення топографії структур щічної 

ділянки (кінцевого відділу привушної протоки, 
жирового тіла щоки, м’язів, судин та гілок лицево-
го нерва тощо) у плодовому періоді онтогенезу 
людини потребує з’ясування їх проекційної анато-
мії та змін морфометричних показників, що дозво-
лить розробляти нові оперативні доступи до важ-
ливих анатомічних структур бічної ділянки облич-
чя в перинатальній хірургії [1]. Результати макро-
скопічних досліджень запевнили, що визначати 
межі щічної ділянки, орієнтуючись на їх опис для 
дорослого організму, некоректно [5, 8]. Анатомічні 
особливості жирового тіла щоки у плодів людини 
впливають на топографію суміжних структур щіч-
ної ділянки, тому для визначення проекційної ана-
томії необхідно встановити притаманну плодам 
систему топографоанатомічних орієнтирів і мор-
фометричних показників [2, 6, 7]. 

Мета дослідження. З’ясувати проекційну ана-
томію та динаміку змін морфометричних показни-
ків щічної ділянки в плодовому періоді онтогенезу 
людини.  

Матеріали та методи. Досліджено 35 плодів, з 
яких 17 – чоловічої статі та 18 – жіночої, віком від 
4 до 7 місяців внутрішньоутробного розвитку, 
160,0–350,0 мм тім’яно-п’яткової довжини (ТПД). 
Застосовано комплекс методів морфологічного 
дослідження, який включав антропометрію, мор-
фометрію, макроскопію, аналіз цифрових зобра-
жень послідовних етапів препарування м’яких 
тканин щічної ділянки, статистичний аналіз. Вста-
новлено площу бічної та щічної ділянок обличчя, 
проаналізовано динаміку змін їх морфометричних 
показників з урахуванням віку, статі, коефіцієнта 
конституційного типу плодів. Коефіцієнт консти-
туційного типу визначено за величиною краніаль-
ного індексу (за Воробйовим В.П.), який є співвід-
ношенням поперечного діаметра (відстань між 
найбільш віддаленими точками тім’яних горбів) та 
поздовжнього діаметра (відстань між надпереніс-

сям та зовнішнім потиличним виступом). Дослі-
дження проведені з дотриманням основних біо-
етичних положень Конвенції Ради Європи з прав 
людини та біомедицини (від 04.04.1997 р.), Гель-
синської декларації Всесвітньої медичної асоціації 
про етичні принципи проведення наукових медич-
них досліджень за участю людини (1964–2008 рр.) 
та наказу МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Для визначення площі щічної ділянки у плодів 
людини ми розробили систему топографоанатомі-
чних координат бічної ділянки обличчя. Макрос-
копічні та рентгенологічні дослідження анатоміч-
них препаратів дозволили виявити зовнішні орієн-
тири, за допомогою яких у плодів можна визначи-
ти межі ділянок обличчя. 

Верхня межа бічної ділянки обличчя відповідає 
нижній горизонтальній лінії системи краніотопог-
рафії Кренлейна-Брюсової [4]. Ця лінія проходить 
на рівні нижньої межі очної ямки вздовж виличної 
дуги (рис. 1, А–Б). З огляду на те, що рівень вили-
чного відростка скроневої кістки у плодів значно 
вище зовнішнього слухового отвору, ніж у дітей і 
дорослих, ми побудували додаткову лінію, яка 
відповідає задній межі бічної ділянки обличчя 
(рис. 1, Б–В) перпендикулярно нижній горизон-
тальній лінії. Таким чином, задня межа проходить 
від зовнішнього слухового отвору до точки пере-
тину з нижньою горизонтальною лінією під пря-
мим кутом. 

Нижня межа бічної ділянки обличчя, як і у до-
рослих, відповідає нижньому краю нижньої щеле-
пи (рис. 1, В–Г–Е). Передня межа щічної та бічної 
ділянок у плодів проходить від верхньої горизон-
тальної лінії по носо-щічній складці до кута рота й 
відповідає лінії, яка проходить від присереднього 
кута ока, через кут рота і до нижнього краю ниж-
ньої щелепи (рис. 1, А–Е).  

Задня межа щічної ділянки відповідає передньо-
му краю жувального м’яза, який проектується на 
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шкіру по лінії, яка починається від середини нижньо-
го краю тіла нижньої щелепи (рис. 1, Д) і йде під 
прямим кутом від останньої до точки перетину з лі-
нією між кутом нижньої щелепи і присереднім кутом 
ока (рис. 1, Д–Ж), а далі – вздовж цієї лінії до пере-
тину її з нижньою горизонталлю (рис. 1, Ж–З). Така 
конфігурація проекційної лінії задньої межі щічної 
ділянки зумовлена формою переднього краю жува-
льного м’яза, його синтопією з жировим тілом щоки. 

З самого початку плодового періоду спостері-
гається помірне, а з другої половини 4-го місяця – 
інтенсивніше збільшення площі бічної ділянки 
обличчя та щічної ділянки у плодів обох статей. 

За темпом збільшення площі бічна ділянка об-
личчя значно випереджає щічну ділянку. Абсолю-
тні значення площі обох ділянок обличчя у плодів 
чоловічої статі (рис. 2) збільшуються виразніше, 
порівняно із плодами жіночої статі (рис. 3). 

 

 
Рис. 1. Система краніометричних координат плодів людини: А – нижній край очної ямки; Б – точка пере-
тину перпендикуляра, опущеного на нижню горизонталь від зовнішнього слухового отвору; В – зовніш-
ній слуховий отвір; Г – кут нижньої щелепи; Д – середина нижнього краю тіла нижньої щелепи; Е – точ-
ка нижнього краю підборіддя; Ж – перетин перпендикуляра, опущеного від середини нижнього краю 

нижньої щелепи до прямої лінії між кутом нижньої щелепи та присереднім кутом ока; З – точка перетину 
нижньої горизонталі з прямою лінією між кутом нижньої щелепи та присереднім кутом ока; І – присере-

дній кут ока. 
 

 
Рис. 2. Динаміка змін площі бічної та щічної ділянок обличчя у плодів чоловічої статі. 
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Рис. 3. Динаміка змін площі бічної та щічної ділянок лиця у плодів жіночої статі. 
 

Під час вивчення динаміки змін морфомет-
ричних показників щічної та бічної ділянок 
встановлені періоди прискореного та уповіль-
неного зростання їх площі. У другій половині 
4-го та на початку 5-го місяців площа обох ді-
лянок виразно збільшується у плодів як чолові-
чої, так і жіночої статі. Наприкінці 5-го місяця 
бічна ділянка у плодів чоловічої статі зазнає 
різкого зростання у розвитку, що змінюється 
уповільненням його з початку 6-го місяця. Од-
нак у плодів жіночої статі в ці ж терміни про-
стежується уповільнення, яке змінюється знач-
ним прискоренням темпів розвитку. Морфоме-
тричні показники щічної ділянки у плодів обох 
статей збільшуються рівномірно до середини 6-го 
місяця, потім – зростання уповільнюється. У 
плодів чоловічої статі наприкінці 5-го місяця, 
незважаючи на виразне зростання темпів роз-
витку бічної ділянки обличчя, має місце нетри-
валий період зниження темпу розвитку щічної 
ділянки, що швидко повертається до поперед-
ніх показників. 

Періоди нерівномірного зростання морфоме-
тричних показників можуть бути критичними 
для виникнення варіантів та вад будови органів 
та тканин [3]. 

При з’ясуванні характеру взаємовідношення 
віку, статі, коефіцієнта конституційного типу та 
площі щічної ділянки нами встановлено, що 
плодам чоловічої статі (рис. 4) притаманний бі-
льший діапазон анатомічної мінливості. Так, 
порівняно з плодами жіночої статі (рис. 5), у 
плодів чоловічої статі з більшим коефіцієнтом 
конституційного типу (доліхоморфний тип), ін-
тенсивніше та рівномірне збільшення площі щі-
чної ділянки, більші її абсолютні показники. У 
плодів чоловічої статі з меншим коефіцієнтом 
конституційного типу (брахіморфний тип) менш 
інтенсивне та нерівномірне  збільшення площі  
щічної ділянки та менші абсолютні її показники. 
Отже, у плодів чоловічої статі брахіморфного 
типу вища анатомічна мінливість та більш висо-
кий ризик виникнення варіантів і вад будови 
анатомічних структур обличчя. 

Вікові особливості лицевого скелету та син-
топія жирового тіла щоки із жувальним м’язом є 
визначальними факторами, які зумовлюють 
складні взаємовідношення анатомічних структур 
щічної ділянки в плодовому періоді пренаталь-
ного онтогенезу, що враховано нами під час 
з’ясування системи топографоанатомічних оріє-
нтирів бічної ділянки обличчя. 
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Рис. 4. Співвідношення площі щічної ділянки конституційного типу та віку плодів чоловічої статі. 

 

 
 

Рис. 5. Співвідношення площі щічної ділянки конституційного типу та віку плодів жіночої статі. 
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Висновки. 1. Задня межа щічної ділянки в пло-
дів спочатку відповідає проекційній лінії, яка пря-
мує під прямим кутом від середини нижнього краю 
тіла нижньої щелепи до точки перетину з лінією, 
яка з’єднує кут нижньої щелепи і присередній кут 
ока, а далі йде вздовж цієї лінії до точки перетину її 
з нижньою горизонтальною лінією. Задня межа біч-
ної ділянки обличчя проходить від зовнішнього 
слухового отвору до точки перетину під прямим 
кутом з нижньою горизонтальною лінією.  

2. Періодами нерівномірного зростання мор-
фометричних показників бічної ділянки обличчя 

та щічної ділянки у плодів обох статей є 4-ий мі-
сяць, друга половина 5-го – початок 6-го місяців 
розвитку. 

3. У плодів чоловічої статі порівняно із плода-
ми жіночої статі виявлена залежність динаміки 
зростання площі щічної ділянки від коефіцієнта 
конституційного типу. Так, у плодів чоловічої ста-
ті брахіморфного типу більш інтенсивне та рівно-
мірне зростання площі щічної ділянки, а у плодів 
чоловічої статі доліхоморфного типу простежуєть-
ся нерівномірне зростання показників і менші їхні 
абсолютні значення. 
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THE COORDINATE SYSTEM OF TOPOGRAPHIC ANATOMY OF THE BUCCAL AREA IN THE HUMAN 
FETUSES 

The peculiarities of dynamic changes of morphometric parameters of the buccal area considering constitutional 
type, sex and age of the fetuses are investigated on 35 fetus specimens (17 males and 18 females) aged from 4 
to 7 months of fetal development (160,0–350,0 mm parietal-calcaneal length)) using a complex of morphological 
methods (anthropometry, morphometry, macroscopy, analysis of digital images of successive dissection stages 
of the buccal soft tissues, statistical analysis). The coordinate system of topographic anatomy of the lateral face 
area is developed for determining the boundaries of the face areas using external landmarks. Irregular growth 
periods of morphometric parameters for the lateral face and buccal areas that may be critical for the options 
emergence and flaws structure are established. Sexual and constitutional peculiarities of the morphometric pa-
rameters of the buccal area during the fetal period are identified.  

Key words: buccal area, projective anatomy, fetal period, fetus 
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