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РЕНГЕНАНАТОМІЯ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИХ ПАЗУХ У ПРЕНАТАЛЬНОМУ 
ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ 
Процак Т.В. 
Буковинський державний медичний університет (м. Чернівці) 

Вступ. Складна будова щелеп, особливо в 
дитячому віці, в період закладки та розвитку 
зубних зачатків, зумовлює певну специфіку 
проведення їх рентгенологічного дослідження, 
необхідність якого викликана недостатньою 
інформативністю інших методик. Складність 
структури є підставою для застосування 
різноманітних методик рентгенологічного об-
стеження при різних стоматологічних пато-
логіях [5, 7]. Дані про морфогенез приносових 
пазух в рентгенологічному зображенні і за-
пальні процеси в них у дітей раннього віку 
висвітлені недостатньо. Застосування рентге-
нанатомічних методів дозволяє встановити 
особливості приносових пазух у плодів, ново-
народжених та дітей, які є значно відмінними 
від дорослих аж до завершення їх формування 
[2, 5, 9]. Однією з основних передумов адек-
ватної діагностики патологічних станів лице-
вої ділянки є об’єктивні відомості про нор-
мальну та варіантну рентгенологічну структу-
ру стінок верхньощелепних пазух та їх 
взаємовідношення з прилеглими структурами 
у різні вікові періоди людини [5, 6]. 

Рентгенографія – один із основних методів 
морфологічних досліджень, який дає мож-
ливість вивчати синтопію, скелетотопію та 
особливості топографії різних органів і струк-
тур [1, 3, 4, 8].  

Мета дослідження. Вивчити рентгеноло-
гічні особливості верхньощелепних пазух 
(ВЩП) у пренатальному періоді онтогенезу 
людини. 

Матеріал і методи дослідження. Вивчен-
ня рентгенологічних особливостей розвитку і 
становлення стінок ВЩП проведено на 34 рен-
тгенограмах препаратів передплодів та плодів 
людини (31,0-375,0 мм тім’яно-куприкової до-
вжини (ТКД)) у передній та бічних проекціях. 

Результати досліджень та їх обговорен-
ня. Встановлено, що на початку 3-го місяця 
розвитку (передплоди 31,0-41,0 мм ТКД) вна-
слідок випинання слизової оболонки серед-
нього носового ходу вище основи нижньої но-
сової раковини у прилеглу мезенхіму утворю-
ється зачаток ВЩП. На рентгенограмах вияв-
ляються острівці скостеніння овальної форми 
біля нижньобічних країв грушоподібного от-
вору. Таким чином, закладка ВЩП вияв-
ляється у передплодовому періоді розвитку, 
які представлені незначних розмірів порожнин 
овальної форми. Проте рентгенографічно чіткі 
анатомічні ознаки меж ВЩП відсутні.  

У плодів 4-го місяця (81,0-135,0 мм ТКД) 
рентгенографічно в передній проекції просте-

жуються, крім вище описаних у 3-місячних пло-
дів, додаткові острівці скостеніння в ділянці ни-
жніх відділів медіальних стінок очних ямок. 
Розташовуються вони латеральніше і вище країв 
грушоподібного отвору. Між острівцями скос-
теніння, на межі між нижньолатеральною ділян-
кою грушоподібного отвору і медіальною стін-
кою очної ямки простежується ділянка просвіт-
лення, яку слід вважати місцем початку форму-
вання ВЩП. На рентгенограмах голови у бічній 
проекції спостерігається вогнище просвітлення 
трикутної форми між острівцями скостеніння 
медіальної стінки очної ямки і твердого підне-
біння, обернене основою допереду. Отже, впро-
довж 4-го місяця внутрішньоутробного періоду 
розвитку рентгенографічно визначається місце 
формування ВЩП. 

Провівши рентгенологічне дослідження 
препаратів плодів 5-го місяця внутрішньоут-
робного періоду розвитку (плоди 136,0-185,0 
мм ТКД) у передній проекції, нами встановле-
но, що у цьому віковому періоді виявляються 
такі ж острівці скостеніння, як і у 4-місячних 
плодів. На бічних рентгенограмах визначають-
ся затемнені ділянки, неправильної, наближе-
ної до овальної форми діаметром 2,0-4,0 мм в 
ділянці фолікулів із зачатками зубів. 

Дослідження плодів 6-го місяця (186,0-
230,0 мм ТКД) показало, що ВЩП на рентге-
нограмах у передній проекції острівці скосте-
ніння мають таку ж контрастність, як і на по-
передніх стадіях розвитку, проте на бічних 
знімках простежуються затемнені ділянки не-
правильної, частіше овальної форми діаметром 
3,0-5,0 мм. 

Рентгенографічно у плодів 7-8-місячного 
віку (231,0 – 310,0 мм ТКД) у передній проек-
ції ділянки локалізації ВЩП визначаються чі-
ткіше, ніж у плодів попередньої віковій групи. 
Як зліва, так і справа виявляються темні 
ділянки, що відповідають фолікулам зубних 
зачатків. На відміну від останніх пазуха у 7-8-
ми місячних плодів на рентгенограмі має 
щілиноподібну форму, не пневматизована. 
Проекція фолікулів зубних зачатків визна-
чається нижче ВЩП. На рентгенограмах вияв-
ляються затемнені ділянки неправильної, 
овальної форми, діаметром 6,0-8,0 мм в 
ділянці фолікулів із зачатками зубів. 

На рентгенограмах голів у плодів 9-10 
місячного віку (311,0 – 375,0 мм ТКД) в пе-
редній проекції спостерігається збільшення 
острівців скостеніння стінок пазух у порівняні 
з 7-8-місячними плодами. На бічних рентгено-
грамах цього ж віку простежуються затемнені 
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ділянки неправильної, частіше овальної фор-
ми, діаметром 9,0-10,0 мм в ділянці фолікулів 
із зачатками зубів. 

Висновок. На основі проведеного дослі-
дження можна зробити висновок, що рентге-
нологічні ознаки ВЩП виявляється у перед-
плодовому періоді розвитку, які представлені 
острівцями скостеніння овальної форми біля 
нижньобічних країв грушоподібного отвору, 
проте чіткі рентгенологічні ознаки меж ВЩП 
у цьому віковому періоді відсутні. Протягом 

усього плодового періоду, починаючи з 4-го 
місяця внутрішньоутробного розвитку рентге-
нологічні ознаки меж ВЩП стають чіткіші і 
нагадують порожнину овальної форми. 

Перспективи подальших досліджень. 
Враховуючи малу кількість досліджень одер-
жані результати наукової роботи можуть стати 
основою для рентгенологічного дослідження 
ВЩП у постнатальному періоді онтогенезу 
людини. 
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