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MORPHMETRIC CHARACTERISTICS OF THE ORBIT IN-

ADULTS ACCORDING THE SEX FEATURES  

 

Introduction. As in statistics of traumatism there are sexual distinc-

tions, the assessment of sexual dimorphism in morphometric indicators 

of an orbit is an important prerequisite for planning of surgical recon-

structive operations, implantations of orbital structures. 

Purpose. Research objective is to assess morphometric indicators of 

an orbit of adults by sexes and to prove presence or absence of differ-

ences between them for receiving a morphometric standard of norm for 

each sex. 

Materials and methods. Research was conducted with use of СT-

scans of 96 people age from 21 to 74 years (48,6 ± 3,2 years) without 

pathologies of a craniofacial zone in their consent in Donetsk diagnostic 

center. According to Martin R. (1957), Alekseiev V. (1964), Chan L. L. 

et al. (2009), Gayvoronsky I. (2012), Ji Y. et al. (2010) approaches 

length of walls of an orbit, width and height of an entrance to the orbit, 

its depth, a slope angle of an entrance to the orbit as well as an angle 

between medial and lateral walls were measured. Verification of the 

obtained data on a normality was made with use of criterion χ
2
. Statisti-

cal data processing included an assessment of parameters of descriptive 

statistics and the correlation analysis. The assessment of distinctions 

between means of each indicator was carried out with use of Student's t-

criterion. The correlation analysis was carried out on the basis of calcu-

lation of Pearson's coefficient of correlation, the subsequent assessment 

of the statistical reliability of obtained coefficients and calculation of 

confidence intervals of their average values. 

Discussion. As a result of the analysis of the obtained data about 

means of morphometric indicators and their confidence intervals it is 

found out that individual variability of linear indicators at men and 

women has similarity and coincides with the main characteristics of a 

joint selection. At the same time, variability of angular indicators is dif-

ferent: man's selection has impact on stabilization of variability of an 

angle between medial and lateral walls and adds variability to an indica-

tor of an angle of entry to an orbit in the general selection; influence of 

a female selection is opposite. Correlation between morphometric indi-

cators in male and female series is weak and difference between coeffi-

cients of correlation is statistically insignificant. Lack of statistically 

reliable differences between average linear and angular values of orbits 

in male and female selections allows to use received data as authentical-

ly interchangeable as well as to take as a morphometric standard of their 

norm data of the general selection regardless of sex. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

ОЧНОЇ ЯМКИ ДОРОСЛИХ ЛЮДЕЙ ЗА СТАТЕВОЮ ОЗНА-

КОЮ  

Оскільки в статистиці травматизму краніофаціальної області 

наявні статеві відмінності, то оцінка полового диморфізму в мор-

фометричних показниках виступає важливою передумовою плану-

вання хірургічних реконструктивних операцій, імплантації струк-

тур очної ямки. В дослідженні з метою встановлення морфометри-

чного еталону норми очних ямок у чоловіків та жінок та виявлення 

відмінностей між чоловічою та жіночою вибірками у 96 осіб (48 

чоловіків, 48 жінок) без патологій краніофаціальної області з вико-

ристанням КТ-візуалізації здійснено оцінку морфометричних пока-

зників очних ямок з обробкою результатів статистичними метода-

ми. Визначено їх середні значення і довірчі інтервали (р = 0,05), 

виявлено відсутність вірогідних відмінностей між морфометрич-

ними показниками очної ямки чоловіків і жінок і між статистично 

значущими коефіцієнтами кореляції морфометричних показників у 

кожній статевій групі.  

Ключові слова: очна ямка, морфометрія, дорослі люди, стате-

вий диморфізм. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕ-

ЛЕЙ ОЧНОЙ ЯМКИ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ ПО ПОЛОВОМУ 

ПРИЗНАКУ 

 

Поскольку в статистике травматизма существуют половые раз-

личия, то оценка полового диморфизма в морфометрических пока-

зателях глазницы является важной предпосылкой планирования 

хирургических реконструктивных операций, имплантации костных 

структур глазницы. В исследовании с целью установления морфо-

метрического эталона нормы глазниц у мужчин и женщин и выяв-

ления отличий между мужской и женской выборками у 96 человек 

(48 мужчин, 48 женщин) без патологий краниофациальной области 

с использованием КТ-визуализации осуществлена оценка морфо-

метрических показателей глазниц с обработкой результатов стати-

стическими методами. Определены их средние значения и довери-

тельные интервалы (р = 0,05). Выявлено отсутствие достоверных 

различий между морфометрическими показателями глазницы у 

мужчин и женщин, а также между статистически значимыми коэф-

фициентами корреляции в каждой группе по полу. 

Ключевые слова: глазница, морфометрия, взрослые люди, по-

ловой диморфизм. 

Автор, відповідальний за листування: *serj_dubina@mail.ru 

 

Вступ 

Розвиток промисловості на тлі погіршення 

умов праці, зростання побутового травматизму 

обумовлюють підвищення уваги до травм очної 

ямки. Як зазначається в [1-4] травми очної ямки 

при ушкодженні краніофаціальної зони склада-

ють від 36 до 64 %, при цьому серед усіх травм 

очної ямки, що потребують лікування в умовах 

стаціонару, близько 85 % складають порушення 

цілісності кісткових структур. У 34,5 % має міс-

це пошкодження медіальної, у 31,1 %; – ниж-

ньої, та 16,2 % – ізольоване нижньої стінки [5].  

Серед проблем, які обумовлюють важкість 

ускладнень і посттравматичних зміщень кістко-

вих структур, складність реконструкції очної 

ямки, вагоме місце посідають недоліки візуалі-
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зації травматичних наслідків та відсутність у 

лікарів необхідного обсягу знань та навичок з 

черепно-лицевої травматології, складності в 

моделюванні імплантів.  

Оскільки до 80% травмованих в найважли-

віших випадках чоловіки [5], при плануванні 

реконструктивних операцій існує потреба в 

з’ясуванні статевих особливостей морфометри-

чних показників очної ямки, яке практично не 

розроблене. 

Метою дослідження є встановлення значень 

морфометричних показників очних ямок дорос-

лих людей за статевою ознакою та відмінностей 

між ними для отримання морфометричного ета-

лону статевої норми. 

Матеріали і методи 

Дослідження проведене із залученням 96 во-

лонтерів (48 чоловіків, 48 жінок) без патології 

краніофаціальної області віком від 21 до 74 ро-

ків (середній вік 48,6 ± 3,2 років; чоловіки – 49,8 

± 4,7 років, жінки – 47,4 ± 4,5 років ) за їх зго-

дою в Донецькому діагностичному центрі 2014 

році . 

Для морфометричного дослідження викону-

валася мультизрізова комп’ютерна томографія 

(КТ) черепу на апараті Brilliance CT 64 (Philips) 

в положенні на спині з руками уздовж тіла. Піс-

ля вибору вихідного рівня сканування здійсню-

валися послідовні скани з товщиною 5 мм та 

наступною реконструкцією по 2 мм. При постп-

роцесинговій обробці даних використовувався 

режим VRT (об’ємна реконструкція) для покра-

щення візуалізації кісткових структур з дотри-

манням принципів медичної етики, регламенто-

ваних Конвенцією ради Європи з прав людини і 

біомедицини й законодавства України. 

На отриманих томограмах черепу з викорис-

танням вбудованого в установку КТ програмно-

го забезпечення у відповідності до [6-9] викона-

ні виміри ширини та висоти входу до очної ям-

ки, глибини очної ямки, кута нахилу входу до 

очної ямки (лінійні морфометричні показники) 

та кута між медіальною та латеральною стінка-

ми (кутову морфометричні показники). Для оці-

нки довжини стінок очної ямки використано 

методику Ji Y. еt al. [10] з точкою відліку від 

отвору каналу зорового нерву. Оскільки відмін-

ностей між морфометричними показниками 

правої та лівої очних ямок не  встановлено, ви-

користовувалися їх усереднені значення. 

Відповідно до мети статистична обробка 

отриманих даних виконувалася окремо для осіб 

чоловічої та жіночої статі. Використовувався 

ліцензований пакет програм Microsoft Excel 

2010© у відповідності до рекомендацій Бондар-

чука С., Глантца С. [11-12]. Розраховували сере-

днє значення M, максимальне та мінімальне 

значення, асиметрію (As) та ексцес (E), серед-

ньоквадратичне відхилення σ, коефіцієнт варіа-

ції Сv, помилки середнього значення та коефіці-

єнта варіації (mM, mCv), довірчий 95% інтервал 

середнього значення та коефіцієнта варіації. 

Перевірку даних на нормальність оцінено з ви-

користанням критерію χ2. За умови непереви-

щення трикратної величини власної помилки 

значення ексцесу та асиметрії не визнавалися 

такими, що свідчать про невідповідність вибір-

ки закону нормального розподілу. Правосто-

роння асиметрія розглядалася як переважання у 

вибірці більш високих, ніж середнє, значень; 

лівостороння – переважання у вибірці більш 

низьких, ніж середнє, значень. Оцінка статисти-

чної значущості відмінності середніх значень 

лінійних та кутових показників проводилася з 

використанням параметричного критерію 

Стьюдента (гомо- та гетероскедастичний тест) в 

разі нормальності розподілу порівнюваних ви-

бірок даних або з використанням непараметрич-

ного критерію Манна-Вітні – в протилежному 

випадку. Варіабельність ознак визнавалася сла-

бкою, якщо Cv не перевищував 10 %, середньою 

– коли Cv складав 11-25 %, значною – за Cv > 25 

%. Відмінності середніх величин вважали віро-

гідними за 95 %-ї (p = 0,05) межі ймовірності. 

Кореляційний аналіз здійснювався на основі 

розрахунку коефіцієнта кореляції Пірсона (r) і 

наступного аналізу статистичної значущості 

відмінності отриманих коефіцієнтів від нуля з 

використанням параметричного критерію 

Стьюдента (p ≤ 0,05) і розрахунку довірчого 

інтервалу коефіцієнтів кореляції.  

Результати дослідження та їх обговорення 

Результати оцінки статистичних параметрів 

лінійних та кутових морфометричних показни-

ків очних ямок (ОЯ) у осіб чоловічої та жіночої 

статі наведені в табл. 1. 

У осіб чоловічої статі відзначається наяв-

ність за довжиною латеральної, верхньої та ни-

жньої стінок і ширини входу в очну ямку незна-

чної правосторонньої асиметрії, тоді як довжина 

медіальної стінки, висота входу в очну ямку та 

глибина очної ямки, обидва кутові показники 

демонструють лівосторонню асиметрію. Розпо-

діл всіх середніх лінійних (крім ширини входу в 

очну ямку) і кутових показників очних   має 

відносно більш пологий вигляд, ніж теоретич-
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ний нормальний, що свідчить про відносне зме-

ншення концентрації їх значень навколо серед-

нього. Розмах морфометричних показників та їх 

довірчі інтервали для осіб чоловічої статі пред-

ставлено на рис. 1. 

Таблиця 1 

Морфометричні показники очних ямок у осіб чоловічої та жіночої статі 

Показник, одиниця виміру стать Статистичні параметри 

M σ Min Max As E Cv, % 

Довжина медіальної стінки, мм ч 43,7 2,3 39,1 48,3 0,2 -0,9 5,1 

ж 43,5 1,9 38,6 47,6 -0,2 -0,1 4,4 

Довжина латеральної стінки, мм ч 40,9 0,9 38,7 42,6 -0,2 -0,7 2,3 

ж 40,8 1,0 38,8 43,2 0,2 -0,5 2,5 

Довжина нижньої стінки, мм ч 39,8 1,1 37,4 41,5 -0,4 -0,3 2,7 

ж 39,7 1,1 36,1 41,6 -1,0 1,4 2,8 

Довжина верхньої стінки, мм ч 40,9 1,0 39,0 43,0 -0,1 -0,5 2,4 

ж 40,4 1,0 38,0 42,3 -0,5 0,0 2,5 

Ширина входу в ОЯ, мм ч 34,2 0,9 32,5 36,2 0,2 -0,6 2,7 

ж 34,1 0,9 32,3 36,5 0,4 -0,1 2,7 

Висота входу в ОЯ, мм ч 39,3 1,0 36,7 41,3 -0,2 0,0 0,3 

ж 39,2 0,9 36,5 40,8 -0,6 0,3 2,4 

Глибина ОЯ, мм ч 42,5 2,4 38,4 47,9 0,3 -0,7 5,6 

ж 42,5 2,4 36,9 47,5 0,0 -0,1 5,6 

Кут нахилу входу в ОЯ, ° ч 10,5 2,0 6,8 13,7 -1,0 -0,3 18,6 

ж 10,2 1,7 6,9 13,4 0,0 -1,1 16,6 

Кут між медіальною та латеральною 

стінками ОЯ, ° 

ч 52,6 4,1 43,9 61,1 -0,3 -0,3 7,7 

ж 51,2 4,5 41,4 58,7 -0,5 -0,6 8,8 

(M – середнє значення, σ – стандартне відхилення, Min та Max – мінімальне та максимальне значення у 

вибірці, As – асиметрія, E – ексцес, Cv – коефіцієнт варіації) 

 

 
а) 

 
б)  

Рис. 1. Середні, мінімальні, максимальні значення і довірчі інтервали (р = 0,05) морфометричних показ-

ників ОЯ у осіб чоловічої статі а) лінійних, мм; б) кутових, °. 
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У осіб жіночої статі показники довжини ме-

діальної, нижньої та верхньої стінок, висоти 

входу в очну ямку, кута між медіальною та ла-

теральною стінкою мають лівосторонню асиме-

трію, тоді як показники довжини латеральної 

стінки та ширини входу в очну ямку – правос-

торонню. Слід відзначити, що саме жіноча серія 

проявляє викривлення розподілу в бік менших, 

ніж середнє, значень за показниками довжини 

верхньої та нижньої стінок та висоти входу в 

очну ямку. При цьому концентрація значень 

навколо середнього спостерігається за довжи-

ною нижньої стінки і висотою входу в очну ям-

ку. Середні значення та характеристики амплі-

туди коливання і довірчих інтервалів морфоме-

тричних показників очних ямок у осіб жіночої 

статі проілюстровані на рис. 2. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Середні, мінімальні, максимальні значення і довірчі інтервали (р = 0,05) морфометричних показ-

ників ОЯ у осіб жіночої статі: а) лінійних, мм; б) кутових, °. 

 

Статистично значущих відмінностей між се-

редніми значеннями морфометричних показни-

ків очних ямок між вибірками осіб чоловічої та 

жіночої статі не існує (р = 0,05) і з огляду на це 

дані в обох вибірках є взаємозамінними. 

Результати кореляційного аналізу між мор-

фометричними показниками очних ямок у осіб 

чоловічої та жіночою статі представлені в табл. 

2, 3. Для осіб чоловічої статі статистично зна-

чущий зв’язок середньої сили існує між довжи-

ною медіальної стінки та глибиною входу в ям-

ку (коефіцієнт кореляції {0,62 ± 0,23}), довжи-

ної медіальної та нижньої стінок (коефіцієнт 

кореляції {0,59 ± 0,24}), довжиною медіальної 

стінки та ширина входу в ямку (коефіцієнт ко-

реляції {0,55 ± 0,25}). Для осіб жіночої статі 

середній за силою зв'язок проявляється між до-

вжиною верхньої і нижньої стінок (коефіцієнт 

кореляції {0,73 ± 0,20}), довжиною нижньої сті-

нки і глибиною очної ямки (коефіцієнт кореля-

ції {0,60 ± 0,24}), довжина медіальної і нижньої 

стінок (коефіцієнт кореляції {0,54 ± 0,25}), та 
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довжина нижньої стінки і шириною входу в оч-

ну ямку (коефіцієнт кореляції {0,51 ± 0,26}) 

(табл. 3). 

 

Таблиця 2 

Коефіцієнти кореляції між морфометричними показниками ОЯ у осіб чоловічої статі* 
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Довжина медіальної 

стінки 

1,000         

Довжина латеральної 

стінки 

0,483 1,000        

Довжина нижньої стін-

ки 

0,589 0,471 1,000       

Довжина верхньої стін-

ки 

0,328 0,540 0,548 1,000      

Висота входу в ОЯ 0,104 -0,132 -0,058 0,166 1,000     

Ширина входу в ОЯ 0,553 0,422 0,517 0,392 0,157 1,000    

Глибина ОЯ 0,623 0,369 0,421 0,419 -0,017 0,423 1,000   

Кут нахилу входу в ОЯ 0,180 0,135 0,121 0,326 0,315 -0,003 0,122 1,000  

Кут між медіальною та 

латеральною стінками 

ОЯ 

-0,539 -0,232 -0,377 -0,169 -0,010 -0,030 -0,466 -0,249 1,000 

* – сірим кольором позначено комірки, в яких містяться значення, що вірогідно (р ≤ 0,05) відрізняються 

від 0 

 

Таблиця 3 

Коефіцієнти кореляції між морфометричними показниками ОЯ у осіб жіночої статі* 

Показники 
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Довжина медіальної 

стінки 

1,000         

Довжина латеральної 

стінки 

0,429 1,000        

Довжина нижньої 

стінки 

0,540 0,201 1,000       

Довжина верхньої 

стінки 

0,392 0,365 0,731 1,000      

Висота входу в ОЯ 0,054 0,178 0,102 -0,029 1,000     
Ширина входу в ОЯ 0,496 0,132 0,512 0,354 0,140 1,000    

Глибина ОЯ 0,455 0,106 0,599 0,441 0,090 0,319 1,000   
Кут нахилу входу в 

ОЯ 

0,139 0,171 0,093 0,086 0,042 0,204 0,037 1,000  

Кут між медіальною 

та латеральною стін-

ками ОЯ 

-0,381 -0,067 -0,230 0,028 0,163 -0,144 -0,428 -0,116 1,000 

* – сірим кольором позначено комірки, в яких містяться значення, що вірогідно (р ≤ 0,05) відрізня-

ються від 0 
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Попарне порівняння коефіцієнтів кореляції 

між вибірками осіб чоловічої та жіночої статі   

показало, що попри їх емпірично різні значення 

статистично вірогідних відмінностей між ними 

не спостерігається. 

В роботах [13-14], попри виділення осіб чо-

ловічої та жіночої статі в складі досліджуваних 

об’єктів, оцінка морфометричних показників 

очних ямок не здійснювалася. Отримані нами 

дані щодо довірчих інтервалів морфометричних 

показників очних ямок відповідають [10], чим 

підтверджується відсутність в них статистично 

значущих статевих відмінностей. В досліджен-

нях, присвячених вивченню морфометричних 

параметрів очних ямок, немає даних щодо коре-

ляції між ними за статевими групами.  

 

Висновки  

1. Індивідуальна мінливість лінійних показ-

ників очних ямок в чоловічій та жіночій вибір-

ках є подібною і співпадає з основними харак-

теристиками загальної вибірки, тоді як мінли-

вість кутових є різною: чоловіча вибірка здійс-

нює вплив на стабілізацію варіабельності кута 

між медіальною та латеральною стінками з до-

данням варіабельності показнику кута нахилу 

входу в ямку у загальній вибірці, вплив жіночої 

вибірки має дзеркальне відображення. Кореля-

ційний зв'язок між морфометричними показни-

ками в чоловічій і жіночій серіях є слабким, а 

відмінність між коефіцієнтами кореляції є ста-

тистично незначущою. 

2. Відсутність статистично значущих відмін-

ностей між середніми лінійних та кутових пока-

зників очних ямок у чоловічій та жіночій вибір-

ках дає змогу використовувати отримані дані як 

вірогідно взаємозамінні, а також брати за мор-

фометричний еталон їх анатомічної норми дані 

загальної вибірки безвідносно статевої ознаки.
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