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ABSTRACT

Arkhypska M.. Bioimpedance information technology to support hemodialysis
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Radio Engineering” specialty (“Radio communication and signal processing”

specialization). – National Technical University of Ukraine “Ihor Sikorsky Kyiv

Polytechnic Institute”, Kyiv, 2018.
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The purpose of the thesis is to develop a patient-oriented bioimpedance

technology supporting hemodialysis.

The object of the study are the processes of determining, by the method of

bioimpedansometry, dynamically changing functional state of hydration in people

who have renal failure and receive treatment by hemodialysis.

The subject of research are methods, technologies that can quickly provide

high accuracy of obtaining and processing parameters of bioimpedance of the human

body, in relation to the dynamics of changes in the functional state of a person

during the procedure of hemodialysis.
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ВСТУП

Актуальнiсть теми. Бiоiмпедансний аналiз — це контактний метод ви

мiрювання електричної провiдностi бiологiчних тканин, що дає можливiсть

оцiнки широкого спектру морфологiчних i фiзiологiчних параметрiв органiз

му. На сьогоднiшнiй день питанням вимiрювання iмпедансу присвячено багато

наукових публiкацiй, оскiльки в цьому бачать дешеву i точну дiагностичну

альтернативу [1—5]. Наразi бiоiмпедансний аналiз широко використовується в

дiагностуваннi функцiонального стану та iнтенсивностi обмiну речовин органiз

му людини. В основу цього аналiзу покладено закономiрну залежнiсть питомого

електричного опору бiологiчних тканин вiд рiзного вмiсту в них електролiтiв

та рiдини.

Перевагами бiоiмпедансного аналiзу перед iншими методами оцiнки скла

ду тiла є висока вiдтворюванiсть результатiв вимiрювань, неiнвазивнiсть i

комфортнiсть процедури обстеження для пацiєнта, а також невисока вартiсть

обстеження.

Метод бiоiмпедансометрiї має практичне застосування в швидкiй дiагно

стицi функцiонування органiзму та виявленнi патологiй. Об’єктами дослiджень

можуть бути як увесь органiзм людини в цiлому, так i його окремi сегменти.

Саме тому актуальним є розгляд сфери та аналiз особливостей використання

бiоiмпедансометрiї в медицинi.

Однiєю зi сфер використання бiоiмпедансу є аналiз його параметрiв пiд

час процедури проходження гемодiалiзу пацiєнтами з нирковою недостатнiстю.

Не зважаючи на розвиток медичного обладнання, у сучасному лiкуваннi ге

модiалiзом є проблема об’єктивного та своєчасного контролю динамiки водного

статусу пацiєнта для визначення моменту досягнення потрiбного рiвня “сухої ва

ги” i припинення видалення надлишкової рiдини з органiзму. Такий контроль

надзвичайно важливий, оскiльки як гiпергiдратацiя, так i дегiдратацiя можуть

супроводжуватися важкими наслiдками [6].

Проблема контролю гемодiалiзу за допомогою бiоiмпедансометрiї полягає

у несвоєчасному аналiзi гiдратностi пацiєнта, а конкретно вже пiсля завершення

процедури, що не є актуальним для аналiзу. Самi показники, що фiксуються

за допомогою бiоiмпедансометра не несуть дiагностичної iнформацiї, а отже

потребують попередньої обробки для аналiзу. Вирiшенням цiєї проблеми з
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мiнiмiзацiєю ручної обробки є або програмування самого приладу, що уне

можливлює його використання для аналiзу в iнших сферах, або застосування

iнформацiйної системи, де обробка параметрiв бiоiмпедансу виконується на сто

ронi сервера. Реалiзацiя за допомогою веб-iнтерфейсу є унiверсальною для

використання пристрою бiоiмпедансометра не лише для аналiзу процедур ге

модiалiзу.

Дiагностичнi можливостi бiоiмпедансного аналiзу не вичерпанi. Для їх

розвитку необхiднi подальшi дослiдження взаємозв’язкiв параметрiв iмпедансу

з морфологiчними i фiзiологiчними характеристиками органiв i тканин. Аналiз

цих зв’язкiв потребує обробки знятих параметрiв та легко сприйнятних iнтер

фейсiв.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дипломна робота виконана на радiотехнiчному факультетi Київського полi

технiчного iнституту iменi Iгоря Сiкорського в рамках НДР “Багаточастотний

комплекс дiагностики нормального i критичного стану водного балансу люди

ни за векторним аналiзом параметрiв електричного бiоiмпедансу” комплексного

проекту за темою № 2931р “Багатофункцiональний апаратно-програмний ком

плекс дiагностики, фiзiотерапiї та хiрургiї для оснащення стацiонарних та

мобiльних медичних пунктiв” (номер державної реєстрацiї НДР 0116U003774).

Мета i завдання дослiдження. Метою є розробка орiєнтованої на па

цiєнта бiоiмпедансної технологiї пiдтримки режиму гемодiалiзу.

Для досягнення поставленої мети в роботi розв’язано такi основнi задачi:

1. проведення аналiзу технологiй визначення та монiторингу функцiо

нального стану людини;

2. проведення аналiзу вилучення та вiдображення дiагностично важливих

показникiв на основi даних методу бiоiмпедансометрiї;

3. обґрунтування структури iнформацiйної системи;

4. реалiзацiя iнформацiйної технологiї пiдтримки режиму гемодiалiзу.

Об’єкт дослiдження — процеси визначення методом бiоiмпедансометрiї

динамiчно змiнюваного функцiонального стану гiдратностi у людей, що мають

ниркову недостатнiсть та отримують лiкування гемодiалiзом.

Предмет дослiдження — методи, технологiї, що здатнi швидко забез

печити високу точнiсть отримання та оброблення параметрiв бiоiмпедансу тiла

людини щодо динамiки змiн функцiонального стану людини пiд час проведен

ня процедури гемодiалiзу.
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Методи дослiдження. Теоретичнi та методологiчнi методи реєстрацiї та

цифрової обробки бiосигналiв для ранньої дiагностики, монiторингу та прогно

зування функцiонального стану систем життєдiяльностi людини.

Наукова новизна отриманих результатiв полягає в пiдтвердженнi мож

ливостi реалiзацiї iнформацiйної системи пiдтримки пацiєнтiв гемодiалiзу в

режимi реального часу на основi вимiрювань параметрiв бiоiмпедансу.

Практичне значення отриманих результатiв полягає у розробцi та

розвитку пропрiєтарного хмарного сервiсу для автоматичного збору та збе

реження результатiв вимiрювань параметрiв бiоiмпедансу з метою створення

персональних дiагностичних пристроїв, розроблення нових методiв i критерiїв

дiагностики на основi сукупного аналiзу параметрiв бiоiмпедансу.

Публiкацiї. За темою магiстерської дипломної роботи опублiковано 2

статтi: в матерiалах мiжнародної науково-технiчної конференцiї “Радiотехнiчнi

поля, сигнали, апарати та системи” та журналу “Вiсник НТУУ “КПI”. Серiя Ра

дiотехнiка. Радiоапаратобудування”. Також результати дослiдження увiйшли до

звiту до науково-дослiдної роботи “Багаточастотний комплекс дiагностики нор

мального i критичного стану водного балансу людини за векторним аналiзом

параметрiв електричного бiоiмпедансу” комплексного проекту № 2931р “Бага

тофункцiональний апаратно-програмний комплекс дiагностики, фiзiотерапiї та

хiрургiї для оснащення стацiонарних та мобiльних медичних пунктiв”.
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РОЗДIЛ 1.

Аналiз технологiй визначення та монiторингу функцiонального

стану людини пiд час гемодiалiзу

1.1 Методи оцiнки складу водного балансу тiла людини

В даний час вимiри компонентного складу тiла живого органiзму iснують

лише непрямi. Прикладами прямих методiв є анатомiчний i хiмiчний аналiз тру

пiв [7]. Непрямi методи дозволяють отримувати оцiнки складу тiла, спираючись

на фiзичнi закономiрностi, ряд параметрiв яких вимiрюють в ходi обстеження,

а решта практично не залежать або мало залежать вiд iндивiда i вважають

ся постiйними.

До непрямих методiв вiдносять гiдростатичнi зважування, рентгенiвську

денситометрiю, рентгенiвську комп’ютерну, магнiторезонансну томографiю та

iншi методи. Для характеристики точностi методiв вибираються “найкращi” для

оцiнки обраного компонента складу тiла непрямi методи, що розглядаються як

умовно достовiрнi. Такi методи прийнято називати еталонними, або золотим

стандартом. Наприклад, золотим стандартом оцiнки щiльностi тiла вважається

метод гiдростатичнi зважування. Оцiнки складу тiла, одержанi такими метода

ми, як калiперометрiя i бiоiмпедансний аналiз, зазвичай будуються на основi

лiнiйних регресiйних залежностей шляхом зiставлення з результатами застосу

вання еталонного методу.

Метод пiдводного зважування, або гiдростатична денситометрiя, є

еталонним методом вивчення складу тiла в двокомпонентнiй моделi. Перший

опис методу мiститься в роботi американського фiзiолога i лiкаря А. Бенцi, який

удосконалив спосiб Архiмеда визначення щiльностi тiла введенням вимiрюван

ня залишкового обсягу легень [8]. Метод заснований на вiдмiнностях щiльностi

жирової i без-жирової маси. Якщо припустити, що зазначенi щiльностi вiдомi,

то склад тiла можна визначити, вимiрявши вагу тiла в стандартних умовах i

в умовах занурення в воду.

Цi данi використовуються разом з результатами вимiрювання залишко

вого обсягу легень для оцiнки щiльностi тiла (ЩТ) з подальшою пiдстановкою

отриманого значення в вiдповiдну формулу для обчислення процентного вмiсту
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жиру в тiлi (%ЖМТ) (таблиця 1). Прямого зiставлення гiдроденсiтометрii з

результатами хiмiчного аналiзу складу тiла не проводилося. Стандартна по

милка оцiнки жирової маси методом пiдводного зважування при повторних

вимiрах, виконаних одним i тим же фахiвцем, становить 2,5%. Незручнiсть ме

тоду пов’язано з тривалiстю процедури вимiрювань (до 1 години) i необхiднiстю

повного занурення в воду, що знижує можливiсть використання методу у дiтей,

а також у лiтнiх i хворих людей та пiд час проведення iнших процедур.

Таблиця 1 — Формули для обчислення %ЖМТ на основi щiльностi тiла в

залежностi вiд статi i вiку [9]

Вiк Стать %ЖМТ Щiльнiсть безжирової маси тiла

7-12 ч (530/ЩТ)− 489 1,085

ж (535/ЩТ)− 495 1,082

13-16 ч (507/ЩТ)− 464 1,094

ж (510/ЩТ)− 466 1,093

17-19 ч (499/ЩТ)− 455 1,098

ж (505/ЩТ)− 462 1,095

20-80 ч (495/ЩТ)− 450 1,100

ж (501/ЩТ)− 457 1,097

За винятком випадкiв вкрай вираженого ожирiння, найбiльшу молеку

лярну фракцiю маси тiла людини становить вода. Метод визначення рiдких

середовищ органiзму називається гiдрометрiя. Золотим стандартом гiдромет

рiї є метод розведення iндикаторiв. З його допомогою визначають обсяг води

в органiзмi (на основi дейтерiю, тритiю або 18O), а також змiст позаклiтинної

рiдини. Змiст клiтинної рiдини визначають вiднiманням внутрiшньоклiтинної

рiдини iз загальної води в органiзмi. До недолiкiв методу розведення вiдно

сяться велика тривалiсть обстеження (вiд декiлькох годин до декiлькох дiб),

необхiднiсть внутрiшньовенного введення мiтки з наступним взяттям кровi на

аналiз, променеве навантаження, що отримується при використаннi тритiю, а

також висока вартiсть обстеження в разi використання iзотопу 18O [10].



15

Еталонним методом оцiнки мiнеральної маси тiла є двох- енергетична

рентгенiвська денситометрiя, заснована на принципах взаємодiї рент

генiвського випромiнювання з речовиною. Є пристрої для оцiнки стану перифе

ричного i осьового скелета. Тривалiсть обстеження становить близько 5 хвилин,

а сумарна доза радiацiї не перевищує 30 мР, що еквiвалентно дозi, що отримуєть

ся при багатогодинному авiаперельотi. Похибка оцiнки мiнеральної маси кiсток

становить 1-2%. Крiм оцiнки складу тiла, рентгенiвська кiсткова денситометрiя

є надiйним засобом профiлактики травматизму опорно-рухового апарату i вико

ристовується для дiагностики остеопорозу. Провiднi виробники рентгенiвських

денситометров — компанiї Hologic, Lunar i Norland (США).

Нейтронний активацiйний аналiз є рiзновидом активацiйного аналi

зу — найбiльш поширеного серед застосовуваних у медицинi ядерно-фiзичних

методiв дослiдження. Активацiйний аналiз був вперше запропонований Д. Хе

веши i Г. Левi в 1936 р. [11]. Суть методу полягає у вивченнi складу речовини

на основi активацiї його атомних ядер за допомогою зовнiшнього випромiню

вання. Якщо в якостi зовнiшнього випромiнювання використовується потiк

нейтронiв, то такий рiзновид методу називається нейтронним активацiйним

аналiзом. Метод забезпечує надiйну оцiнку змiсту до 40 хiмiчних елементiв в

живому органiзмi [12—14]. Найбiльш стiйкi спiввiдношення мiж рiзними ком

понентами складу тiла мають мiсце на елементному рiвнi. Тому заснованi на

нейтронному активацiйному аналiзi багатокомпонентнi моделi елементного рiв

ня часто використовуються як еталон для оцiнки точностi або калiбрування

iнших методiв. В ходi обстеження тiло людини опромiнюють потоком ней

тронiв низької iнтенсивностi, а елементарний склад оцiнюють по спектральних

характеристиках iндукованого гамма-випромiнювання, що реєструється за допо

могою лiчильника випромiнювання. Стандартна помилка оцiнки змiсту рiзних

хiмiчних елементiв в органiзмi становить 3-5%, що вiдповiдає похибцi методiв

ваговiй хiмiї. Застосування методу рiзко обмежена, оскiльки у свiтi є не бiльше

20 установок для нейтронного активацiйного аналiзу складу тiла.

Метод калiперометрiї полягає в вимiрюваннi товщини шкiрно-жирових

складок на певних дiлянках тiла за допомогою спецiальних пристроїв — калi

перiв. Калiперометрiя стала одним з перших методiв, використовуваних для

вивчення складу тiла. Розробленi на її основi прогнозуючi формули для оцiнки

складу тiла добре себе зарекомендували для вирiшення завдань спортивної,

оздоровчої та клiнiчної медицини. В даний час в свiтi виробляється значна
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кiлькiсть моделей калiперiв, якi вiдрiзняються один вiд одного конструктив

ними особливостями, точнiстю вимiрювання, умовами застосування, цiною та

iншими показниками. Стандартна помилка оцiнки жирової маси при повторних

вимiрах одного i того ж iндивiда не повинна перевищувати 5%. Формули для

оцiнки складу тiла специфiчнi для конкретних популяцiй. На сьогоднiшнiй день

є понад 100 формул для оцiнки жирової, безжировой i м’язової маси [15—17].

Для оцiнки жирової маси тiла також використовується метод iнфрачер

воного вiдбиття [18]. Портативнi пристрої у виглядi джерела iнфрачервоного

випромiнювання, забезпеченого свiтловодом, приймаючим детектором i мiкро

процесором, випускає компанiя Futrex (США). Процент жирової маси тiла

оцiнюється автоматично за характеристиками вiдбитого випромiнювання в дi

лянцi домiнантного бiцепса. Метод заснований на вiдмiнностях спектральних

характеристик поглинання електромагнiтного випромiнювання рiзними ком

понентами складу тiла. Точнiсть оцiнок вiдсотка жирової маси тiла методом

iнфрачервоного вiдбиття нижче, нiж при калiперометрiї.

Метод рентгенiвської комп’ютерної томографiї (РКТ) заснований

на використаннi рентгенiвських променiв, орiєнтованих в однiй площинi i пере

творених в пучок, що пропускається через рiзнi дiлянки тiла. Вихiдний пучок

реєструється за допомогою спецiальних детекторiв. Ослаблення iнтенсивностi

променiв визначається iнтегралом вiд функцiї коефiцiєнта поглинання уздо

вж траєкторiї променя, тому вiдновлення щiльностi зводиться до знаходження

функцiї коефiцiєнта поглинання за значною кiлькiстю лiнiйних iнтегралiв вiд

неї. Вперше така задача була вирiшена I. Радоном в 1917 г. Згодом це рiшен

ня було перевiдкрито заново i запропонованi новi алгоритми вирiшення задачi

комп’ютерної томографiї.

Основне застосування РКТ в медицинi пов’язано з дiагностикою пато

логiчних станiв органiзму i з плануванням променевої терапiї для лiкування

онкологiчних хворих. РКТ застосовується i для вивчення складу тiла. Пере

вага методу полягає в можливостi вивчення з високою роздiльною здатнiстю

просторової структури тканин i органiв, включаючи роздiльну оцiнку змiсту

пiдшкiрного i внутрiшнього жиру. У хворих на ожирiння ризик розвитку сер

цево-судинних захворювань i дiабету корелює вище з кiлькiстю внутрiшнього,

а не загального жиру. РКТ дає можливiсть оцiнки щiльностi тканини в кожнiй

точцi зображення поперечного перерiзу тiла. Ця iнформацiя використовується

для визначення виду тканини, до якої вона вiдноситься. На основi iнфор
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мацiї про щiльнiсть i об’єм будуються оцiнки скелетно-м’язової маси i маси

внутрiшнiх органiв. Недолiк РКТ пов’язаний з високою вартiстю обстежен

ня, використанням iонiзуючого електромагнiтного джерела випромiнювання i

необхiднiстю проведення обстеження в стацiонарних умовах. РКТ є еталонним

методом визначення складу тiла на тканинному рiвнi.

Одним з найбiльш перспективних методiв оцiнки складу тiла є метод

бiоiмпедансного аналiзу. Ще в 1880 роцi В. Томсон виявив, що iснує не

тiльки загальний опiр, властивий бiологiчному об’єкту в цiлому. Значення вели

чини загального опору складається з значень опору окремих компонентiв, що

входять до складу органiзму. Електричний опiр бiологiчних тканин отримало

назву бiоелектричного iмпедансу, показники якого значно варiюють.

Аналiз складу тiла бiоiмпедансним методом заснований на наявностi зако

номiрностей, що зв’язують вимiрянi значення iмпедансу з параметрами складу

тiла. Величина iмпедансу має двi складовi — активний опiр 𝑅 i реактивний

опiр 𝑋𝐶 у спiввiдношеннi

𝑍2 = 𝑅2 +𝑋2
𝐶

Матерiальним субстратом активного опору в бiологiчному об’єктi є рiди

ни, як клiтиннi, так i зовнiшньоклiтиннi. Субстратом реактивного опору, що

характеризується змiщенням фази струму щодо напруги, є клiтиннi мембрани —

за рахунок своїх електричних властивостей вони є конденсаторами з залежною

вiд частоти змiнного струму ємнiстю.

Варiанти бiоiмпедансного аналiзу класифiкують за кiлькома ознака

ми: частотi зондування (одночастотнi, двучастотнi, багаточастотнi), дiлянкам

вимiрювань (локальнi, регiональнi, iнтегральнi, полiсегментнi) i по тактицi ви

мiрювань (одноразовi, епiзодичнi, монiторнi).

Прийнято розрiзняти бiоелектричнi i антропометричнi параметри, що

використовуються в бiоiмпедансному аналiзi. До бiоелектричних параметрiв

вiдносять компоненти вектора iмпедансу всього тiла, його окремих сегмен

тiв або локальних дiлянок тiла, вимiрюванi на однiй або декiлькох частотах

змiнного струму. Знаючи компоненти iмпедансу, обчислюють дисперсiйнi харак

теристики тканин, а також фазовий кут — арктангенс вiдношення реактивного

i активного опорiв для деякої частоти струму. Значення фазового кута харак

теризує ємнiснi властивостi клiтинних мембран i життєздатнiсть бiологiчних

тканин: вважається, що чим вище фазовий кут, тим краще стан тканин.



18

Величина фазового кута iмпедансу використовується для оцiнки функ

цiонального стану органiзму, iнтенсивностi обмiнних процесiв i порушень

нутрiтiвного статусу в бiоiмпедансний аналiзi.

Наприклад, на пiдставi результатiв порiвняльного аналiзу вибiрок здоро

вих людей i хворих на хронiчнi захворювання в роботi [19] була запропонована

iнтервальна класифiкацiя значень фазового кута у табл. 2.

Таблиця 2 — Класифiкацiя значень фазового кута

Значення фазового кута Класифiкацiя

<4,4 Низькi значення, високий ризик смертностi

4,4-5,4 Пониженi значення, гiподинамiя

5,4-7,8 Норма

>7,8 Пiдвищенi значення

Значення фазового кута характеризують вiдносний вмiст метаболiчно ак

тивних тканин в безжировой масi тiла, при цьому низькi значення можна

iнтерпретувати як високу ймовiрнiсть наявностi катаболiчного зсуву, а зниженi

значення — як стан гiподинамiї.

При знижених значеннях фазового кута вiдзначалося скорочення перiоду

життя у хворих на СНIД, цироз печiнки i онкологiчними захворюваннями [19].

Пiдвищенi значення фазового кута в спортивнiй медицинi прийнято пов’язувати

з високою тренованiстю атлетiв i готовнiстю до змагальних навантажень [20].

До антропометричних параметрiв вiдносяться стать, вiк, расову та етнiчну

приналежнiсть, а також лiнiйнi i ваговi розмiри тiла (характеристики статури

iндивiда), що використовуються для оцiнки складу тiла, такi як довжина, маса

i об’єм тiла.

З використанням антропометричних i бiоелектричних параметрiв отри

мують оцiнку основного обмiну — характеристику енергетичного метаболiзму

людини. Також розраховується питомий основний обмiн як частка вiд дiлен

ня величини основного обмiну на площу поверхнi тiла або на безжирову масу,

що дає можливiсть зiставлення iнтенсивностi обмiнних процесiв у людей рiз

ної статури.
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Перелiк параметрiв складу тiла, оцiнюваних методом бiоiмпедансного

аналiзу, включає абсолютнi та вiдноснi показники. Залежно вiд методики ви

мiрювань абсолютнi показники визначають як для всього тiла, так i для його

окремих регiонiв (сегментiв). До абсолютних показникiв вiдносяться жирова i

безжирова маси тiла, активна клiтинна i скелетно-м’язова маси, загальна вода

органiзму, клiтинна i позаклiтинна рiдини.

Поряд з ними розраховуються вiдноснi (приведенi до маси тiла, худої маси

або iншим величинам) показники складу тiла. Вiдноснi показники використову

ються для зiставлення пацiєнтiв i груп пацiєнтiв, в тому числi що розрiзняються

за статтю, вiком, статурi i станом здоров’я. При цьому вибираються такi по

казники, якi найбiльш адекватно для даної групи пацiєнтiв вiдображають її

особливостi. Параметри сегментiв тiла використовуються для характеристики

регiональних особливостей будови тiла, оцiнки перерозподiлу рiдини в органiз

мi або ступеня асиметрiї кiнцiвок.

1.2 Iнформацiйнi технологiї пiдтримки процедури гемодiалiзу

В арсеналi сучасної медицини iснують методи продовження життя пацiєн

там з термiнальною стадiєю ниркової недостатностi, такi як какперiтонiальний

дiалiз i гемодiалiз [6].

Гемодiалiз – це процедура аппаратної, екстракорпоральної очистки кровi,

яка представляє собою тривалу, циклiчну циркуляцiю кровi через спецiальний

фiльтр (дiалiзатор). Пiд час гемодiалiзу iз кровi видаляються шлаки, продукти

обмiну речовин, а також надлишки рiдини (ультрафiльтрат), накопиченi за час,

який нирки нормально не функцiонували. Забiр i повернення кровi здiйснюєть

ся через спецiалiзований артерiо-венозний доступ (фiстулу) або катетер.

Спрощено принцип роботи “штучної нирки” виглядає так: кров циркулює

всерединi трубки, стiнки якої виконанi з матерiалу, проникного для низькомоле

кулярних речовин, таких як iони калiю, глюкоза, сечовина i креатинiн. Трубка

помiщається в дiалiзний розчин, за складом близький до плазми кровi в нормi.

Якщо в плазмi хворого пiдвищений вмiст будь-яких речовин, то вони дифун

дують в дiалiзний розчин, прагнучи вирiвняти концентрацiї по обидва боки

мембрани. Чим бiльше її робоча площа i швидкiсть потоку кровi (в розумних
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межах, що залежать вiд параметрiв i стану пацiєнта) — тим бiльше вiдфiль

труєтся. При створеннi бiльш високого тиску з внутрiшньої сторони мембрани

будуть видiлятися надлишки води — процес, званий ультрафильтрацiєю.

Сучасна штучна нирка являє собою досить громiздкий пристрiй вагою

кiлька десяткiв кiлограмiв. Для очищення кровi вiд продуктiв метаболiзму па

цiєнти амбулаторно проходять 2-3 сеансу в тиждень по 4-8 годин щодня.

Для зниження ризику виникнення ускладнень i покращення терапевтич

ного ефекту процедури доцiльно визначити декiлька груп показникiв:

– контроль гемодинамiки;

– контроль об’ємiв судинної, клiтинної та позаклiтинної рiдин;

– контроль електролiтiв позаклiтинної рiдини.

Пiд контролем гемодинамiки розумiється контроль кровонаповнення су

дин, контроль артерiального тиску, пульсу та iнше. Контроль артерiального

тиску, в даний час, проводиться ручним або осцилометричним методом, в

певний час в ходi процедури. Блок для вимiрювання артерiального тиску вбу

дований в деяких апаратах “штучна нирка”, також вiн дозволяє контролювати

i пульс пацiєнта.

Для контролю кровонаповнення використовуються ультразвуковi датчи

ки, якi крiпляться на магiстраль з кров’ю. По проходженню ультразвукового

сигналу визначають щiльнiсть кровi, обчислюючи гематокрит, гемоглобiн, змiну

обсягу кровi щодо початку процедури, тим самим, не даючи пiд час скачування

рiдини з кровi, переступити порiг критичного її згущення. Для корекцiї вимiрю

вань, вироблених таким способом необхiдна температурна корекцiя, оскiльки

щiльнiсть кровi в значнiй мiрi залежить вiд її температури. Вартiсть подiбного

обладнання надзвичайно висока.

Контроль змiни обсягiв водних середовищ органiзму пiд час процедури

гемодiалiзу у свiтовiй практицi не використовується. Значення даних обсягiв

лiкар визначає виходячи з власних знань i досвiду, а також суб’єктивних вiд

чуттiв пацiєнта [21].

Для дiалiзних пацiєнтiв “суха вага” — це iдеальна вага без урахування

зайвої рiдини, яка накопичується в органiзмi через ниркову недостатностi. Цю

вагу бажано досягати до закiнчення кожної процедури гемодiалiзу.

Ультрафiльтрацiя при гемодiалiзi застосовується для видалення рiдини,

що накопичується або в результатi вживання води, або як результат метаболiз

му їжi в междiалiзний перiод. Знижувати i пiдвищувати “суху вагу” слiд з
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обережнiстю, оскiльки необдумане коригування може призвести до тяжких на

слiдкiв, таких як:

– при недостатнiй ультрафiльтрацiї, тобто завищеному значеннi “сухої ва

ги”: задишка, гiпертонiя , набряк легенiв, iнсульт, аритмiя, стенокардiя;

– при надлишковiй ультрафiльтрацiї, тобто заниженому значеннi “сухої

ваги”: тяжка гiпотензiя (колапс), судоми, втрата свiдомостi, аритмiя,

стенокардiя, зниження слуху, осиплiсть голосу, втрата апетиту, поганий

сон, змарнiле обличчя, тромбоз артерiовенозної фiстули.

1.2.1 Iнформацiйнi технологiї, що iнтегруються в апарати штучної

нирки

Використання iнформацiйних технологiй в дiалiзi забезпечують бiльш

ефективну, надiйну i оптимальну за витратами пiдтримку, що надається за

допомогою об’єднаного комплексу програмного забезпечення. IТ в дiалiзi забез

печують пiдтримку прийняття рiшень i надання ефективних способiв аналiзу

даних процедур при лiкуваннi хронiчної ниркової недостатностi в лiкарнi, у

вiддiленнi iнтенсивної терапiї або на дому.

Зазвичай, компанiї-виробники самi додатково надають програмне i апа

ратне забезпечення, а також установку i подальшу пiдтримку.

Управлiння гемодiалiзом при хронiчнiй нирковiй недостатностi є склад

ним завданням. Крiм самої ниркової недостатностi пацiєнти можуть страждати

супутнiми захворюваннями. Призначення i проведення дiалiзу вимагає ува

ги, але навантаження на лiкаря в майбутньому буде зростати через кiлькiсть

одночасно обслуговуваних пацiєнтiв. Тому збiльшується виникнення ризику по

хибки.

Складнiсть стану пацiєнтiв та їх ослаблений стан вимагає негайного, але

при цьому адекватного прийняття рiшень. Для цього потрiбна велика кiлькiсть

даних для призначення iндивiдуального плану лiкування.

Приведемо декiлька прикладiв iнтегрованих iнформацiйних технологiй до

апаратiв “штучної нирки”.

– Система управлiння даними лiкування. Дає можливiсть монiторин

гу (документування процедур або будь-яких додаткових тестiв, ре
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зультатiв процедури), управлiння клiнiчними даними (створення та

оформлення рекомендацiй по дiалiзу, можливiсть багатоцентрового

управлiння).

– Програма монiторингу. Рiшення для онлайн-документування рiзних да

них, що збираються до, пiд час та пiсля дiалiзу. Також за допомогою

оптимiзацiї ресурсiв зменшує час попереднього налаштування апарату

“штучної нирки” вiдповiдно до iндивiдуальних показникiв пацiєнта.

– Модуль передачi даних. Забезпечення взаємодiї з зовнiшньою лiкарня

ною iнформацiйною системою, що забезпечує узгоджене використання

даних пацiєнтiв, пiдтримку системи бiлiнгу (виставлення рахункiв) та

можливiсть зберiгання документованих даних лiкування в електроннiй

iсторiї хвороби.

До звичайної комплектацiї гемодiалiзних апаратiв “штучної нирки” опцiо

нально додають такi периферiйнi пристрої, як аналiзатори газiв (чи гемокриту)

кровi, монiтори кров’яного (чи артерiального) тиску або вбудованi бiоiмпедан

сометри. В такому випадку iнформацiйнi технологiї повиннi вмiти iнтегрувати

данi з цих приставок до загальної системи збору даних.

1.2.2 Iнформацiйнi технологiї пiдтримки пацiєнта

У 21 столiттi в системах охорони здоров’я країн свiту з’явилися проблеми,

рiшення яких знаходяться в площинi iнформацiйних технологiй. Величезнi ма

сиви рiзних даних, переважно в паперовому виглядi, важко пiддаються обробцi

i аналiзу. Паперова робота залежить вiд уважностi медпрацiвника, а значить ви

никає значний ризик похибки через ручну обробку результатiв, з цим пов’язане

зниження ефективностi медичної допомоги. Крiм цього вiдсутнi iнформацiйнi

зв’язки мiж лiкувальними закладами, що потребує вiд пацiєнта мати при собi

паперовi варiанти своїх аналiзiв або лiкуватися безпосередньо лише в одному

медичному закладi чи дiагностичному центрi. Паперове вiдображення iнформа

цiї, крiм усього iншого, ще й не гарантує збереження конфiденцiйностi даних.

Все це i привело найбiльш розвиненi країни до необхiдностi iнтегрувати сучаснi

IТ-технологiї в систему охорони здоров’я.
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Хмарнi обчислення — це модель надання повсюдного i зручного мереже

вого доступу до загального пулу обчислювальних ресурсiв, що конфiгуруються

(наприклад, сервери, додатки, мережi, системи зберiгання та сервiси), якi мо

жуть бути швидко наданi i звiльненi з мiнiмальними зусиллями з управлiння

i необхiдностi взаємодiї з провайдером. Хмарнi технологiї дають можливiсть

користувачевi зберiгати файли, користуватися програмами або iншим без по

треби у спецiальних локальних програм. Користувач працює через iнтернет, де

i зберiгається iнформацiя.

Модель хмарної технологiї представлена у виглядi двух частин: внутрiш

ньої i зовнiшньої. Внутрiшня частина — це сама хмара, там зберiгається вже

готова або створена в хмарнiй програмi iнформацiя. Зовнiшня частина — це

здебiльшого iнтерфейс для користувача для взаємодiї з хмарою, це можуть бу

ти клiєнтський комп’ютер або мережа комп’ютерiв пiдприємства i додаткiв. Цi

два елементи з’єднанi по мережi через Iнтернет. Сервери в хмарнiй технологiї

працюють спiльно i через це використання ресурсiв виконується не рiвномiрно.

Цю проблему можна вирiшити за рахунок створення вiртуальних серверiв.

Серед обов’язкових характеристик хмарних обчислень видiляють:

– Самообслуговування на вимогу — можливiсть споживачу самостiйно

визначає свої обчислювальнi потреби (наприклад, серверний час, швид

кiсть доступу та обробки даних, обсяг збережених даних) без взаємодiї

з постачальниками послуг.

– Унiверсальний доступ по мережi — послуги та iнформацiя доступнi

користувачевi через мережу передачi даних незалежно вiд використо

вуваного комп’ютерного пристрою.

– Об’єднання ресурсiв — постачальники послуг об’єднують ресурси для

обслуговування великого числа споживачiв в єдиний пул для динамiч

ного перерозподiлу потужностей мiж споживачами в умовах постiйної

змiни попиту на потужностi.

Зручнiсть i унiверсальнiсть доступу забезпечується широкою доступнiстю

послуг i пiдтримкою рiзного класу термiнальних пристроїв (персональних

комп’ютерiв, мобiльних телефонiв, iнтернет-планшетiв).

Хмари за моделями розгортання можна подiлити:

– приватнi — iнфраструктура, призначена для використання однiєю ор

ганiзацiєю, що включає кiлька споживачiв, пiдроздiлiв органiзацiї,

клiєнтiв;
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– публiчнi — iнфраструктура, призначена для вiльного використання ши

рокою публiкою;

– суспiльнi — iнфраструктура, призначена для використання конкретною

спiльнотою споживачiв з органiзацiй, що мають спiльнi завдання;

– гiбриднi — це взаємодiя двох або бiльше рiзних хмарних iнфраструктур

(приватних, публiчних або суспiльних), що пов’язанi мiж собою стан

дартизованими технологiями передачi даних (наприклад, короткочасне

використання ресурсiв публiчних хмар для балансування навантаження

мiж хмарами).

Видiляють кiлька переваг, пов’язаних з використанням хмарних техно

логiй:

– доступнiсть - доступ до iнформацiї, що зберiгається на хмарi, може от

римати кожен, хто має пристрiй, пiдключений до мережi iнтернет (з

врахуванням прав доступу);

– мобiльнiсть — користувач не має постiйної прив’язки до одного робочого

мiсця;

– економiчнiсть - зменшення витратностi за рахунок непотрiбностi заку

повувати обчислювальнi потужностi та необхiдностi наймати фахiвця з

обслуговування локальних IT-технологiй;

– висока технологiчнiсть - великi обчислювальнi потужностi, якi нада

ються в розпорядження користувача, якi можна використовувати для

зберiгання, аналiзу i обробки даних;

– надiйнiсть - сучаснi хмарнi обчислення мають надiйнiсть набагато вище,

нiж надiйнiсть локальних ресурсiв,

На даний момент для забезпечення точної i швидкої дiагностики все

бiльше починають використовувати iнформацiйнi технологiї на пiдставi

комп’ютерної хмари. Хмарнi технологiї мають великий потенцiал для рево

люцiйних змiн в областi ведення медичної документацiї, оскiльки це допоможе

надати iнформацiю про пацiєнта, результати клiнiчних аналiзiв i дослiджень в

будь-який час i будь-якому мiсцi. На практицi це означає бiльш квалiфiковану

i кращу медичну допомогу, а також вибiр правильної тактики лiкування, яка

допоможе врятувати життя.

Наприклад, наразi у таких галузях медицини як комп’ютерна рентгено

графiя та томографiя, електрокардiографiя, офтальмологiчна фотографiя та

iншi використовується медичний галузевий стандарт створення, зберiгання, пе
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редачi та вiзуалiзацiї цифрових медичних зображень i документiв обстежених

пацiєнтiв — DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine).

Основнi виробники медичного обладнання та медичного програмного за

безпечення зазвичай пiдтримують DICOM.

Стандарт DICOM розроблений Нацiональною асоцiацiєю виробникiв елек

тронного устаткування (National Electrical Manufacturers Association). В рамках

стандарту охоплюються функцiї створення, зберiгання, передачi i друку окре

мих кадрiв зображення або серiй, iнформацiї про пацiєнта, установу, медичний

персонал, також iнформацiю про дослiдження, обладнання, що виробляє об

стеження та iнше.

Стандартом DICOM визначено два iнформацiйних рiвня:

– файловий рiвень - DICOM File - об’єктний файл з тегiв органiзацiєю

для подання кадру зображення (або серiї кадрiв) i супроводжуючої або

керуючої iнформацiї (у виглядi DICOM-тегiв);

– мережевий (комунiкацiйний) - DICOM Network Protocols - для передачi

DICOM-файлiв i керуючих DICOM-команд по мережах з пiдтримкою

TCP/IP.

Мережевий DICOM-протокол використовує TCP/IP для передачi медич

ної iнформацiї вiд медичного обладнання в PACS i для зв’язку мiж PACS.

PACS (Picture Archiving and Communication System) - системи передачi i

архiвацiї DICOM зображень, передбачають створення спецiальних вiддалених

архiвiв на DICOM серверах, де великий за обсягом архiв може тривалий час

зберiгатися i бути швидко доступним для пошуку i перегляду.

Стандарт DICOM дозволяє виробляти iнтеграцiю медичного обладнання

рiзних виробникiв, включаючи DICOM-сканери, DICOM-сервери, автомати

зованi робочi мiсця i DICOM-принтери в єдину радiологiчну або клiнiчну

iнформацiйну систему [22].

1.3 Постановка задачi

Не зважаючи на розвиток медичного обладнання, у сучасному лiкуваннi

гемодiалiзом є проблема об’єктивного та своєчасного контролю динамiки водно

го статусу пацiєнта для визначення моменту досягнення потрiбного рiвня “сухої
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ваги” i припинення видалення надлишкової рiдини з органiзму. Такий контроль

надзвичайно важливий, оскiльки як гiпергiдратацiя, так i дегiдратацiя можуть

супроводжуватися важкими наслiдками.

Для контролю функцiонального стану людини застосовують методи оцiн

ки складу тiла, наразi iснують лише непрямi методи (в тому числi гiдратацiї

органiзму). Контроль “сухої ваги” повинен бути застосований саме пiд час про

цедури ультрафiльтрацiї, тому бiльшiсть методiв не можуть бути використанi

через свої умови використання або дороговизну вимiрювань. Одним з найбiльш

перспективних методiв оцiнки в цiлому та конкретно пiд час процедури ге

модiалiзу є метод бiоiмпедансного аналiзу.

До середини 90-х рокiв 20 столiття методи i апаратура бiоiмпедансного

аналiзу складу тiла по частотi застосування в клiнiчнiй практицi перевершили

всi вiдомi технологiї оцiнки складу тiла. Сформувалося i стало загальноприй

нятим судження про склад тiла не за антропометричними iндексам, а на основi

апаратних методiв, якi використовують бiофiзичнi властивостi рiзних тканин

органiзму. Крiм того, методика бiоiмпедансного аналiзу активно впроваджуєть

ся в багато сфер медицини: трансплантологiю, кардiологiю i кардiохiрургiю,

стоматологiю, реанiматологiї i багато iнших.

Таким чином, вдосконалення апаратних i програмних засобiв бiоiмпеданс

ного аналiзу в останнi роки iстотно пiдвищило його можливостi i розширило

перелiк галузей науки i практики для його застосування. Найважливiшою

перспективою подальшого розвитку методу є його повсюдне впровадження в

профiлактичну медицину для вирiшення питань збереження i змiцнення здо

ров’я населення.

Метод бiоiмпедансометрiї має практичне застосування в швидкiй дiагно

стицi функцiонування органiзму та виявленнi патологiй. Об’єктами дослiджень

можуть бути як увесь органiзм людини в цiлому, так i його окремi сегменти.

Саме тому актуальним є розгляд сфери та аналiз особливостей використання

бiоiмпедансометрiї в медицинi.

Проблема контролю гемодiалiзу за допомогою бiоiмпедансометра поля

гала у несвоєчасному аналiзi гiдратностi пацiєнта, а конкретно вже пiсля

завершення процедури, що не є актуальним для аналiзу. Самi показники, що

фiксуються за допомогою бiоiмпедансометра не несуть дiагностичної iнформа

цiї, а отже потребують попередньої обробки для аналiзу. Вбудованi до апаратiв

“штучної нирки” бiоiмпедансометри не завжди мають протокол передачi даних
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до серверiв, а лише фiксування поточних результатiв, що є неiнформативни

ми. Також не всi гемодiалiзнi апарати мають навiть такi опцiональнi додатки

у виглядi бiоiмпедансометрiв.

Проблеми з вiдсутнiстю iнтегрованих iмпедансометрiв або з лише вi

дображенням результатiв вимiрювання складових iмпедансу на iнтегрованих

у апарати гемодiалiзу вирiшуються за допомогою пiдключення зовнiшнього

пристрою. Для мiнiмiзацiї ручної обробки можна застосувати програмування

самого приладу бiоiмпедансометру, що унеможливлює його використання для

аналiзу в iнших сферах, або застосування iнформацiйної системи, де оброб

ка параметрiв бiоiмпедансу виконується на сторонi сервера. Вiдомий стандарт

DICOM разом з PACS наразi не може бути застосований через передачу бiоiм

педансометром не зображення, а потоку даних.

Тому постає задача розробити власну базу даних та веб-iнтерфейс. Реалi

зацiя за допомогою веб-iнтерфейса є унiверсальною для використання пристрою

бiоiмпедансометра не лише для аналiзу процедур гемодiалiзу.
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РОЗДIЛ 2.

Теоретичнi основи оброблення даних в iнформацiйнiй технологiї

пiдтримки режиму гемодiалiзу

2.1 Метод бiоiмпедансометрiї

Вперше експерименти з впливом електричного струму та визначенням

електричного опору бiотканин жаб проводив iталiйський фiзик Гальванi в 1786

роцi. Потiм, данi дослiдження були перерванi i вiдновленi лише в 1960-х роках.

Початок застосування бiоiмпедансного аналiзу для вивчення складу тi

ла людини пов’язують з роботами французького анестезiолога А.Томассета,

виконаними на початку 1960-х рокiв [23]. Метод заснований на вимiрюваннi iм

педансу всього тiла або окремих сегментiв тiла з використанням спецiальних

приладiв — бiоiмпедансних аналiзаторiв. В результатi, в 1962 роцi вiн i його

колеги розробили один з перших аналiзаторiв опору для бiологiчних тканин.

Найбоер, американський дослiдник, нарештi, змiг довести, що значення

повного опору дiйсно фактично дозволяє зробити висновки про композицiї тi

ла i в 1970 роцi вiн заснував те, що вiдомо сьогоднi як база сучасної форми

аналiзу опору. Субстратом активного опору в бiологiчному об’єктi є рiдини (як

поза-, так i внутрiшньоклiтиннi) з iонним механiзмом провiдностi. Субстратом

реактивного опору (дiелектричний компонент iмпедансу) є клiтиннi мембрани.

У 1980-х термiн бiоелектричного опору був остаточно встановлений в яко

стi найменування методу.

До середини 90-х рокiв 20 столiття методи i апаратура бiоiмпедансного

аналiзу складу тiла по частотi застосування в клiнiчнiй практицi перевершили

всi iншi вiдомi технологiї оцiнки складу тiла. Сформувалося i стало загально

прийнятим судження про склад тiла не за антропометричними iндексами, а на

основi апаратних методiв, якi використовують бiофiзичнi властивостi рiзних

тканин органiзму.

Термiн “бiоелектричний iмпеданс” став загальноприйнятим в зарубiж

них публiкацiях другої половини 20 столiття для характеристики електричних

властивостей бiологiчних об’єктiв, що мають клiтинну структуру. Iмпеданс
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вимiрюється пiд час пропущення через бiологiчний об’єкт змiнного струму вiд

повiдно до закону Ома.

До числа роздiлiв морфологiї людини, що швидко розвиваються, вiдно

ситься кiлькiсне вивчення складу тiла in vivo. За останнi роки ця область

бiомедичних дослiджень видiлилася в окремий науковий напрямок, який одер

жав назву науки про склад тiла [24]. Сучасний етап розвитку науки про склад

тiла характеризується збiльшенням ролi нових технологiй i методiв дослiджен

ня [25; 26]. Поряд з традицiйно використовуваними для оцiнки складу тiла

методами антропометрiї, калiперометрiя i пiдводного зважування, отримали

розвиток бiофiзичнi методи, найпоширенiшим з яких є бiоiмпедансний аналiз —

оперативний, неiнвазивний i достатньо надiйний метод, який використовується

в клiнiчних, амбулаторних i домашнiх умовах.

2.1.1 Параметри бiоiмпедансу та їх використання в iнформацiйнiй

технологiї пiдтримки режиму гемодiалiзу

Iмпеданс характеризується модулем 𝑍 i фазовим кутом ϕ𝑍

𝑍 =
√︁
𝑅2 +𝑋2

𝐶 , ϕ𝑍 = − arctan
𝑋𝐶

𝑅
.

Крiм ємнiсного реактивного опору 𝑋𝐶 в електротехнiцi iснує iндуктивний

реактивний опiр 𝑋𝐿, напруга на якому випереджає по фазi струм на 90∘. Питан

ня про наявнiсть iндуктивної складової в iмпедансi бiологiчних об’єктiв поки не

має однозначної вiдповiдi, тому далi буде розглянута тiльки ємнiсна складова.

Активний опiр пов’язаний з провiдним середовищем. У разi бiологiчних

тканин таким середовищем є водний розчин електролiтiв у позаклiтинному i

внутрiшньоклiтинному просторах.

Ця складова iмпедансу обумовлює перетворення електричної енергiї в

тепло при протiканнi струму. Ємнiсна складова iмпедансу створюється дiе

лектричними перегородками мiж провiдними областями. У бiооб’єктах такими

перегородками є мембрани клiтин i клiтинних органел. У розчинi електролiту з

обох сторiн перегородки, iони пiд дiєю електричного поля перемiщуються до
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її поверхнi, доки поле накопичених зарядiв не врiвноважує прикладене зов

нiшнє поле. В результатi в ємностi накопичуються заряд i електрична енергiя,

з’являється залежнiсть вiд частоти змiнного струму.

 

клітина в якості  

провідника 

клітина в якості  

неповного  

діелектрика 

клітина в якості  

діелектрика 

нема відхилень на мембрані   ̶  

вимірюється ЗВО 

відхилення на мембрані  ̶   

вимірюється ЗВО + маса 

клітини 

нема проникнення у клітину  ̶   

вимірюється ПКР 

а)

 

RПКР 

СМ 

RКР 

б)

Рисунок 2.1 — Проходження електричного струму через бiологiчний об’єкт (а)

i еквiвалентна схема об’єкту (б)

Еквiвалентна схема бiооб’єкту рис. 2.1 (б) мiстить опiр позаклiтинної рi

дини 𝑅ПКР, опiр клiтинної рiдини 𝑅КР i ємнiсть мембран 𝐶. Щоб визначити

обсяг позаклiтинної рiдини, необхiдно вимiрювати iмпеданс у разi дiї постiйного

струму, оскiльки у цьому разi клiтиннi мембрани залишаються непроникними,

i внутрiшньо-клiтинна рiдина не впливає на результат вимiрювання. Опiр 𝑅0 у

разi дiї постiйного струму дорiвнює опору позаклiтинної рiдини 𝑅0 = 𝑅ПКР. З

ростом частоти реактивний опiр ємностi 𝐶 зменшується, i все бiльша частина

струму проникає всередину клiтин, так що в результатi вимiрювання все бiль

ший вплив вносить внутрiшньоклiтинна рiдина. При цьому модуль вимiряного

iмпедансу поступово зменшується. На нескiнченно великiй частотi реактивний

опiр ємностi стає рiвним нулю, так що вимiряний опiр 𝑅∞ визначається пара

лельним з’єднанням 𝑅ПКР i 𝑅КР.

𝑅∞ = 𝑅ПКР

𝑅КР

𝑅ПКР +𝑅КР

За опором 𝑅∞ визначають обсяг загальної води органiзму. Вимiрюван

ня на нульовий i нескiнченно великiй частотах реалiзувати неможливо, тому

в бiоiмпедансний аналiзаторах або використовують досить низьку частоту для

вимiрювання ПКР i досить високу частоту для вимiрювання ЗВО, або апрокси

мують значення 𝑅0 i 𝑅∞ за результатами вимiрювань iмпедансу на декiлькох

частотах (метод бiоiмпедансної спектроскопiї).
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Iнтегральний метод оцiнки складу тiла застосовується в медицинi бiльше

20 рокiв. Вiн багато разiв верифiкований за використанням рiзних еталонних

методiв. На сьогоднiшнiй день даний метод можна вважати єдиним стандартом

“de facto” в областi бiоiмпедансного аналiзу складу тiла.

Середньоквадратичне значення струму задається в дiапазонi вiд 0,1 мА

до 1 мА. У разi застосування струму дуже малого значення погiршується

спiввiдношення сигнал/шум на входi вимiрювального приладу, що призводить

до зростання iнструментальних похибок вимiрювання. Струм бiльше 1 мА може

створювати небажанi ефекти в органiзмi пацiєнта — наприклад, пошкодження

клiтин або тканин.

Метод називається iнтегральним, тому що вiн дає оцiнку складу тiла. Для

цього необхiдно вимiрювати iмпеданс всього тiла. Для вимiрювання iмпедансу

певного сегмента (або як у нашому випадку всього) тiла струмовi i вимiрювальнi

електроди необхiдно розташувати вiдповiдним чином. Полiсегментний бiоiмпе

дансний аналiз заснований на почерговому пiдключеннi генератора струму i

вимiрювача напруги до рiзних пар електродiв з метою послiдовного вимiрю

вання iмпедансiв всiх сегментiв тiла. В реальностi рiзнi варiанти вимiрювання

iмпедансу одного i того ж сегмента дають рiзнi результати. Наприклад, ви

мiрювання, при якому джерело струму пiдключають до голови i лiвої ноги, а

напруга знiмається мiж правою рукою i правою ногою (голова – лiва нога /

права рука – права нога), модуля iмпедансу тулуба виходить iстотно бiльше,

нiж при вимiрюваннi, в якому джерело струму пiдключають не до голови, а

до лiвої руки. Тiло людини i його сегменти — це тривимiрнi об’єкти, i щоб зро

зумiти, iмпеданс якої частини тiла вимiрюється, необхiдно аналiзувати шлях

проходження струму у цих об’єктах.

Розглянемо основнi схеми вимiрювань, що застосовуються для аналiзу

складу тiла людини (рис. 2.2). Пунктиром позначенi дiлянки (сегменти) тiла,

що вимiрюється при такому пiдключеннi електродiв.

Iсторично першою була схема А. Томассета (рис. 2.2 а), вимiр якою запи

сується як лiва рука — права нога / лiва рука – права нога. У вимiрювальну

область входять рука, значна частина тулуба i нога. Схема дозволяє отримати

iнтегральну оцiнку складу всього тiла людини. Найбiльш широко застосовуєть

ся схема по рис. 2.2 б, що реалiзує вимiрювання права рука – права нога / права

рука – права нога. Ще один варiант схеми для iнтегральної оцiнки — по М.I.

Тищенко (1971) — показаний на рис. 2.2 в. Ця схема забезпечує краще врахуван
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струмові електроди потенційні електроди 

а б в г 

д е ж з 

Рисунок 2.2 — Основнi схеми пiдключення електродiв при вимiрюваннi

бiоiмпедансу

ня iмпедансу тулуба, нiж попереднi двi, але вимагає вдвiчi бiльше електродiв.

Наступнi двi схеми застосовуються в приладах японських фiрм Omron (рис. 2.2

г) i Tanita (рис. 2.2 д). В них вимiрювання, вiдповiдно, права рука – лiва рука /

права рука – лiва рука i лiва нога – права нога / лiва нога – права нога дозволя

ють оцiнити склад верхньої i нижньої частин тiла. Цi оцiнки iз застосуванням

емпiричних спiввiдношень потiм екстраполюються на все тiло.

В останнi роки все ширше застосовуються полiсегментнi схеми вимiрю

вань. Найбiльш вiдома з них, 8-електродна схема, представлена на рис. 2.2 е.

У разi розташування електродiв на всiх кiнцiвках можливi рiзнi набори ви

мiрювань, що дають iмпеданс всiх сегментiв. Розвитком 8-електродної схеми

є 12-електродна схема (рис. 2.2 ж), в якiй додатковi потенцiйнi електроди на

кладаються на лiктi i колiна, що дає можливiсть вимiрювати окремо iмпеданс

дистальних i проксимальних сегментiв кiнцiвок. Недолiком схем, представлених

на рис. 2.2 е, ж є те, що у разi вимiрювання iмпедансу тулуба значна частина

цього сегмента не потрапляє в зону протiкання струму. Цей недолiк виправ
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ляється в схемi на рис. 2.2 з, в якiй також створюється можливiсть вимiрювання

iмпедансу голови з шиєю. У цiй схемi на голову випробуваного встановлюють

ся струмовий i потенцiйний електроди i виконуються вимiрювання. Iмпеданс

голови i кiнцiвок визначаються, таким чином, безпосередньо з вимiрювань, а iм

педанс тулуба цiлком i абдомiнальної областi – шляхом вiднiмання вiдповiдних

пар вимiрювань. У схемi по рис. 2.2 з також можливе застосування додаткових

вимiрювальних електродiв в областях лiктiв i колiн для роздiльного вимiрюван

ня частин кiнцiвок. Можливi й iншi положення електродiв.

2.1.2 Похибки вимiрювань бiоiмпедансу

Похибка вимiрювання — це вiдмiннiсть вимiряного значення фiзичної ве

личини вiд iстинного. Iстинне значення iмпедансу бiооб’єкту не є вiдомим, тому

похибки бiоiмпедансних аналiзаторiв оцiнюються за вимiрюваннями еквiвален

тiв бiооб’єктiв, а також порiвнюючи результати вимiрювань одного i того ж

бiооб’єкту, отриманi за допомогою приладiв рiзних типiв або методiв. Ще одне

можливе джерело iнформацiї про невизначенiсть вимiрювання є рiзниця ви

мiряних частотних характеристик бiоiмпедансних параметрiв вiд параметрiв

розрахованих на основi перевiрених теоретичних моделей [27].

Похибки вимiрювання за джерелами виникнення подiляються на

суб’єктивнi, iнструментальнi та зовнiшнi [28].

Суб’єктивнi похибки є наслiдком помилок оператора. Бiоiмпеданснi аналi

затори автоматизованi, тому практично виключаються помилки при зчитуваннi

результатiв i виконаннi промiжних розрахункiв. Джерелом можливих помилок

є неправильне крiплення електродiв.

Iнструментальнi похибки обумовленi характеристиками застосовуваної

апаратури. Цi похибки виникають з наступних причин:

– похибки еталонних iмпедансiв, що використовувались пiд час калiбру

вання;

– температурна i часова нестабiльнiсть значень струму генератора i пара

метрiв вимiрювального тракту;

– похибки детекторiв, пов’язаних з їх нелiнiйнiстю та iнерцiйнiстю;

– похибки аналого-цифрового перетворення i обчислення.
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Вплив бiльшостi цих факторiв в сучаснiй електровимiрювальнiй апаратурi

може бути зведене до малого рiвня. Похибки детекторiв, як правило, є систе

матичними i враховуються пiд час калiбрування. В цiлому, на сучасному рiвнi

елементної бази та схемотехнiки iнструментальна похибка вимiрювача iмпедан

су забезпечується в межах десятих часток вiдсотка.

Зовнiшнi похибки є наслiдком дiї зовнiшнiх по вiдношенню до вимiрюваль

ного приладу причин. До числа таких причин в першу чергу слiд вiднести змiни

характеристик навколишнього середовища: температури, вологостi i т. д. У су

часних приладах вплив цих факторiв зазвичай зменшено до допустимих меж.

Ще один вид зовнiшнiх впливiв — електромагнiтнi поля, що випромiнюються

iншими пристроями, наприклад, комп’ютером, що входить до складу бiоiмпе

дансного аналiзатора. На результати вимiрювань можуть впливати потужнi

джерела радiосигналiв, для яких бiооб’єкт стає антеною. Одним iз способiв змен

шення впливу зовнiшнiх електромагнiтних полiв є рацiональний вибiр частот,

на яких виконуються вимiрювання.

2.2 Аналiз та вiдображення даних бiоiмпедансометрiї

Для оцiнки функцiонального стану людини наразi використовується iнте

гральний одночастотний метод. Цей метод застосовується в медицинi бiльше 20

рокiв i реалiзується в десятках типiв приладiв, що випускаються фiрмами-вироб

никами в багатьох країнах. Вiн багато разiв верифiкований за використанням

рiзних еталонних методiв i був предметом дискусiй, в яких багато авторiв вiд

значали властивi йому обмеження i недолiки.

Як видно з назви методу, вимiрювання виконуються на однiй частотi. Ця

частота є рiвною 50 кГц. На такiй частотi струм лише частково проникає в

клiтини, так що в одержувану оцiнку загальної води органiзму повний вне

сок вносить лише позаклiтинна рiдина, а внесок клiтинної рiдини виявляється

неповним [25; 29].

Для аналiзу оцiнки складу тiла людини з бiльшою вiрогiднiстю викори

стовується iнтегральний багаточастотний метод. Цi вимiрювання виконуються

на декiлькох частотах, в нашому випадку на 20, 100 та 500 кГц. Цi частоти є

найбiльш вiдповiдними для заданих цiлей.
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Для оцiнки загальної води в органiзмi необхiдно, щоб зондувальний струм

вiльно проникав всередину клiтин через мембрани. Для цього частота повин

на бути якомога вищою. У той же час, iз зростанням частоти пiдвищуються

похибки, створюванi паразитними ємностями, збiльшується випромiнювання

електромагнiтних хвиль в навколишнiй простiр, ускладнюється вирiшення дея

ких iнших технiчних завдань. У багатьох серiйних приладах i в дослiдницьких

роботах використовується частота 500 кГц. Однак навiть на такiй частотi вплив

ємнiсного опору клiтинних мембран не усувається в повному обсязi.

Оцiнку обсягу позаклiтинної рiдини слiд виконувати на максимально низь

кiй частотi, щоб змiнний струм не проникав всередину клiтин через ємнiснiй

опiр клiтинних мембран i, як результат, внутрiшньоклiтинна рiдина не вно

силась в загальну провiднiсть. При занадто зниженiй частотi збiльшується

iмпеданс контактiв електродiв зi шкiрою, що ускладнює проведення вимiрювань

i призводить до збiльшення похибок, тож найнижчою частотою обрано 20 кГц.

Вся процедура ультрафiльтрацiї пiд час проходження пацiєнтом дiалiзу

умовно може бути подiлена на три характернi фази [21]:

– фаза I — зменшення обсягу об’єму циркулюючої кровi, початок компен

сацiї з позаклiтинної рiдини;

– фаза II — видалення позаклiтинної рiдини органiзму без зниження рiвня

об’єму циркулюючої кровi;

– фаза III — зупинка обмiну мiж судинним i позаклiтинним шаром,

видалення рiдини проводиться тiльки з судин, перехiд органiзму в кри

тичний стан.

Як можна бачити, основним “робочим” режимом процедури є фаза II, в

якiй рiдина виводиться з позаклiтинного сектора через судинний, який повнiстю

компенсується. Щоб ефективно виконувати процедуру ультрафiльтрацiї, вона

повинна зупинятися пiд час переходу вiд фази II до фази III. Подальше продов

ження процедури призводить до рiзкого зниження основних життєво важливих

показникiв i являє собою серйозну загрозу життю пацiєнта.

Залежнiсть основних параметрiв методу бiоiмпедансу 𝑍 та ϕ𝑍 вiд часу

дозволяють визначати перехiд вiд однiєї фази процедури до iншої та вчасно

зупинити процедуру.

Можна представити характернi змiни значень параметрiв iмпедансу, за

лежно вiд об’єму видаленого ультрафiльтрату. Характер залежностей пацiєнтiв
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буде аналогiчний, iндивiдуально вiдмiнний, залежно вiд функцiонального ста

ну пацiєнта.

Основною динамiкою за якою слiд наглядати є змiни нормованого до зрос

ту пацiєнта модуля (𝑍/𝐻). У процесi ультрафiльтрацiї повинне вiдбуватися

збiльшення модуля iмпедансу на всiх вимiрювальних частотах — це свiдчить

про те, що на всiх рiвнях (клiтинна, позаклiтинна рiдина) вiдбувається посту

пова дегiдратацiя порiвняно з початковим станом.

Пiд час ультрафiльтрацiї, незважаючи на рiвномiрний або лiнiйний у

часi об’єм видалення ультрафiльтрату, спостерiгається нелiнiйний, часто надто

нелiнiйний, характер змiни параметрiв iмпедансу. Ця нелiнiйнiсть є iндивiдуаль

ною для кожного пацiєнта i, як правило, найбiльш виразна на високих частотах

100 кГц i 500 кГц [30].

Однiєю з тенденцiй розвитку методу бiоiмпедансного аналiзу складу тiла в

епiдемiологiчних i клiнiчних дослiдженнях є безпосереднє використання первин

них параметрiв iмпедансу. Одним iз способiв подання результатiв вимiрювань

бiоiмпеданса є векторний аналiз бiоiмпедансу [31].

Вiдмiнною особливiстю векторного аналiзу бiоiмпедансу є нормування

компонентiв iмпедансу на довжину тiла. Результати зображуються графiчно

у виглядi точки 𝑍 площини в прямокутнiй системi координат по осях актив

ного водно-електролiтного опору 𝑅/ДТ i реактивного ємнiсного опору 𝑋𝐶/ДТ

(нормованих вiдносно довжини тiла) i зiставляються з областю референтних

значень вимiряних на частотi 50 кГц, отриманих в численних вимiрюваннях в

загальнiй популяцiї. Цi областi значень формують так званi елiпси толерантно

стi з областями вiдхилення вiд референтного (для даного вiку i статi) значення

в 50, 75 i 95% зони (рис. 2.3).

Процедура побудови елiпсiв толерантностi полягає в зображеннi резуль

татiв вимiрювань великої групи практично здорових добровольцiв на площинi

𝑅/ДТ, 𝑋𝐶/ДТ у виглядi розподiлу точок. Щiльнiсть розподiлу має максимум,

що є центром елiпсiв, i двi перпендикулярнi осi симетрiї, що проходять через

точку максимуму. Система вкладених елiпсiв будується на осях симетрiї.

Положення точки 𝑍 щодо елiпсiв толерантностi дозволяє судити про спря

мованiсть i вираженостi вiдмiнностей параметрiв пацiєнта вiд середнiх значень

для даної популяцiї. Виразнiсть вiдмiнностей характеризується вiдстанню мiж

точками 𝑍 i центром елiпса. Напрямок вiдмiнностi точки 𝑍 вказує на характер

змiн гiдратацiї, а також величин жирової i худої маси. Повторнi вимiрюван
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Рисунок 2.3 — Елiпси толерантностi з областями вiдхилення 50, 75 i 95% зони

ня дають можливiсть за положенням точки 𝑍 вiдстежувати динамiку змiн на

якiсному рiвнi (рис. 2.3).

На рис. 2.4 показанi елiпси розсiювання наведених значень iмпедансу для

жiнок i чоловiкiв за результатами обстеження практично здорових дорослих

жителiв Європи у вiцi 49 рокiв (з середньою девiацiєю 18 рокiв) [31]. Загальний

розмiр вибiрки склав 726 осiб. Данi наведенi окремо для чоловiкiв (354) i для

жiнок (372). Вони характеризують внутрiшньогрупову мiнливiсть ознаки.

2.2.1 Перетворення параметрiв бiоiмпедансу

Бiоiмпедансометр TOP M1, що використовувався в дослiдженнях знiмає

два показники: модуль повного iмпедансу 𝑍 та його фазовий кут ϕ𝑍 . За цими

показниками без попередньої обробки можна побудувати iнформативнi графiки

залежностi цих параметрiв iмпедансу вiд часу, що дозволяє проаналiзувати пе

рехiд вiд однiєї фази процедури гемодiалiзу до iншої.

Але для аналiзу динамiки водного балансу органiзму людини за елiпса

ми толерантностi використовують реактивну та активну складовi бiоiмпедансу.

Для визначення 𝑅 та𝑋𝐶 використовуємо векторизацiю масива даних. Оператор

векторизацiї призначений, як правило, для роботи саме з масивами. Вiн дозво

ляє провести однотипну операцiю над усiма елементами масиву, спрощуючи
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а)

б)

Рисунок 2.4 — Елiпси толерантностi для жiнок (а) i чоловiкiв (б)
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тим самим програмування циклiв. Приклад використання: потрiбно помножи

ти кожен елемент одного вектора на вiдповiдний елемент iншого вектора, щоб

в результатi також вийшов вектор.

𝑅 =
−−−−−−→
𝑍 · cosϕ𝑍 та 𝑋 =

−−−−−−→
𝑍 · sinϕ𝑍

Для пiдвищення iнформативностi даних бiоiмпедансного аналiзу також

можна розглядати змiни динамiки безжирової маси тiла та загальної води ор

ганiзму. Для їх визначення загальний вигляд рiвнянь має вигляд:

БМТ = 𝑎0 +
𝑎1ДТ

2

𝑅50
+ 𝑎МТМТ+ 𝑎𝐵Вiк+ 𝑎СтСтать+ Дод

ЗВО = 𝑏0 +
𝑏1ДТ

2

𝑅50
+ 𝑏МТМТ+ 𝑏𝐵Вiк+ 𝑏СтСтать+ Дод

де ДТ — довжина тiла (см), 𝑅50 — активна складова iмпедансу на частотi 50 кГц

(Ом), МТ — маса тiла (кг), Стать — 1 для чоловiкiв i 0 для жiнок, Дод — додат

ковий коефiцiєнт, який як i iншi коефiцiєнти вказаний у публiкацiях [29; 32—36].

Оскiльки вимiрювання здiйснювалися на iнших частотах (20, 100 i

500 кГц), то результати вимiрювань опору на цих частотах переводилися на

частоту 50 кГц. Для цього можна використати метод iнтерполяцiї полiномом

Лагранжа [37].

2.3 Структура iнформацiйної системи пiдтрики режиму

гемодiалiзу

Вимiрювання iмпедансу бiологiчних об’єктiв має ряд особливостей в

порiвняннi з вимiрами iмпедансу в технiцi. До них вiдносяться застосування

тетраполярної схеми вимiрювання, специфiчний частотний дiапазон, а також

необхiднiсть виконувати вимiрювання фазового кута iмпедансу в вузькому дiа

пазонi значень i з високою точнiстю.

Прилади для бiоiмпедансометрiї можна класифiкувати за кiлькома озна

ками:

1. За кiлькiстю вiдведень, на яких виконуються вимiрювання.
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Вiдведення — це варiант розташування двох струмових i двох потен

цiйних електродiв. Деякi прилади реалiзують односегментну або певнi

полiсегментнi методики.

2. По електродам, що використовуються.

Частiше за все прилади пристосованi для роботи зi змiнними, в тому

числi одноразовими електродами. Такi електроди з’єднуються з прила

дом за допомогою кабелю з зажимами або iнших пристосувань. Але у

деяких приладах електроди є частиною конструкцiї, постiйно пiдключе

ною до вимiрювальної схеми. Прикладом таких конструкцiй найчастiше

є великi стацiонарнi пристрої, де пацiєнт пiд час вимiрювань береться

за цилiндричнi електроди руками, а на iншi, розташованi на платформi

пiдлогових ваг, стає ступнями.

3. За кiлькiстю частот, на яких виконуються вимiрювання.

Зазвичай, одночастотнi пристрої працюють на частотi 50 кГц. Iсну

ють багаточастотнi прилади, якi виконують вимiрювання на декiлькох

частотах. Також є бiоiмпедансометри, якi виконують вимiрювання на

кiлькох десятках чи навiть сотнях частот в широкому частотному дiа

пазонi.

4. За параметрами iмпедансу, що вимiрюються.

Прилади вiдрiзняються тим, що вимiрюють тiльки модуль iмпедансу

або вимiрюють комплексний iмпеданс (тобто активну i реактивну скла

довi) або модуль i фазовий кут iмпедансу.

5. За масою i габаритами.

Наприклад, стацiонарнi i портативнi прилади.

Для роботи в системi контролю статусу гiдратацiї пацiєнта може бути

обраний будь-який бiоiмпедансометр, що задовольняє вимогам (табл. 3) [38].

Бiоiмпедансометр, що використовується, розроблений на кафедрi ТОР ра

дiотехнiчного факультету КПI iменi Iгоря Сiкорського [39]. Вiн призначений

для вимiрювання повного iмпедансу дослiджуваного об’єкта (ДО) за тетрапо

лярною схемою. Ця схема широко застосовується i полягає у наступному: через

два струмових електроди (E1(C), E2(C)) в об’єкт вводиться струм, а з iнших

двох потенцiйних електродiв (E1(П), E2(П)) знiмається напруга. Якщо вхiдний

iмпеданс вимiрювача напруги значно бiльше модуля iмпедансу об’єкта, то струм

через потенцiйнi електроди, а разом з цим i падiння напруги на iмпедансi цих



41

Таблиця 3 — Технiчнi параметри бiоiмпедансометра

Параметр Мiн. значення Макс. значення

Нижча частота зондуючого струму, кГц 20 40

Вища частота зондуючого струму, кГц 300 500

Можлива тривалiсть дослiдження, годин 4 6

Iмпеданс , Ом 5 1000

Струм через пацiнта, мА – 1

Похибка вимiрювань бiоiмпеданса, % – 5

Синхронiзацiя з ПК чи iншими пристроями USB, RS232

контактiв, будуть настiльки малi, що можна знехтувати, i буде вимiрюватися

напруга на самому об’єктi (рис. 2.5).

Рисунок 2.5 — Структурна схема вимiрювача iмпедансу

У розробленому приладi є вхiднi буфернi пiдсилювачi з малою вхiдною

ємнiстю розташованi в безпосереднiй близькостi до вимiрювальних електродiв i

в якостi опорного сигналу падiння напруги застосовано шунт, за яким струм

стiкає з ДО.

З виходу цифрового синтезатора частоти (ЦСЧ) напруга подається на

активний електрод АЕ1, в якому розташоване джерело струму, кероване на

пругою. Модуль iмпедансу ДО вимiрюється як вiдношення модуля рiзницi

потенцiалiв мiж потенцiйними електродами E1(П) i E2(П) до модуля струму,
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що протiкає через IС. Фаза iмпедансу визначається шляхом вимiрювання рiз

ницi фаз мiж падiнням напруги на дослiджуваному об’єктi (мiж електродами

E1(П) i E2(П)) i падiнням напруги на опорному резистори 𝑅ш, яке збiгається

з фазою струму через об’єкт.

Для отримання високої точностi вимiрювання в приладi реалiзований ре

жим калiбрування з використанням великої кiлькостi калiбрувальних даних.

Калiбрування полягає в вимiрюваннi параметрiв iмпедансу рiзних двополюс

никiв, складених з прецизiйних резисторiв i ємностей з точно вiдомими

номiналами. Кiлькiсть двополюсникiв для проведення калiбрування залежить

вiд необхiдної точностi вимiрювання параметрiв iмпедансу ДО в обраному дiа

пазонi частот i може здаватися програмно.

Розроблений прилад дозволяє з високою точнiстю визначати частотнi

характеристики iмпедансу дослiджуваного об’єкта в розширеному дiапазонi ча

стот вiд 1 кГц до 5 МГц. Завдяки застосуванню цифрового синтезатора частоти

i активних електродiв, прилад не має обмежень на кiлькiсть вимiрювальних

частот, що дозволяє точно визначати частотнi характеристики iмпедансу в ши

рокому дiапазонi частот. Похибка вимiрювання модуля iмпедансу складає не

бiльше 5%, а фази не бiльше 2-х градусiв. Завдяки застосуванню в приладi ал

горитму адаптивного вибору сiтки частот вдалося досягти загальної мiнiмiзацiї

часу проведення вимiрювання. Пристрiй синхронiзується з ПК за допомогою

USB або RS232, що дає змогу отримувати та обробляти результати вимiрювань

у реальному часi [39].

2.3.1 Пристрої реєстрацiї параметрiв бiоiмпедансу

Бiльшiсть пристроїв бiоiмпедансометрiв забезпечено вбудованими засоба

ми обчислень, вiдображення результатiв i навiть друку. Перенесення резуль

татiв вимiрювання з приладу в комп’ютерну програму в деяких аналiзаторах

здiйснюється вручну, тобто оператор зчитує результати з вбудованого дисплея

приладу i вводить їх в комп’ютер за допомогою клавiатури. Це може призвести

до збiльшення похибки вимiрювань через людський фактор. Бiльш сучаснi при

строї — мають у наявностi зв’язок з комп’ютером через будь-який стандартний

iнтерфейс, що забезпечує автоматичне перенесення даних.
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Крiм цього, обов’язкова наявнiсть програмного забезпечення для зовнiш

нього комп’ютера, що дозволяє виконувати обробку результатiв вимiрювання,

вести базу даних, виводити на друк протоколи. Є i бiоiмпеданснi аналiзато

ри, якi не мають вбудованих засобiв вiдображення, так що функцiї обчислень

i вiдображення виконується безпосередньо на комп’ютерi пiд час процесу ви

мiрювань.

Для монiторингу статусу гiдратацiї пiд час процедури гемодiалiзу та

забезпечення вчасного припинення процедури вимiрянi бiоiмпедансометром

параметри не можуть напряму подаватися на апарат “штучної нирки”, так

як така можливiсть не закладається заводами-виробниками апарату для ге

модiалiзу. Для вирiшення завдання контролю водного балансу пацiєнта пiд

час ультрафiльтрацiї, необхiдна розробка структури, яка повинна мати мож

ливiсть об’єднати в єдину систему апарат “штучної нирки” та бiоiмпедансометр.

Структурна схема системи для визначення гiдратацiї пацiєнта представлена на

рис. 2.6 [38].
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Рисунок 2.6 — Структурна схема системи для вимiрювання гiдратацiї

Прилад для визначення “сухої ваги” (ПВСВ) здiйснює обробку вхiдних

даних з апарату “штучної нирки” та бiоiмпедансометру (БIМ). Вiн може бути

реалiзований за допомогою стацiонарного чи мобiльного ПК. На основi вiдо

бражених результатiв медичний персонал та сам пацiєнт має точнiше уявлення

про хiд процедури.



44

2.3.2 Бази даних

Пiд базами даних розумiються системи зберiгання та обробки даних, вико

ристовуючи якi можна збирати i упорядковувати iнформацiю, сукупнiсть даних

вiдповiдно до концепцiї, яка описує характеристику цiєї iнформацiї (даних) i

взаємозв’язки мiж їх елементами. Бази даних гарантовано зберiгають значнi

обсяги iнформацiї та надають до неї доступ.

Бази даних можна класифiкувати за моделлю даних:

– iєрархiчнi — структурою данi бази даних представленi як дерево, що

складається з об’єктiв, що мають зв’язки, рiзних рiвнiв (вiд верхнього,

який включає в себе об’єкти бiльш низького рiвня, до нижнього);

– мережевi — схожi на iєрархiчнi, за винятком зв’язкiв в обох напрямках;

– реляцiйнi — структура бази даних органiзована у виглядi двовимiрних

таблиць, кожна таблиця є двовимiрним масивом з деякими властиво

стями: кожен елемент таблицi — один елемент даних, всi елементи в

стовпчику мають однаковий тип (числовий, символьний тощо), кожен

стовпчик має унiкальне iм’я, однаковi рядки в таблицi вiдсутнi, порядок

проходження рядкiв i стовпчикiв може бути довiльним;

– об’єктнi — схожi на реляцiйнi, але не втрачають продуктивностi через

додавання нових типiв даних, вони надходять у зовнiшнi структури баз

даних;

– об’єктно-орiєнтованi — данi мають вигляд моделей об’єктiв, що управля

ються зовнiшними подiями за рахунок прикладних програм, використо

вується при високопродуктивнiй обробцi даних зi складною структурою.

За архiтектурою можна видiлити:

– файл-сервер — видiлення однiєї з машин мережi в якостi центральної

(сервер), де зберiгається спiльна база даних; усi iншi машини мережi

виконують функцiї робочих станцiй, за допомогою яких пiдтримуєть

ся доступ систем до центральної бази даних. Обробка iнформацiї з баз

даних вiдбувається на робочих станцiях пiсля вiдповiдних запитiв. Про

дуктивнiсть системи залежить вiд iнтенсивностi доступу до однакових

файлiв.
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– клiєнт-сервер — виконання основного обсягу обробки даних виконується

на центральних машинах (серверах бази даних). За клiєнтським запи

том з баз даних транспортуються не файли, а данi.

Для розробки iнформацiйної технологiї пiдтримки режиму гемодiалiзу бу

ло використано базу даних MySQL — це вiльна реляцiйна система управлiння

базами даних. MySQL є рiшенням для малих i середнiх додаткiв i була створе

на як альтернатива комерцiйним системам.

Однiєю з головних причин вибору була наявнiсть вiдкритого та безко

штовно доступу до даного програмного забезпечення. Iншими причинами є

швидкодiя та легкодоступнiсть бази даних. MySQL має деяку гнучкiсть, що

забезпечується пiдтримкою великої кiлькостi типiв таблиць. Вона використо

вується для створення динамiчних веб-сторiнок, оскiльки має чудову пiдтримку

з боку рiзноманiтних мов програмування. Для некомерцiйного використання

MySQL є безкоштовною.

База даних MySQL використовує традицiйну архiтектуру клiєнт-сервер.

Програма сервера бази даних розташовується на комп’ютерi, де i зберiгаєть

ся. За клiєнтськими запитами, що надходять по мережi, забезпечується доступ

до вмiсту бази даних для отримання iнформацiї. Клiєнтська програма здiйс

нює пiдключення до сервера i передає запити йому. Зазвичай клiєнт i сервер

MySQL знаходяться на рiзних комп’ютерах, дозволяючи пiдключатися до сер

вера MySQL з будь-якого комп’ютера, що знаходиться в мережi. В MySQL є

власна система захисту, яка дозволяє налаштувати розмежування прав досту

пу. Проте до дистрибутиву MySQL входить бiблiотека внутрiшнього сервера,

що дозволяє включати MySQL до автономних програм.

Серед основних переваг вибору сервера MySQL:

– простота у встановленнi та використаннi;

– пiдтримується необмежена кiлькiсть користувачiв, що одночасно прац

юють iз базою даних;

– кiлькiсть рядкiв у таблицях може досягати 50 млн.;

– висока швидкiсть виконання команд;

– наявнiсть простої та ефективної системи безпеки.
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2.4 Висновки роздiлу

Бiоiмпедансний аналiз — метод заснований на вимiрюваннi iмпедансу всьо

го тiла або окремих сегментiв тiла з використанням спецiальних приладiв, його

пов’язують з роботами французького анестезiолога А.Томассета, виконаними

на початку 1960-х рокiв [23].

Аналiз складу тiла бiоiмпедансним методом заснований на наявностi зако

номiрностей, що зв’язують вимiрянi значення iмпедансу з параметрами складу

тiла. Величина iмпедансу має двi складовi — активний опiр 𝑅 i реактивний опiр

𝑋𝐶 . Матерiальним субстратом активного опору в бiологiчному об’єктi є рiдини,

як клiтиннi, так i зовнiшньоклiтиннi. Субстратом реактивного опору, що харак

теризується змiщенням фази струму щодо напруги, є клiтиннi мембрани — за

рахунок своїх електричних властивостей вони є конденсаторами з залежною

вiд частоти змiнного струму ємнiстю.

Для оцiнки функцiонального стану людини зазвичай використовується

iнтегральний одночастотний метод. Як видно з назви методу, вимiрювання ви

конуються на однiй частотi — 50 кГц. На такiй частотi струм лише частково

проникає в клiтини, так що в одержувану оцiнку загальної води органiзму

повний внесок вносить лише позаклiтинна рiдина, а внесок клiтинної рiдини

виявляється неповним [25; 29].

На кафедрi ТОР радiотехнiчного факультету КПI iменi Iгоря Сiкорського

розроблений бiоiмпедансометр [39], який дозволяє з високою точнiстю визнача

ти частотнi характеристики iмпедансу дослiджуваного об’єкта в розширеному

дiапазонi частот вiд 1 кГц до 5 МГц. Для аналiзу оцiнки складу тiла людини

з бiльшою вiрогiднiстю використовуються три частоти вимiрювань — випадку

на 20, 100 та 500 кГц.

Для оцiнки загальної води в органiзмi необхiдно, щоб зондувальний струм

вiльно проникав всередину клiтин через мембрани. Для цього частота повин

на бути якомога вищою. У той же час, iз зростанням частоти пiдвищуються

похибки, створюванi паразитними ємностями, збiльшується випромiнювання

електромагнiтних хвиль в навколишнiй простiр, ускладнюється вирiшення дея

ких iнших технiчних завдань. У багатьох серiйних приладах i в дослiдницьких

роботах використовується частота 500 кГц. Однак навiть на такiй частотi вплив

ємнiсного опору клiтинних мембран не усувається в повному обсязi.
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Оцiнку обсягу позаклiтинної рiдини слiд виконувати на максимально низь

кiй частотi, щоб змiнний струм не проникав всередину клiтин через ємнiснiй

опiр клiтинних мембран i, як результат, внутрiшньоклiтинна рiдина не вно

силась в загальну провiднiсть. При занадто зниженiй частотi збiльшується

iмпеданс контактiв електродiв зi шкiрою, що ускладнює проведення вимiрювань

i призводить до збiльшення похибок, тож найнижчою частотою обрано 20 кГц.

Похибка вимiрювання модуля iмпедансу складає не бiльше 5%, а фази

не бiльше 2-х градусiв. Завдяки застосуванню в приладi алгоритму адаптивно

го вибору сiтки частот вдалося досягти загальної мiнiмiзацiї часу проведення

вимiрювання.

Для монiторингу статусу гiдратацiї пiд час процедури гемодiалiзу та

забезпечення вчасного припинення процедури вимiрянi бiоiмпедансометром па

раметри не можуть напряму подаватися на апарат “штучної нирки”, так як така

можливiсть не закладається заводами-виробниками апарату для гемодiалiзу.

Для вирiшення завдання контролю водного балансу пацiєнта пiд час уль

трафiльтрацiї, необхiдна розробка структури, яка повинна мати можливiсть

об’єднати в єдину систему апарат “штучної нирки” та бiоiмпедансометр. Роз

роблений пристрiй бiоiмпедансометр синхронiзується з ПК за допомогою USB

або RS232, що дає змогу отримувати та обробляти результати вимiрювань у

реальному часi.
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РОЗДIЛ 3.

Аспекти реалiзацiї iнформацiйнiй технологiї пiдтримки режиму

гемодiалiзу

У цьому роздiлi описано структуру реалiзованого сервiсу для контролю

динамiки “сухої ваги” у пацiєнтiв, що проходять дiалiзне лiкування. Цей сервiс

може бути розгорнутий на стацiонарному чи мобiльному ПК та об’єднує в єдину

систему апарат “штучної нирки” та бiоiмпедансометр.

3.1 Реалiзацiя системи

Контроль динамiки гiдратностi пiд час дiалiзу за допомогою бiоiмпеданс

них параметрiв реалiзовано на стацiонарному чи мобiльному ПК. Структура

об’єднує в єдину систему апарат “штучної нирки” та бiоiмпедансометр i здiйснює

обробку вхiдних даних. Вiзуалiзацiя даних вiдображається у веб-iнтерфейсi —

сукупностi веб-сторiнок, що надає iнтерфейс для взаємодiї з сервiсом та при

строями.

Для створення веб-додаткiв використано Yii — це об’єктно-орiєнтований

компонентний PHP фреймворк, що використовують для швидкої розробки су

часних веб-додаткiв.

Yii використовує найбiльш популярний серед PHP фрейморкiв архiтектур

ний патерн MVC (Model-View-Controller) для органiзацiї коду. MVC дiлить данi

програми i керуючої логiки на окремi компоненти, що дозволяє модифiкувати

кожен окремо i незалежно:

– Модель (Model) — центральна складова патерну, динамiчна структу

ра даних програми, незалежна вiд користувацького iнтерфейсу. Вона

безпосередньо керує даними, логiкою та правилами програми.

– Вид (View) — це код, який вiдповiдає за подання даних кiнцевим ко

ристувачам, забезпечує рiзнi способи представлення даних. Може бути

кiлька рiзних видiв, i контролер обирає, який пiдходить для поточної

ситуацiї.
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– Контролер (Controller) — складова патерну, що вiдповiдає за оброб

ку запиту (отриманого у виглядi запитiв HTTP GET або POST, коли

користувач натискає на елементи iнтерфейсу для виконання рiзних дiй)

i генерування вiдповiдi. По сутi, пiсля обробки запиту додатками, кон

тролери проаналiзують вхiднi данi, передадуть їх в моделi, вставлять

результати моделi в вид, i в кiнцевому пiдсумку згенерують вихiднi вiд

повiдi.

Тобто модель надає данi предметної областi виду i реагує на команди кон

тролера, змiнюючи свiй стан. Вид вiдповiдає за вiдображення даних предметної

областi (моделi) користувачевi, реагуючи на змiни моделi. Контролер iнтерпре

тує дiї користувача, сповiщаючи модель про необхiднiсть змiн.

Крiм MVC, Yii додатки також мають наступнi сутностi:

– вхiднi скрипти: це PHP скрипти, якi доступнi кiнцевому користувачевi

програми;

– додатки: це глобально доступнi об’єкти, якi здiйснюють коректну робо

ту рiзних компонентiв програми та їх координацiю для обробки запиту;

компоненти програми: це об’єкти, зареєстрованi в додатку i надають

рiзнi можливостi для обробки поточного запиту;

– модулi: це самодостатнi пакети, якi включають в себе повнiстю всi засо

би для MVC. Додаток може бути органiзовано за допомогою декiлькох

модулiв;

– фiльтри: це код, який повинен бути виконаний до i пiсля обробки запиту

контролерами;

– вiджети: це об’єкти, якi можуть включати в себе представлення. Вони

можуть мiстити рiзну логiку i бути використанi в рiзних мiсцях.

Всi запити, оброблюванi Yii додатком, проходять наступний шлях

(рис. 3.1):

1. Користувач створює запит до вхiдного скрипту web/index.php.

2. Вхiдний скрипт завантажує конфiгурацiю i створює екземпляр додатку

для обробки запиту.

3. Додаток визначає запитаний маршрут за допомогою компонента

request.

4. Додаток створює екземпляр контролера для обробки запиту.

5. Контролер створює екземпляр дiї i виконує фiльтри для цiєї дiї (у разi

невдалого виконання будь-якого фiльтра, дiя не виконується).
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Рисунок 3.1 — Структурна схема обробки запиту додатком

6. Дiя завантажує модель даних (наприклад, з бази даних).

7. Дiя “вiдображає” вид i передає йому модель даних.

8. Результат дiї передається в компонент додатка response.

9. Компонент response посилає готовi данi користувачевi.

Данi завантажуються з бази даних MySQL (переваги вибору було розг

лянуто ранiше).

У результатi маємо веб-iнтерфейс для користування, який передбачає ав

торизацiю у особистий кабiнет (рис. 3.2 (а)), сам особистий кабiнет має вигляд

рис. 3.2 (б)).

Оператор має змогу додати пристрої обстеження (рис. 3.3 (а)) з перелiком

вимiрювальних параметрiв до кожного (рис. 3.3 (б)).

У оператора є база пацiєнтiв, яку вiн створює вносячи кожного пацiєнта

окремо (рис. 3.4). Починаючи вимiрювання оператор розпочинає старт нового

сеансу заповнюючи вiдповiднi вiдомостi про нього (рис. 3.5 (а)).

На даному етапi оператор має мати можливiсть обрати пацiєнта, необхiдно

зазначити хто саме проводить дослiдження, який пристрiй використовуєть
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а)

б)
Рисунок 3.2 — Графiчний iнтерфейс особистого кабiнету оператора

iнформацiйної системи

ся, початок та кiнець сеансу. Тому необхiдно створити таблицю, котра буде

пов’язана з перелiченими елементами, та зберiгати вказаний промiжок часу.

Для цього використаємо засоби PHPMyAdmin в MySQL.

Дана таблиця буде зв’язувати наступнi данi:

– який пристрiй використовується в данiй сесiї;

– пацiєнт який бере участь в дослiдженнi;

– мета дослiдження вiдповiдно до якої проводиться даний сеанс;

– iнформацiю про оператора, хто саме проводив сеанс вимiрювання;

– опис фiзичного стану пацiєнта за його зовнiшнiми ознаками;
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а)

б)
Рисунок 3.3 — Реєстрацiя приладу та його параметрiв в iнформацiйнiй системi

– час початку сеансу;

– час завершення вимiрювання.

У будь-який час оператору доступно реєстр всiх попереднiх дослiджень

(рис. 3.5 (б)). Веб-сторiнка поточного дослiдження має вигляд рис. 3.6
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Рисунок 3.4 — Iнтерфейс реєстру пацiєнтiв

3.2 Проведення експериментiв та накопичення клiнiчних даних

Для дослiдження характеристик бiоiмпеданса в Харкiвському обласно

му клiнiчному центрi урологiї та нефрологiї iм. В.I.Шаповала були проведенi

експериментальнi дослiдження характеристик бiоiмпеданса протягом процедур

гемодiалiзу.

Як бiоiмпедансометр, був обраний прилад ТОРМ-1 розроблений на кафед

рi ТОР КПI iменi Iгоря Сiкорського. Як апарат “штучної нирки” — Fresenius

Medical Care 5008S з можливiстю змiни швидкостi ультрафiльтрацiї в ручному

та автоматичному режимах. В даному разi розглядається три таких програми,

якi забезпечуються апаратами: видалення рiдини зi сталою швидкiстю рiвною

1000 мл/год (немає профiлю), швидкiсть видалення рiдини зменшується лiнiйно

вiд початкового максимального значення до кiнцевого мiнiмального значення

(профiль № 1), ступiнчате змiнення швидкостi (профiль № 2).

Для дослiдження характеру залежностей було запропоновано провести

дослiдження восьмим пацiєнтам — таблиця 4. Тривалiсть процедур становила

4 години, ультрафiльтрацiя проводилася в обсязi необхiдному для досягнення

стану сухої ваги за процедуру.

Комплекс ТОР М-1 забезпечує вимiрювання модуля 𝑍 i фазового кута ϕ

iмпедансу дiлянок тiла людини на частотах 20 кГц, 100 кГц i 500 кГц. Неiнва

зивне вимiрювання iмпедансу вiдносно сагiтальної площини тiла здiйснювали

за тетраполярною методикою з використанням парних “активних” електродiв
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а)

б)
Рисунок 3.5 — Графiчний iнтерфейс iнiцiалiзацiї сеансiв вимiрювань

iз нержавiючої сталi, пiд’єднаних до тiла людини за стандартною методикою

(лiва рука – лiва нога пацiєнта). В кожнiй парi струмовi електроди виконанi в

виглядi диска дiаметром 15 мм; потенцiальнi електроди — кiльце з зовнiшнiм

дiаметром 60 мм, яке оточує струмовий електрод на вiдстанi 4 мм. Одну пару

електродiв накладали на кордонi нижньої та середньої третини гомiлки ноги,

другу — на кордонi нижньої та середньої третини передплiччя руки. Рiвень

зондувального струму не перевищував 500 мкА. Тривалiсть вимiрювань вiдпо

вiдала тривалостi процедури гемодiалiзу i становила не менше, нiж 3.5-4 год.

Вiдлiк результатiв вимiрювань здiйснювався перiодично через 1 хвилину. Пiд

час вимiрювань здiйснювалось усереднення результатiв багатократних вимiрю
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Рисунок 3.6 — Сеанс вимiрювання та графiчне вiдображення змiни параметрiв

у часi

вань, що забезпечувало вимiрювання з невизначеностями (похибками), якi не

перевищували 0,5% для модуля iмпедансу i 0,1∘ для фазового кута [30].

3.3 Аналiз результатiв експериментiв на основi розробленої

iнформацiйної технологiї

На рис. 3.7 — 3.14 представленi динамiка змiн значень параметрiв бiоiм

педансу на трьох рiзних вимiряних частотах 20, 100 та 500 кГц, залежно вiд

об’єму видаленого ультрафiльтрату.



56

Таблиця 4 — Результати експериментального дослiдження iмпедансу пацiєнтiв

протягом процедури гемодiалiзу (ГД)

Пацiєнт №

1 2 3 4 5 6 7 8

Стать ж ч ч ч ж ч ч ч

“Суха вага”, кг 61,7 98 81,5 72 71,5 65,5 93 69

Маса до ГД, кг 63,3 102 85,5 75,2 75,5 68,95 96,4 71,3

Об’єм УФ, л 1,6 4,0 4,0 3,2 4,0+1,0 3,6 3,4 2,3

Час ГД, год 3,5 3,67 4,0 3,2 3,75 3,5 3,5 3,5

Зрiст, см 165 179 183 173 167 170 182 193

Вiк, рокiв 48 41 61 42 44 32 49 36

Шв. УФ, мл/год 458 1126 1000 915 1776–890 1029 1458–486 877-410

Профiль УФ — — — — №1 — №2 №1

Характер залежностей iндивiдуально вiдмiнний, залежно вiд функцiо

нального стану пацiєнта. Причому вiдносна вiдмiннiсть значень модуля iмпедан

су може становити 20-25% вiд середнього значення у популяцiї. Розкид значень

фазового кута знаходився в межах вiд 5 до 20 градусiв.

Значення модуля бiоiмпедансу зменшуються зi збiльшенням частоти (𝑍20

> 𝑍100 > 𝑍500), що обумовлюється дисперсiйними властивостями бiологiчних

тканин. Значення фазового кута має протилежну тенденцiю (ϕ20 <ϕ100 <ϕ500).

Проте, в окремих випадках спостерiгається ситуацiя, коли значення фазового

кута на частотi 20 кГц є бiльшим, нiж на частотi 100 кГц — це свiдчить про

iндивiдуальну нехарактерну вiдмiннiсть складу рiдинних i/або стану мембран

них структур цього пацiєнта.

Основною тенденцiєю є збiльшення нормованого модуля iмпедансу (𝑍/𝐻)

в процесi ультрафiльтрацiї. Це свiдчить про те, що на всiх рiвнях (клiтинна

рiдина, позаклiтинна) вiдбувається поступова дегiдратацiя порiвняно з почат

ковим станом.

Основною тенденцiєю для фазового кута є те, що на початковому етапi уль

трафiльтрацiї, як правило, має мiсце зменшення початкової фази, iндивiдуальне

для кожного пацiєнта, яке поступово переходить до збiльшення. В окремих ви



57

падках, наприклад як це було у разi пацiєнта №5, на частотi 500 кГц має мiсце

локальний пiдйом фази на початковому етапi.

Так як вимiрювання проводилися на рiзних частотах, то можна робити

висновки стосовно змiн гiдратацiї на найнижчiй частотi (20 кГц) та найвищiй

(500 кГц) про конкретно позаклiтинну рiдину та загальну воду органiзму вiд

повiдно.

Пiд час ультрафiльтрацiї, незважаючи на рiвномiрний або лiнiйний у

часi об’єм видалення ультрафiльтрату, спостерiгається нелiнiйний, часто надто

нелiнiйний, характер змiни параметрiв iмпедансу. Ця нелiнiйнiсть є iндивiдуаль

ною для кожного пацiєнта i, як правило, найбiльш виразна на високих частотах

100 кГц i 500 кГц. Також ймовiрно це можуть бути артефакти — при проведеннi

визначення рiвня гiдратацiї органiзму, пацiєнт не повинен робити зайвих рухiв

пiд час процедури. Можлива поява некоректних даних на бiоiмпедансограмi, як

що перед процедурою пацiєнт займався фiзичною працею, перенiс авiаперелiт

або до нього були застосованi дiї iнтенсивної терапiї.

а) б)
Рисунок 3.7 — Динамiка значень параметрiв iмпедансу для пацiєнта №1

На рис. 3.7 — 3.14 (а) показанi змiни нормованого стосовно зросту пацiєн

тiв модулю бiоiмпеданса, а на рис. 3.7 — 3.14 (б) —- фазового кута iмпедансу

вiдносно об’єму видаленого ультрафiльтрату. Як можна бачити у всiх пацiєнтiв

спостерiгається тенденцiя збiльшення значень параметрiв, з загальною лiнiй

ною характеристикою.

У пацiєнта №3, №4 та №7 можна помiтити значнi коливання значень мо

дуля бiоiмпедансу та фазового кута, що може означати або артефакти через

рухомiсть пацiєнта, або погане пiдключення самих електродiв, або погiршення
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а) б)
Рисунок 3.8 — Динамiка значень параметрiв iмпедансу для пацiєнта №2

а) б)
Рисунок 3.9 — Динамiка значень параметрiв iмпедансу для пацiєнта №3

а) б)
Рисунок 3.10 — Динамiка значень параметрiв iмпедансу для пацiєнта №4

функцiонального стану органiзму впродовж процедури гемодiалiзу. Для пе

ревiрки даних потрiбно було повторне обстеження на наступнiй процедурi. У

iнших пацiєнтiв є лише незначнi коливання значень параметрiв, якими мож

на знехтувати.
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а) б)
Рисунок 3.11 — Динамiка значень параметрiв iмпедансу для пацiєнта №5

а) б)
Рисунок 3.12 — Динамiка значень параметрiв iмпедансу для пацiєнта №6

а) б)
Рисунок 3.13 — Динамiка значень параметрiв iмпедансу для пацiєнта №7

Як було ранiше зазначено, зростає тенденцiя використання методу век

торної бiоiмпедансометрiї. Внаслiдок того, що в лiтературних джерелах наявнi

вiдомостi про референтнi значення елiпсiв толерантностi пацiєнтiв лише для

частоти 50 кГц, розподiли векторiв бiоiмпедансу, отриманi на частотах 20 кГц,
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а) б)
Рисунок 3.14 — Динамiка значень параметрiв iмпедансу для пацiєнта №8

100 кГц i 500 кГц, спiвставленнi з положенням елiпсiв толерантностi для часто

ти 50 кГц, параметри яких наданi в [31].

Щоб не перевантажувати рисунки, адже значень вимiрiв впродовж про

цедури дiалiзу багато, не показано сам вектор змiни. Пiд час же самої

процедури(тобто онлайн) точки з’являються поступово тому тенденцiю та на

прям змiни руху вектору можна вiдстежити та скорегувати за допомогою

вчасного втручання у процедуру гемодiалiзу.

Варiабельнiсть векторiв бiоiмпедансного аналiзу представлено на

рис. 3.15 — 3.19. У пацiєнтiв №2 та 8 при побудовi розподiлiв областей значень

векторiв бiоiмпедансу вiдображаються значення, якi суттєво вiдрiзняються

вiд основних рис. 3.16 (а), 3.19 (а). Це є можливi артефакти при вимiрюван

нях, тому для загальних висновкiв стосовно гiдратностi пацiєнтiв можемо

ними знехтувати.

а) б)
Рисунок 3.15 — Розподiл значень векторiв бiоiмпедансу вiдносно елiпсiв

толерантностi пацiєнта №1 (а) та №3 (б)
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а) б)
Рисунок 3.16 — Розподiл значень векторiв бiоiмпедансу вiдносно елiпсiв

толерантностi пацiєнта №2

а) б)
Рисунок 3.17 — Розподiл значень векторiв бiоiмпедансу вiдносно елiпсiв

толерантностi пацiєнта №4 (а) та №5 (б)

а) б)
Рисунок 3.18 — Розподiл значень векторiв бiоiмпедансу вiдносно елiпсiв

толерантностi пацiєнта №6 (а) та №7 (б)
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а) б)
Рисунок 3.19 — Розподiл значень векторiв бiоiмпедансу вiдносно елiпсiв

толерантностi пацiєнта №8

Вiдносно рис. 2.3 можна робити узагальненi висновки про функцiональ

ний стан органiзму пацiєнтiв пiд час вимiрювань на частотi, адже традицiйно

для вимiрювань та аналiзу параметрiв бiоiмпедансу використовується частота

50 кГц i елiпси толерантностi сформованi на основi референтних значень ви

мiряних на цiй частотi.

З рис. 3.15 (а), 3.16 (б), 3.17 (б) видно, що у пацiєнтiв №1, 2, 4 в процесi

сеансу ультрафiльтрацiї не вiдбувається попадання в областi елiпса на жоднiй

з частот, траєкторiї векторiв знаходяться далеко за межами елiпсiв.

Стосовно пацiєнтiв №3, 5, 7 на рис. 3.15 (б), 3.17 (б), 3.18 (б) видно,

що траєкторiї векторiв сильно наближенi до областi елiпса 95%, переважно це

вiдбувається на частотi 20 кГц.

У пацiєнта №8 (рис. 3.19 (б)) значення параметрiв вимiрювань iмпедансу

на частотi 20 кГц були у референтнiй 50% областi елiпса толерантностi та по

ступово пiд час процедури гемодiалiзу опинилися за його межами. Значення на

частотах 100 та 500 кГц знаходилися на межi областi 95% елiпса. Аналiзуючи

динамiку модулю iмпедансу цього пацiєнта на рис. 3.14 (а), де вiдбуваються

незначнi змiни порiвняно вiд початку процедури, можна зробити припущення,

що розрахований об’єм ультрафiльтрацiї перевищує потрiбний.

З рис. 3.18 (а) у пацiєнта №6 вимiрянi значення на 20 кГц за весь час

процедури дiалiзу знаходилися у 50% елiпсi толерантностi, а значення 100 та

500 кГц — на межi областi 95% елiпса. Це свiдчить про те, що первiсно ро

зрахований об’єм ультрафiльтрату забезпечує наближення водного стану до

потрiбного рiвня “сухої ваги”.
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Усi вимiрянi значення на всiх трьох частотах за рис. 2.3 знаходяться у

секторi збiльшеної клiтинної маси та мають тенденцiю впродовж процедури

ультрафiльтрацiї пересуватися до сектору дегiдратацiї. Стосовно змiни гiдрата

цiї — це є цiлком логiчна динамiка.

Отже орiєнтуючись на змiни векторiв бiоiмпедансу вiдносно елiпсiв то

лерантностi можна об’єктивно оцiнювати функцiональний стан пацiєнта та

корегувати проходження процедури ультрафiльтрацiї гемодiалiзу.

3.4 Висновки роздiлу

Контроль динамiки гiдратностi пiд час дiалiзу за допомогою бiоiмпеданс

них параметрiв реалiзовано структурою, що об’єднує в єдину систему апарат

“штучної нирки” та бiоiмпедансометр i здiйснює обробку вхiдних даних. Данi

вiзуалiзованi у веб-iнтерфейсi — сукупностi веб-сторiнок, що надає iнтерфейс

для взаємодiї з сервiсом та пристроями. У результатi маємо можливiсть iндивi

дуальної авторизацiї у особистий кабiнет та перегляд попереднiх чи поточних

результатiв вимiрювань з прив’язкою до кожного пацiєнта окремо.

Для аналiзу вимiрянi параметри бiоiмпедансу обробленi та представленi

у виглядi графiкiв. Характернi змiни значень параметрiв iмпедансу, залежно

вiд об’єму видаленого ультрафiльтрату зазначають правильнiсть проходження

процедури дiалiзу. У процесi ультрафiльтрацiї повинне вiдбуватися збiльшен

ня модуля iмпедансу на всiх вимiрювальних частотах — це свiдчить про те,

що на всiх рiвнях (клiтинна, позаклiтинна рiдина) вiдбувається поступова де

гiдратацiя порiвняно з початковим станом. Пiд час ультрафiльтрацiї можливе

спостереження нелiнiйного характеру змiни параметрiв iмпедансу. Є ймовiр

нiсть артефактiв — при проведеннi визначення рiвня гiдратацiї органiзму,

пацiєнт не повинен робити зайвих рухiв пiд час процедури. Можлива поява

некоректних даних на бiоiмпедансограмi, якщо перед процедурою пацiєнт зай

мався фiзичною працею, перенiс авiаперелiт або до нього були застосованi дiї

iнтенсивної терапiї. Ця нелiнiйнiсть є iндивiдуальною для кожного пацiєнта.

Для цього потрiбно переконатися у правильностi проведення вимiрювання та

порiвняти результати з попереднiми, щоб визначити iндивiдуальнi нелiнiйностi.
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Одним iз способiв подання результатiв вимiрювань бiоiмпедансу є вектор

ний аналiз бiоiмпедансу.

Положення точки вимiрювань 𝑍 — (𝑋(𝑅)) щодо референтних областей

елiпсiв толерантностi дозволяє судити про спрямованiсть i вираженостi вiдмiн

ностей параметрiв пацiєнта вiд середнiх значень для даної популяцiї, а напрямок

вiдмiнностi точки 𝑍 вказує на характер змiн гiдратацiї, а також величин жи

рової i худої маси. Повторнi вимiрювання дають можливiсть за положенням

точки 𝑍 вiдстежувати динамiку змiн на якiсному рiвнi.

Наразi в кiнцi процедур гемодiалiзу проводиться опитування суб’єктивних

вiдчуттiв пацiєнта, а також огляд лiкарем, з подальшим висновком стосовно про

веденої процедури. За допомогою розробленої iнформацiйної технологiї можна

орiєнтуючись на змiни векторiв бiоiмпедансу вiдносно елiпсiв толерантностi та

тенденцiї динамiки модулю та фази бiоiмпедансу вiдносно вилученого об’єму

ультрафiльтрату об’єктивно оцiнювати функцiональний стан пацiєнта та кон

кретно його бiогiдратнiсть та намагатися скорегувати напрям значення векторiв

до референтних областей елiпсiв. Робити об’єктивнi висновки вiдносно резуль

татiв гемодiалiзу на основi побудованих графiкiв за вимiряними параметрами

бiоiмпедансу.
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РОЗДIЛ 4.

Cтартап-проект

У цьому роздiлi розглядається реалiзацiя першого етапу розроблення стар

тап-проекту, а саме висвiтлення маркетингових аспектiв створення стартапу:

вiдбору iдей, створення концепцiї продукту, визначення перспектив ринкової

реалiзацiї проекту та розроблення маркетингової стратегiї.

Роздiл має на метi проведення маркетингового аналiзу стартап-проекту

задля визначення принципової можливостi його ринкового впровадження та

можливих напрямкiв реалiзацiї цього впровадження.

4.1 Опис iдеї проекту

В межах цього пiдроздiлу проаналiзовано змiст iдеї, можливi напрямки за

стосування, основi вигоди якi може отримати користувач товару та вiдмiнностi

вiд iснуючих аналогiв та замiнникiв.

Змiст iдеї

У сучасному лiкуваннi гемодiалiзом є проблема об’єктивного та своєчас

ного контролю динамiки водного статусу пацiєнта для визначення моменту

досягнення потрiбного рiвня “сухої ваги” i припинення видалення надлишкової

рiдини з органiзму. Такий контроль надзвичайно важливий, оскiльки як гiпер

гiдратацiя, так i дегiдратацiя можуть супроводжуватися важкими наслiдками.

Проблема контролю гемодiалiзу за допомогою бiоiмпедансометра поля

гала у несвоєчасному аналiзi гiдратностi пацiєнта, а конкретно вже пiсля

завершення процедури, що не є актуальним для аналiзу. Самi показники, що

фiксуються за допомогою бiоiмпедансометра не несуть дiагностичної iнфор

мацiї, а отже потребують попередньої обробки для аналiзу. Вирiшенням цiєї

проблеми з мiнiмiзацiєю ручної обробки є або програмування самого приладу,

що унеможливлює його використання для аналiзу в iнших сферах, або застосу

вання iнформацiйної системи, де обробка параметрiв бiоiмпедансу виконується

на сторонi сервера. Реалiзацiя за допомогою веб-iнтерфейса є унiверсальною
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для використання пристрою бiоiмпедансометра не лише для аналiзу процедур

гемодiалiзу.

Напрямки застосування

Використання для аналiзу та контролю динамiки водного статусу пацiєнта

пiд час процедури гемодiалiзу або “сухого голодування”.

Вигоди для користувача

Своєчасний аналiз гiдратностi пацiєнта.

Серед аналогiв слiд розглядати сервiси, якi вiдслiдковують основнi пара

метри органiзму людини i передають данi на ваш смартфон або веб-iнтерфейс,

а також iнформують користувача або лiкаря про можливi вiдхилення у роботi

органiзму. Перевагами даної розробки є своєчаснiсть аналiзу вимiряних пара

метрiв, легкодоступний iнтуiтивний iнтерфейс.

Перший розглядаємий сервiс-аналог — стартап Cardiomo [40]. У данiй

розробцi зроблено акцент на попередженнi основних серцевих захворювань,

аналiзуючи ЕКГ та серцевий ритм, роботу легенiв та частоту дихання, темпе

ратуру тiла; вiдслiдковуючи можливi падiння людини, положення тiла, якiсть

сну, активнiсть протягом дня тощо. Зiбранi данi передаються через Bluetooth

на мобiльний, звiдки потрапляють на «хмарний» сервiс. Хмарний сервiс за ро

зробленими алгоритмами формує та вiдображає щоденнi показники здоров’я

користувача i повiдомляє про вiдхилення вiд норми, якщо такi мають мiсце.

Iнший аналог — пристрiй вiд компанiх Sincere Tech [41]. Їх команда створи

ла прогресивну систему аналiзу даних на основi електрокардiограми та iнших

показникiв людини. Система обчислює емоцiйний стан людини, може iденти

фiкувати особу на основi сигналiв органiзму, але найголовнiше — аналiзує стан

здоров’я людини i виявляє хвороби на раннiх стадiях.

Розроблена iнформацiйна технологiя вiдрiзянється тим, що використо

вується у сферi лiкування гемодiалiзних пацiєнтiв, збирає данi вiд бiоiмпе

дансометра, який поки що не є портативним пристроєм. У данiй сферi немає

конкурентiв для своєчасного контролю функцiонального стану пацiєнта.
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4.2 Аналiз ринкових можливостей запуску стартап-проекту

В межах даного пiдроздiлу проводиться визначення ринкових можли

востей, якi можна використати пiд час ринкового впровадження проекту

та ринкових загроз, якi можуть перешкодити реалiзацiї проекту. Визначен

ня ринкових можливостей дозволяє спланувати напрями розвитку проекту

iз урахуванням стану ринкового середовища (таблиця 5), потреб потенцiйних

клiєнтiв (таблиця 6) та пропозицiй проектiв-конкурентiв.

Таблиця 5 — Попередня характеристика потенцiйного ринку стартап-проекту

№
п/п

Показники стану ринку (найменування) Характерист.

1 Кiлькiсть головних гравцiв, од. 1
2 Загальний обсяг продаж, грн/ум. од. невiдомий

3 Динамiка ринку (якiсна оцiнка) зростає

4 Наявнiсть обмежень для входу (вказати характер
обмежень)

iснують
(реклама)

5 Специфiчнi вимоги до стандартизацiї та сертифiкацiї iснують

6 Середня норма рентабельностi в галузi (або по
ринку), %

невiдома

За результатами аналiзу можна зробити висновок щодо привабливостi для

входження за попереднiм оцiнюванням — загалом приваблива.

Визначемо потенцiйнi групи клiєнтiв (табл. 6).

Таблиця 6 — Характеристика потенцiйних клiєнтiв стартап-проекту

№
п/п

Потреба, що
формує ринок

Цiльова
аудиторiя
(цiльовi
сегмменти
ринку)

Вiдмiнностi у
поведiнцi рiзних
потенцiйних цiльових
груп клiєнтiв

Вимоги
споживачiв до
товару

1

Контроль
динамiки
водного
статусу
пацiєнта

Лiкарi,
пацiєнти
гемодiалiзу

Невiдомi

Аналiз
гiдратностi
пацiєнта
онлайн,
точнiсть
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Проведемо аналiз ринкового середовища: складемо таблицi факторiв, що

сприяють ринковому впровадженню проекту (табл. 7), та факторiв, що йому

перешкоджають (табл. 8).

Таблиця 7 — Фактори загроз

№
п/п

Фактор Змiст загрози
Можлива реакцiя
компанiї

1

Нова iнформацiйна
технологiя
пiдтримки
гемодiалiзу

Впровадження нового
функцiоналу аналогiчного до
розроблюваного у цьому
проектi

Розроблення бiльш
оптимального
рiшення; вихiд з
ринку

Таблиця 8 — Фактори можливостей

№
п/п

Фактор Змiст можливостi
Можлива
реакцiя
компанiї

1
Новий функцiонал
iнформацiйної технологiї
пiдтримки гемодiалiзу

Впровадження нового функцiоналу
до проекту, що розроблюється або
розробка нової технологiї

Розроб
лення
функцiо
налу

Проведемо аналiз пропозицiї: визначимо загальнi риси конкуренцiї на рин

ку (табл. 9).

За результатами аналiзу можна зробити висновок щодо ринкового сере

довища — працювати на даному ринку можна незважаючи на конкурентну

ситуацiю. Для поширення продукту вiн повинен володiти функцiоналом i ря

дом факторiв, якi вiдрiзняють його вiд iснуючих конкурентiв.

Визначимо фактори конкурентноспроможностi (табл. 10).

Фiнальним етапом ринкового аналiзу можливостей впровадження проек

ту є складання SWOT-аналiзу (матрицi аналiзу сильних (Strength) та слабких

(Weak) сторiн, можливостей (Opportunities) та загроз (Troubes)).

Перелiк ринкових загроз та ринкових можливостей складається на основi

аналiзу ринкових загроз та можливостей маркетингового середовища. Ринко

вi загрози та ринковi можливостi є наслiдками(прогнозованими результатами)

впливу факторiв, i, на вiдмiну вiд них, ще не є реалiзованими на ринку та ма

ють певну ймовiрнiсть здiйснення.

Проведемо SWOT-аналiз (табл. 11).
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Таблиця 9 — Ступеневий аналiз конкуренцiї на ринку

Особливостi
конкурентного
середовища

В чому проявляється дана
характеристика

Вплив на
дiяльнiсть
пiдприєм
ства

Тип конкуренцiї –
монополiстична

Продавцi, що володiють ринковою
владою диференцiйованого продукту,
конкурують за обсуг продажiв

Значний

За рiвнем
конкурентної
боротьби –
нацiональне

Дане пiдприємство вiдомо по усьому
свiту

Значний

За галузевою
ознакою –
внутрiшньогалузева

Конкуренцiя виконується в рамках
однiєї галузi

Значний

Конкуренцiя за
видами товарiв –
видова

Продукцiя має одне i те саме
призначення, але iснують суттєвi
вiдмiнностi у параметрах

Значний

Конкуренцiя за
характером
конкурентних
переваг – невiдома

Таблиця 10 — Обґрунтування факторiв конкурентоспроможностi

№
п/п

Фактор конкурен
тоспроможностi

Обґрунтування

1 Актуальнiсть
Дана iнформацiйна технологiя актуальна пiд час
процедур гемодiалiзу

2 Простота
Дана iнформацiйна технологiя не вимагає вiд
користувача особливих знань у методах обробки

3 Швидкодiя
Дана iнформацiйна технологiя дозволяє отримувати
результат пiд час процедури гемодiалiзу

4 Дешевизна
Дана iнформацiйна технологiя не вимагає
капiталовложень

З огляду на SWOT-аналiз можна прийти до висновку, що немає потреби

розробляти альтернативи ринкового впровадження цього проекту.
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Таблиця 11 — SWOT-аналiз стартап-проекту

Сильнi сторони: Слабкi сторони:

Простота Невiдома компанiя
Дешевизна Вiдсутнiсть стартового капiталу
Швидкодiя

Можливостi: Загрози:

Розширення функцiоналу Продукти-замiнники
Новi технологiї

4.3 Розроблення ринкової стратегiї проекту

Розроблення ринкової стратегiї першим кроком передбачає визначення

стратегiї охоплення ринку, а саме опис цiльових груп потенцiйних споживачiв.

Таблиця 12 — Вибiр цiльових груп потенцiйних споживачiв

№
п/п

Опис профiлю
цiльової групи
потенцiйних
клiєнтiв

Готовнiсть
споживачiв
сприйняти
продукт

Орiєнтовний
попит в
межах
цiльової групи

Iнтенсив
нiсть
конкуренцiї
в сегментi

Просто
та входу
у
сегмент

1
Розробники
медичних
приладiв

Готовi Високий
У сегментi
незначна
конкуренцiя

Важко

2
Розробники
медичних
сервiсiв

Готовi Високий
У сегментi
значна
конкуренцiя

Важко

3 Пацiєнти Готовi Високий
У сегментi
незначна
конкуренцiя

Важ
кiсть
нижче
серед
ньої

4 Медики Готовi Високий
У сегментi
незначна
конкуренцiя

Сердня
важкiсть

За результатами аналiзу потенцiйних груп споживачiв обрано цiльовi

групи, для яких буде запропоновано товар — пацiєнти та медики, а також
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визначено стратегiю охоплення ринку — працюючи з декiлькома сегментами,

використаємо стратегiю диференцiйованого маркетингу.

Для роботи в обраному сегментi ринку сформулюємо базову стратегiю

розвитку (табл. 13).

Таблиця 13 — Визначення базової стратегiї розвитку

№
п/п

Стратегiя охоплення
ринку

Ключовi
конкурентоспроможнi
позицiї

Базова стратегiя
ринку

1
Диференцiйований
маркетинг

Простота, дешевизна,
швидкодiя

Стратегiя
спецiалiзацiї

Наступним кроком оберемо стратегiю конкурентної поведiнки (табл. 14).

Таблиця 14 — Визначення базової стратегiї конкурентної поведiнки

№
п/п

Чи є проект
«першо
прохiдцем»
на ринку?

Чи буде компанiя
шукати нових
споживачiв, або
забирати iснуючих у
конкурентiв?

Чи буде компанiя
копiювати основнi
характеристики
товару конкуренту?

Стратегiя
конку
рентної
поведiнки

1 Нi Нi Нi

Заняття
конку
рентної
нiшi

Стратегiя конкурентної поведiнки — заняття конкурентної нiшi. При

прийняттi цiєї стратегiї компанiя в якостi цiльового ринку вибирає декiлька

ринкових сегментiв. Головна особливiсть — малий розмiр сегментiв. Ця конку

рентна стратегiя являється похiдною вiд такої базової стратегiї компанiї, як

концентрацiя.

Нiша, для того, щоб вона була привабливою для компанiї, повинна задо

вольняти таким умовам:

– бути досить прибутковою, щоб робити доцiльним процес виробництва i

обслуговування;

– залишатися стабiльною упродовж тривалого промiжку часу;

– має бути добре захищеною, мати високi вхiднi бар’єри;

– бути непривабливою для конкурентiв;

– вiдповiдати цiлям i ресурсам компанiї, її специфiчним можливостям.
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Головне завдання для компанiй, що обирають стратегiю нiшера або фахiв

ця – це постiйна турбота про пiдтримку i розвиток своєї конкурентної переваги,

формування лояльностi i прихильностi споживачiв, пiдтримка вхiдних бар’єрiв.

4.4 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту

Першим кроком є формування маркетингової концепцiї товару, який от

римає споживач. Для цього у таблицi 15 потрiбно пiдсумувати результати

попереднього аналiзу конкурентноспроможностi товару.

Таблиця 15 — Визначення ключових переваг концепцiї потенцiйного товару

№
п/п

Потреба
Вигода, яку пропонує
товар

Ключовi переваги перед
конкурентами

1

Контроль
динамiки
водного статусу
пацiєнта

Аналiз гiдратностi
пацiєнта онлайн,
точнiсть

Аналiз результатiв пiд час самої
процедури

2
Обробка
показникiв бiоiм
педансометра

Обробка результатiв
у “хмарi”

Доступнiсть результатiв в
будь-який час i будь-якому мiсцi

3
Використання
сервiсу

Реалiзацiя за
допомогою
веб-iнтерфейса у
фреймворцi Yii

Унiверсальний iнтерфейс для
використання не лише для
аналiзу процедур гемодiалiзу

Надалi розробляється трирiвнева маркетингова модель товару: уточнюєть

ся iдея продукту, його фiзичнi складовi, особливостi процесу його надання

(табл. 16).

Товар не буде якимось чином захищатись вiд копiювання.

Останньою складовою маркетингової програми є розроблення концепцiї

маркетингових комунiкацiй, що спирається на попередньо обрану основу для

позицiонування, визначену специфiку поведiнки клiєнтiв (табл. 17).
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Таблиця 16 — Опис трьох рiвнiв моделi товару

№
п/п

Рiвнi товару Сутнiсть та складовi

1
Товар за
задумом

Аналiз гiдратностi пацiєнта онлайн, точнiсть; доступнiсть
результатiв в будь-який час i будь-якому мiсцi;
унiверсальний iнтерфейс для використання не лише для
аналiзу процедур гемодiалiзу

2
Товар у
реальному
виконаннi

Властивостi: простота, дешевизна, швидкодiя (у
реальному часi); Якiсть: апробацiя на результатах
вимiряних ранiше; Пакування: вiдсутнє; Марка: вiдсутня

3
Товар iз пiд
крiпленням

До продажу: невiдомо; Пiсля продажу: невiдомо

Таблиця 17 — Концепцiя маркетингових комунiкацiй

№
п/п

Специфiка
поведiнки
цiльових
клiєнтiв

Канали
комунiкацiй,
якими
користуються
клiєнти

Ключовi
позицiї,
обранi для
позицiону
вання

Завдання
рекламно
го
повiдом
лення

Концепцiя
рекламного
звернення

1 Невiдома
Iнтернет,
науковi
публiкацiї

Можливостi
проекту

Донести
про мож
ливостi
проекту

Донесення про
можливостi та
сильнi сторонi
проекту

4.5 Висновки роздiлу

За результатами проведеного аналiзу можна зробити висновок, що на рин

ку є попит на таку продукцiю i даний проект є актуальним на основi реальної

проблеми. Продукт є рентабельним.

За результатами аналiзу потенцiйних груп споживачiв обрано цiльовi

групи, для яких буде запропоновано товар — пацiєнти та медики, а також

визначено стратегiю охоплення ринку — працюючи з декiлькома сегментами,

використаємо стратегiю диференцiйованого маркетингу.

За результатами аналiзу можна зробити висновок щодо ринкового сере

довища — працювати на даному ринку можна незважаючи на конкурентну

ситуацiю. Для поширення продукту вiн повинен володiти функцiоналом i рядом

факторiв, якi вiдрiзняють його вiд iснуючих конкурентiв. Обрана стратегiя кон
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курентної поведiнки — заняття конкурентної нiшi. При прийняттi цiєї стратегiї

компанiя в якостi цiльового ринку вибирає декiлька ринкових сегментiв. Голов

на особливiсть — малий розмiр сегментiв. Ця конкурентна стратегiя являється

похiдною вiд такої базової стратегiї компанiї, як концентрацiя.
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РОЗДIЛ 5.

Охорона працi та безпека в надзвичайних ситуацiях

У цьому роздiлi розглядаються питання пов’язанi з забезпеченням ком

фортних та безпечних умов працi при виконаннi вимiрювань результатiв

дослiдiв та оброблення результатiв.

Враховуючи той факт, що використовувалася апаратура для вимiрюван

ня бiоiмпедансу тiла людини, що є виробом медичної технiки, основна увага

в даному роздiлi дипломної роботи була придiлена, питанням електробезпеки

при експлуатацiї даного виробу.

Визначенi основи потенцiйно шкiдливих та небезпечних виробничих фак

торiв. Запропонованi вiдповiднi технiчнi рiшення та органiзацiйнi заходи з

безпеки та гiгiєни працi i виробничої санiтарiї. Також визначено основнi заходи

з безпеки в надзвичайних ситуацiях.

5.1 Визначення основних потенцiйно шкiдливих та небезпечних

виробничих факторiв

При експлуатацiї апарату iснує небезпека ураження електричним стру

мом. Важливiсть цього шкiдливого фактору зростає при вимiрюваннi бiоiм

педансу тiла людини. Небезпечний рiвень напруги в електричному колi може

призвести до замикання через тiло людини. Крiм того, iснує небезпека виник

нення пожежi, перш за все вiд причин електричного характеру.

Також основними шкiдливими та небезпечними виробничими факторами

є фактори, якi пов’язанi з роботою на ПЕОМ.

До числа найбiльш важливих факторiв, що знижують працездатнiсть i

викликають змiни в органiзмi людини, вiдносяться метеорологiчнi (пiдвищена

або понижена температура повiтря робочої зони; пiдвищений рiвень шуму на

робочому мiсцi; пiдвищена або понижена швидкiсть руху повiтря та iн.), мож

ливiсть ураження електричним струмом, негативний вплив шкiдливих факторiв

ВДТ ПЕОМ.
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Проведення вимiрювальних робiт перебуває в примiщеннi з штучним освiт

ленням, що може викликати недостатню освiтленiсть робочої зони, пульсацiю

свiтлового потоку та iн..

Хiмiчно i бiологiчно небезпечнi i шкiдливi виробничi фактори в данiй ла

бораторiї вiдсутнi.

З психофiзiологiчних небезпечних i шкiдливих виробничих факторiв мо

жуть проявитись нервовопсихiчнi (розумове перенапруження).

5.1.1 Шкiдливi фактори ВДТ ПЕОМ

Вiдповiдно до ДСанПiН 3.3.2.007 — 98 основними шкiдливими та небез

печними виробничими факторами, якi зв’язаними з роботою на ПЕОМ є:

– електромагнiтне та рентгенiвське випромiнювання екрану;

– механiчнi шуми, зв’язанi з роботою принтера i вентиляцiйної системи

комп’ютера;

– значна напруга зорових органiв i пов’язане з цим перевтомлення;

– можливiсть поразки електричним струмом;

– значне навантаження на пальцi i кистi рук, що при вiдсутностi про

фiлактики i медичного контролю, може викликати професiйнi захворю

вання;

– тривале перебування в одному й тому ж самому положеннi сидячи, що

викликає застiйнi явища в органiзмi людини.

За даними Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров’я професiйна дiяльнiсть ко

ристувача ПК може в окремих випадках приводити до порушення функцiй

зорових аналiзаторiв, кiстково — м’язової системи (примусова поза) i порушень,

зв’язаних зi стресовими ситуацiями i нервово-емоцiйною напругою при роботi.

Комп’ютерна технiка, встановлена в даному примiщеннi, є сучасною тех

нiкою, яка виконана з урахуванням усiх вимог щодо охорони працi. Зокрема,

вiдеомонiтори мають тип LR/NI. Тип (Low Radiation) має низький рiвень ви

промiнювання екрана монiтора. Тип NI (Non — Interlaced) та має порядкове

розгорнення, що сприяє меншому стомленню очей при роботi з вiдео монiтором.
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5.2 Технiчнi рiшення та органiзацiйнi заходи з безпеки та гiгiєни

працi i виробничої санiтарiї

5.2.1 Електробезпека

Електробезпека є системою органiзацiйних i технiчних заходiв i засобiв, що

забезпечують захист людей вiд шкiдливого i небезпечного впливу електричного

струму, електричної дуги, електромагнiтного поля i статичної електрики.

Вiдповiдно до ПУЕ–2006 по степенi небезпеки ураження людей електрич

ним струмом лабораторiя, у якiй проводиться дослiдження та оцiнювання

результатiв, вiдноситься до категорiї 3, тобто до примiщення без пiдвищеної

небезпеки ураження електричним струмом, оскiльки вiдносна вологiсть повiтря

не перевищує 75%, матерiал пiдлоги — не струмопровiдний (паркет), темпера

тура повiтря не перевищує 35∘С, вiдсутнi хiмiчно агресивнi речовини, також

вiдсутня можливiсть дотику до заземлених металевих конструкцiй будiвлi з од

ного боку та до електропровiдних частин електрообладнання з iншого.

До примiщення пiдведена трифазна мережа з глухо заземленою нейтрал

лю i зануленням в якiй використовується автомат струмового захисту.

Згiдно з ДСТУ 3798-98 бiоiмпедансометр ТОР-М2 має I клас за елк

трозахистом, що означає цi вироби, якi додатково до основної iзоляцiї мають

пристосування, що являє собою зажим у виробiв з постiйним приєднанням до

мережi або контакт у виробiв з мережевим шнуром з вилкою i служить для

приєднання доступних для дотику металевих частин до зовнiшнього заземлю

вального пристрою.

Вирiб в залежностi вiд ступеня захисту вiд ураження електричним стру

мом вiдноситься до типу BF — має пiдвищений ступiнь захисту i iзольовану

робочу частину.

Iспитовi напруги i мiнiмальнi електричнi опори iзоляцiї для виробiв I кла

су, а також допустимi значення струмiв витоку приведенi нижче в таблицях

18 та 19 вiдповiдно.

Усi норми стосовно технiчних вимог виконанi на основi ДСТУ 3798-98.
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Таблиця 18 — Мiнiмальнi електричнi опори iзоляцiї

Iзоляцiя мiж частинами
Iспитова
напруга, В

Мiнiмальний опiр iзоляцiї
МОм, виробiв типiв H,B,BF

Ланцюг живлення – доступнi
для дотику частини

500 2

Ланцюг живлення – робоча
частина

500 7

Доступнi для дотику частини –
iзольована робоча частина

500 5

Таблиця 19 — Допустимi значення струмiв витоку

Струм витоку виробiв B, BF,
мА

У нормальному
станi

При одиничному
порушеннi

На корпус 0,1 0,5

На пацiєнта 0,1 0,5

5.2.2 Розрахунок електромережi на вимикаючу здатнiсть

Сила струму при виникненнi однофазного замикання на корпус електро

приладу:

𝐼кз =
𝑈ф

𝑅ф +𝑅0
=

220

6 + 4
= 22 ,

де 𝑅ф — активний опiр фазового дроту, 𝑅 = 6 , 𝑅0 — активний опiр опору

нуля, 𝑅0 = 4 Ом, 𝑈ф — напруга фази, 𝑈ф = 220 В.

Струм спрацьовування автоматiв захисту з електромагнiтним розщеплю

вачем повинен бути в 1,4 рази менше струму короткого замикання при струмi

до 100 А:

𝐼сп 6
𝐼кз
1,4

6
22

1,4
6 15,7 .

Таким чином, струм спрацьовування автомата повинен бути менше 15,7А.

Автомати максимального струмового захисту, якi використовуються у ро

бочому примiщеннi мають 𝐼𝑐𝑛 =10А, що вiдповiдають данiй умовi.

Максимальне значення напруги на корпусi при аварiйному режимi:

𝑈𝑚𝑎𝑥 = 𝐼кз𝑅0 = 22 · 4 = 88 ,
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𝑈𝑚𝑎𝑥 < 𝑈доп, при 𝑡 < 0,1 c маємо 𝑈доп = 200 Вб згiдно з ГОСТ 12.1.038-88.

Таким чином при швидкостi спрацювання автомата струмового захисту

менше нiж за 0,1 с, напруга дотику на корпусi не буде перевищувати допустиме

за ГОСТ значення.

Ця вимога виконується.

Прийнятi заходи для безпеки експлуатацiї електричного устаткування i

захист вiд поразки електричним струмом:

– персонал, що працює з приладами технiчно грамотний та проiнстурк

тований стосовно надання першої допомоги при ураженi електричним

струмом.;

– забезпечена недоступнiсть i вiдповiдна робоча iзоляцiя частин облад

нання, що знаходяться пiд струмом.

5.2.3 Мiкроклiмат робочої зони

Основними параметрами мiкроклiмату є:

– температура повiтря;

– вiдносна вологiсть повiтря;

– швидкiсть руху повiтря;

– iнтенсивнiсть теплового випромiнювання.

Для забезпечення нормального мiкроклiмату в робочiй зонi ДСН

3.3.6.042-99 встановлює оптимальнi та допустимi температуру, вiдносну во

логiсть повiтря i швидкiсть руху повiтря в певних дiапазонах в залежностi

вiд перiоду року i категорiї робiт i допустиму iнтенсивнiсть теплового ви

промiнювання. Значне вiдхилення параметрiв мiкроклiмату вiд оптимальних

або вiд допустимих може бути причиною ряду фiзiологiчних порушень в ор

ганiзмi людини i привести до рiзкого зниження працездатностi, i навiть до

професiйних захворювань.

Оптимальнi показники мiкроклiмату поширюються на всю робочу зону

примiщень, допустимi показники встановлюються у випадках, коли за техно

логiчними, технiчними та економiчними причинами неможливо забезпечити

оптимальнi норми, це вказано у таблицi 20. Роботи, що виконуються при до

слiдженнi, вiдносяться до легких фiзичних робiт, тобто до робiт, виконуваних
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в основному сидячи, i не вимагають великого фiзичного напруження (кате

горiя Iа) вiдповiдно до ДСН 3.3.6.042-99. Енерговитрати при таких роботах не

перевищують 120 ккал/год.

Таблиця 20 — Оптимальнi показники мiкроклiмату

Перiод
року

Кате
горiя
робiт

Температура,
∘С на робочих

мiсцях

Вiдносна
вологiсть, % на
робочих мiсцях

Швидкiсть руху
повiтря, м/с на
робочих мiсцях

Холод
ний

Iа
18-26;

оптимальна
22-24

<75; оптимальна
40-60

<0,1

Теплий Iа
20-30;

оптимальна
23-25

<55 при 28∘С;
оптимальна 40-60

0,1-0,2; оптимальна
<0,1

Вимiрянi наступнi параметри:

– температура повiтря: 23∘С;

– вiдносна вологiсть: 58%;

– швидкiсть руху повiтря: 0.05 м/c.

При виконаннi робiт дослiджень шкiдливi хiмiчнi речовини не використовують

ся, тому їх концентрацiю вважаємо рiвною нулю.

Свiже повiтря, що надходить в примiщення, повинне бути очищене вiд

забруднень, в тому числi вiд пилу i мiкроорганiзмiв. Для цього в лабораторiї

необхiдно встановити кондицiонер.

5.2.4 Освiтлення робочих мiсць користувачiв ВДТ ПЕОМ

Правильно органiзоване освiтлення забезпечує збереження зору працiв

никiв, хороший стан їх центральної нервової системи i означає, в кiнцевому

пiдсумку, безпеку, продуктивнiсть i якiсть працi.

Неправильно спроектована висвiтлення веде, при високiй iнтенсивностi

працi, до тимчасового зниження працездатностi, розвитку гострих i хронiчних

захворювань зорової та iнших систем людського органiзму.

До систем виробничого освiтлення пред’являються такi вимоги:
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– вiдповiднiсть рiвня освiтленостi робочих мiсць характером виконуваної

зорової роботи;

– досить рiвномiрний розподiл яскравостi на робочих поверхнях i в нав

колишньому просторi;

– вiдсутнiсть рiзких тiней;

– сталiсть освiтленостi в часi;

– оптимальна спрямованiсть випромiнюваного освiтлювальними прилада

ми свiтлового потоку;

– довговiчнiсть, економiчнiсть, електо- i пожежна безпека.

Природне освiтлення в робочому примiщеннi здiйснюється боковим свiтлом че

рез свiтловi прорiзи в зовнiшнiх стiнах.

Робота користувачiв комп’ютерiв характеризується значним напружен

ням зорового аналiзатора, тому виключно важливе значення має забезпечення

рацiонального освiтлення робочих мiсць. Зоровий дискомфорт може бути ви

кликаний:

– неправильною орiєнтацiєю робочого мiсця вiдносно свiтлових отворiв

(вiкон);

– неадекватними свiтловими характеристиками свiтильникiв (та/або)

неправильним їх просторовим розташуванням вiдносно робочих мiсць;

– заслiплюючою дiєю яскравих предметiв, що знаходяться в полi зору

користувача (пряма блискiсть);

– дзеркальним вiдбиттям на екранi предметiв з високою яскравiстю, що

знаходяться за спиною користувача (вiдбита блискiсть);

– неправильним розподiлом яскравостi в полi зору користувача;

– засвiченням екрана прямим чи розсiяним свiтлом свiтильникiв або

небосхилу через свiтловi отвори.

У забезпеченнi максимально комфортних умов зорової роботи вагома роль на

лежить оптимiзацiї кiлькiсних та якiсних показникiв освiтлення.

Нормований рiвень освiтленостi на робочому столi в зонi розташування

документа становить 300—500 лк.

Для забезпечення вiдносної постiйностi природного освiтлення незалеж

но вiд погодних умов чи пори року необхiдно вiкна обладнати сонцезахисними

регульованими жалюзями або свiтлорозсiюючими шторами з коефiцiєнтом вiд

биття 0,5—0,7. Розташовувати робочi мiсця необхiдно таким чином, щоб в поле

зору користувача не потрапляли вiкна або свiтнi поверхнi свiтильникiв. Окрiм
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того, вони не повиннi також знаходитися безпосередньо за його спиною, щоб

уникнути вiдблискiв на екранi.

Штучне освiтлення у примiщеннях необхiдно здiйснювати у виглядi за

гальної системи рiвномiрного освiтлення. У примiщеннях, де переважають

роботи з документами, допускається застосування комбiнованого освiтлення,

коли на робочих мiсцях встановлюють свiтильники мiсцевого освiтлення, якi

доповнюють загальне освiтлення.

В якостi джерел штучного свiтла застосовуються люмiнесцентнi лампи,

якi краще поєднуються з природним освiтленням, анiж лампи розжарювання.

Окрiм того, вони створюють бiльш дифузнi свiтловi потоки, через що зни

жується можливiсть заслiплюючої дiї свiтла, вiдбитого екраном. Найкраще

застосовувати люмiнесцентнi лампи типу ЛБ, якi мають найвищу свiтловiддачу.

5.2.5 Технiчнi рiшення та органiзацiйнi заходи з виробничої

безпеки на робочих мiсцях користувачiв ВДТ ПЕОМ

Вимоги до робочого мiсця робiт з використанням ЕОМ регламентує нор

мативний документ ДСанПiН 3.3.2.007-98.

Конструкцiя робочого столу вiдповiдає сучасним вимогам ергономiки i

забезпечувати оптимальне розмiщення на робочiй поверхнi використовуваного

обладнання (дисплея, клавiатури, принтера) i документiв.

В якостi робочого стiльця використовується пiдйомно-поворотне крiсло,

регульоване за висотою, з кутом i нахилу сидiння та спинки. Регулювання за

кожним iз параметрiв здiйснюється незалежно, легко i надiйно фiксується. Для

зниження статичного напруження м’язiв використовуються стацiонарнi пiдло

кiтники, що регулюються за висотою над сидiнням. Поверхня сидiння i спинки

крiсла напiвм’яка з нековзним покриттям.

Дисплей розташований на оптимальнiй вiдстанi вiд очей користувача з

урахуванням розмiру лiтерно-цифрових знакiв i символiв. Розташування дис

плея забезпечує зручнiсть зорового спостереження у вертикальнiй площинi пiд

кутом +300 до нормальної лiнiї погляду працюючого. Клавiатура розташована

на поверхнi столу на вiдстанi 100...300 мм вiд краю. У конструкцiї клавiатури

передбачений опорний пристрiй, який дає змогу змiнювати кут нахилу поверх
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нi клавiатури у межах 5 . . . 150. Таке положення клавiатури зручне для працi

обома руками.

Примiщення для роботи з ЕОМ має природне та штучне освiтлення. При

родне освiтлення має здiйснюватись через свiтловi прорiзи. Штучне освiтлення

у примiщеннях здiйснюється системою загального рiвномiрного освiтлення. Як

джерело штучного освiтлення мають застосовуватись люмiнесцентнi лампи ЛБ.

Працiвники з ЕОМ пiдлягають обов’язковим попереднiм медичним огля

дам пiд час влаштування на роботу i перiодичним — один раз на два роки

комiсiєю у складi терапевта, невропатолога та офтальмолога. Медогляди ма

ють на метi перевiрку стану здоров’я працiвника i виявлення вiдсутностi у нього

медичних протипоказань, якi перешкоджають виконанню роботи з ПК.

Органiзацiя оптимального режиму працi та вiдпочинку при

використаннi ЕОМ

При органiзацiї працi, що пов’язана з використанням ЕОМ, для збережен

ня здоров’я працюючих, запобiгання професiйним захворюванням i пiдтримки

працездатностi слiд передбачити регламентованi перерви для вiдпочинку.

Згiдно з ДСанПiН 3.3.2.007-98 характер трудової дiяльностi вiдповiдає ро

ботi оператора електронно-обчислювальних машин — роботi, яка пов’язана з

облiком iнформацiї одержаної з дисплея за попереднiм запитом, або тiєї, що

надходить з нього, супроводжується перервами рiзної тривалостi, пов’язана з

виконанням iншої роботи i характеризується як робота з напруженням зору,

невеликими фiзичними зусиллями, нервовим напруженням середнього ступеня

та виконується у вiльному темпi.

Тривалiсть регламентованих перерв пiд час роботи з ЕОМ становить 15

хвилин через кожнi двi години роботи.
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5.3 Безпека в надзвичайних ситуацiях

Безпека у надзвичайних ситуацiях регламентується ПЛАС («Положенням

щодо розробки планiв локалiзацiї та лiквiдацiї аварiйних ситуацiй i аварiй»).

Одними з основних складових ПЛАС є розробка технiчних рiшень та органiза

цiйних заходiв щодо оповiщення, евакуацiї та дiї виробничого персоналу у разi

виникнення надзвичайної ситуацiї.

5.3.1 Обов’язки та дiї персоналу при у разi виникнення

надзвичайної ситуацiї

У разi виявлення ознак надзвичайної ситуацiї працiвник, який їх помiтив,

повинен:

– негайно повiдомити про це Державну службу України з надзвичайних

ситуацiй засобами зв’язку, вказати при цьому адресу, кiлькiсть поверхiв,

мiсце виникнення надзвичайної ситуацiї, наявнiсть людей, а також своє

прiзвище;

– повiдомити про надзвичайну ситуацiю керiвника, адмiнiстрацiю;

– органiзувати оповiщення людей про надзвичайну ситуацiю;

– вжити заходiв щодо евакуацiї людей та матерiальних цiнностей;

– вжити заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайної ситуацiї з вико

ристанням наявних засобiв.

Керiвникам установи, якому повiдомлено про виникнення надзвичайної

ситуацiї, повиннi:

– перевiрити, чи викликано пiдроздiли Державної служби України з над

звичайних ситуацiй;

– вимкнути у разi необхiдностi струмоприймачi та вентиляцiю;

– у разi загрози життю людей негайно органiзувати iх евакуацiю та їх

рятування, вивести за межi небезпечної зони всiх працiвникiв, якi не

беруть участь у лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайної ситуацiї;

– перевiрити здiйснення оповiщення людей про надзвичайну ситуацiю;
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– забезпечити дотримання технiки безпеки працiвниками, якi беруть

участь у лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайної ситуацiї;

– органiзувати зустрiч пiдроздiлiв Державної служби України з над

звичайних ситуацiй, надати їм допомогу у локалiзацiї та лiквiдацiї

надзвичайної ситуацiї.

Пiсля прибуття пiдроздiлiв Державної служби України з надзвичайних

ситуацiй повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх до мiсця, де ви

никла надзвичайна ситуацiя.

5.3.2 Пожежна безпека

Згiдно ОНТП24-86 та НАПБ Б.03.002-2007 примiщення лабораторiї по ви

бухопожежонебезпецi вiдносяться до категорiї В, тому що в нiй знаходяться

горючi i важкогорючi рiдини, речовини i матерiали. По пожежонебезпецi робочi

зони примiщення лабораторiї згiдно з ПУЕ та ДНАОП 0.00-1.32-01 вiдносять

ся до класу П-IIа — примiщення, в яких можливе утворення лише локальних

вибухонебезпечних сумiшей.

Причинами виникнення пожежi в робочому примiщенi можуть бути:

– необережне поводження з вогнем;

– коротке замикання в електромережi й устаткуваннi;

– запалення пальних матерiалiв i предметiв, що знаходяться в безпосеред

нiй близькостi вiд споживачiв електричної енергiї;

– перегрiв мiсць з’єднання струмоведучих частин;

– недотримання норм технiки безпеки.

Для того, щоб уникнути виникнення пожежi, у примiщенi лабораторiї

прийнятi наступнi заходи:

1. Силовий щит з центральним рубильником виведений окремо, i прохiд

до нього знаходиться вiльним;

2. Електропаяльники розмiщаються на неспаленiй пiдставцi i на безпечнiй

вiдстанi вiд легкозаймистих рiдин;

3. Необхiдна кiлькiсть вогнегасникiв та їх тип визначаються залежно вiд

їх вогнегасної спроможностi, граничної захищувальної площi, категорiї

примiщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Вiдповiдно
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до стандартiв ДСТУ 3875-98 та ISO №3941-77 в данному примiщеннi

можливi класси пожежi А (твердi речовини, переважно органiчного по

ходження, горiння яких супроводжується тлiнням (деревина, текстиль,

папiр) i Е (устаткування пiд напругою). Треба розмiстити 1-2 вогне

гасники, тому в лабораторiї з первинних засобiв пожежегасiння є в

наявностi два вуглекислотних вогнегасника “ОУ2”;

4. Меблi розташованi таким чином, щоб не створювати перешкод при

евакуацiї на випадок пожежi; розмiри дверних прорiзiв, ширина еваку

ацiйних проходiв та виходiв i мiнiмальний час евакуацiї вiдповiдають

усiм вимогам СНиП 2.09.02–85, СНиП 2.01.02-85 та ДБН 13.1.1-7-2003;

у лабораторiєю вивiшена план-схема евакуацiї з корпусу на випадок

пожежi;

5. При надходженнi на роботу в лабораторiю всi працюючi проходять

вступний i первинний (безпосередньо на робочому мiсцi) iнструктаж.

Виникнення пожежi можливо у випадку короткого замикання в ланцюгах

електроживлення. У зв’язку з цим необхiдно передбачити наступнi заходи:

– ретельна iзоляцiя всiх струмоведучих провiдникiв на робочих мiсцях;

– перiодичний огляд i перевiрка iзоляцiї;

– суворе дотримання норм протипожежної безпеки на робочому мiсцi.

У робочому примiщенi лабораторiї виконанi усi вимоги по пожежнiй безпе

цi вiдповiдно до НАПБ. А. 01. 001-2004 "Правила пожежної безпеки в Українi".
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ЗАГАЛЬНI ВИСНОВКИ

У дисертацiйнiй роботi розв’язано задачу пiдвищення достовiрностi визна

чення “сухої ваги” пацiєнтiв пiд час процедури програмного гемодiалiзу шляхом

розробки iнформацiйної технологiї, що створює передумови забезпечення бiльш

безпечного проведення процедури гемодiалiзу.

Виконанi поставленi задачi:

1. Проведено аналiз методiв оцiнки функцiонального стану людини. Вико

ристання електричного бiоiмпедансу є одним з найбiльш перспективних

методiв оцiнки гiдратностi в цiлому та конкретно пiд час процедури ге

модiалiзу.

2. На основi аналiзу оброблення та вiдображення дiагностично важливих

показникiв бiоiмпедансометрiї встановлено, що для аналiзу оцiнки скла

ду тiла людини з бiльшою вiрогiднiстю використовується iнтегральний

багаточастотний метод. Цi вимiрювання виконуються на декiлькох ча

стотах, в нашому випадку на 20, 100 та 500 кГц.

Залежнiсть основних параметрiв методу бiоiмпедансу 𝑍 та ϕ𝑍 вiд ча

су дозволяють визначати перехiд вiд однiєї фази ультрафiльтрацiї до

iншої та вчасно зупинити процедуру без загрози життю пацiєнта.

Одним iз способiв подання результатiв вимiрювань бiоiмпедансу є

векторний аналiз бiоiмпедансу на основi референтних областей елiп

сiв толерантностi. Вимiрювання та аналiз на основi елiпсiв дають

можливiсть вiдстежувати динамiку змiн на якiсному рiвнi — змiни

гiдратацiї та величини жирової i худої маси.

Для пiдвищення iнформативностi даних бiоiмпедансного аналiзу також

доцiльно розглядати змiни динамiки безжирової маси тiла та загальної

води органiзму.

3. Для вирiшення завдання контролю водного балансу пацiєнта пiд час

ультрафiльтрацiї доцiльним є розробка iнформацiйної технологiї пер

сонального монiторингу функцiонального стану у виглядi хмарного

сервiсу з програмним iнтерфейсом для приєднання пристроїв вимiрю

вання значень бiоiмпедансу.

4. За допомогою розробленої iнформацiйної технологiї можна орiєнтую

чись на змiни векторiв бiоiмпедансу вiдносно елiпсiв толерантностi та
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тенденцiї динамiки модулю та фази бiоiмпедансу вiдносно вилучено

го об’єму ультрафiльтрату об’єктивно оцiнювати функцiональний стан

пацiєнта та конкретно його бiогiдратнiсть та намагатися скорегувати

напрям значення векторiв до референтних областей елiпсiв. Робити

об’єктивнi висновки вiдносно результатiв гемодiалiзу та досягнення “су

хої ваги” на основi побудованих графiкiв за вимiряними параметрами

бiоiмпедансу.

Розроблена iнформацiйна технологiя дає можливiсть контролю “сухої

ваги” безпосередньо пiд час процедури ультрафiльтрацiї, що надає змо

гу корегувати процес гемодiалiзу у режимi онлайн.

Таким чином, можна стверджувати, що поставленi задачi розв’язанi, а

основна мета роботи досягнута.
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ОЦІНКА ДИНАМІКИ ВОДНОГО БАЛАНСУ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС 

ГОЛОДУВАННЯ ЗА ДВОЧАСТОТНИМ ВИМІРЮВАННЯМ 

ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНОГО БІОІМПЕДАНСУ 

Архипська М. О.; Шарпан О. Б., д.т.н., проф. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна  

Вступ. В сучасній біофізичній діагностиці розвиваються неінвазивні ме-

тоди визначення функціонального стану біооб’єктів за вимірюванням пара-

метрів електричного імпедансу, які використовуються для оцінювання вод-

ного балансу тіла людини [1 і ін.]. Нами досліджувалася можливість і особ-

ливості оцінки динаміки безжирової маси тіла (БМТ) та загальної води орга-

нізму (ЗВО) людини під час «сухого» добового голодування за вимірюванням 

параметрів електричного імпедансу на двох рознесених частотах, відмінних 

від частоти 50 кГц, яка традиційна використовується для оцінювання води в 

організмі.  

Апаратура, методика і результати досліджень. В процесі досліджень 

використовувався дослідний біоімпедансометр ТОР-М2. Імпедансометр за-

безпечує вимірювання модуля і аргумента (фази) імпедансу ділянок тіла лю-

дини на частотах 20, 100 і 500 кГц. Це дає можливість розрахунку всіх інших 

складових (активної, реактивної, ємності) імпедансу на цих частотах. 

Неінвазивне черезшкірне вимірювання імпедансу відносно сагітальної 

площини тіла здійснювали за стандартною методикою (окремо ліва 

рука – ліва нога і права рука – права нога) [1] з використанням парних тетра-

полярних «активних» електродів із нержавіючої сталі [2]. Одну пару елект-

родів накладали на кордоні нижньої та середньої третини гомілки ноги, другу 

— на кордоні нижньої та середньої третини передпліччя руки. Проводилися 

наступні етапи вимірювання: у вихідному стані вранці за півдоби до початку 

голодування (Ⅰ); під час голодування вранці наступного дня через 15 годин 

після прийому їжі (Ⅱ); через 19 годин після прийому їжі (Ⅲ); через 37 годин 

після прийому їжі (Ⅳ); через 5 годин після виходу з голодування (Ⅴ).  

Оцінка параметрів водного БМТ та ЗВО здійснювалася за інтегральною 

одночастотною методикою визначення складу тіла, що заснована на вимірю-

ванні активного опору ділянки тіла на частоті 50 кГц, яка на сьогоднішній 

день  є  поширеною в області біомедичного імпедансного аналізу. Для визна-

чення БМТ і ЗВО використані наступні рівняння 
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де ДТ – довжина тіла (см),  50R  — активна складова імпедансу на частоті 

50 кГц (Ом), МТ – маса тіла (кг), Стать — 1 для чоловіків і 0 для жінок, Дод 

— додатковий коефіцієнт, який вказаний у публікаціях регресійних фор-

мул [1]. Рівняння (1) і (2) та значення використаних в них параметрів ɑ і b 
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(таблиці 1 і 2) отримані за результатами верифікації біоімпедансної оцінки 

компонентів БМТ і ЗВО на основі співставлення результатів біоімпедансного 

аналізу з  результатами еталонних методів, отриманого різними авторами [*]: 

Kyle et al., 2001 [К]; Deurenberg et al., 1991 [D] (для БМТ); Deurenberg et al., 

1995 [D] (для ЗВО); Heitmann, 1990 [H]; Sun et al., 2003 [S]; Kushner, Schoeller, 

1986 [Ku]. В таблицях 2 і  3 також представлено показники кількості дослі-

джених людей N, їх вік та стать, середньоквадратичну помилку SEE (кг), ко-

реляцію r. 

Параметри регресійних рівнянь для оцінки БМТ        Таблиця 1 

№ 
0a  1a  МТa  Ва  Ста  Дод SEE 2r  N Стать Вік ЕМ * 

1 -4,10 0,52 0,23 - 4,23 0,13
50C

X  1,8 0,97 343 ч, ж 18-94 РД [K] 

2 -12,44 0,34 0,15 -0,13 4,56 0,15ДТ 2,6 0,93 661 ч, ж >16 БК, ГД [D] 

3 6,34 0,58 0,18 - - - 2,8 - 72 ж 50-70 ГД [L] 

4 5,32 0,49 0,34 - - - 2,9 - 153 ч 18-29 ГД [L] 

5 -14,94 0,28 0,18 -0,08 0,06МТ 0,23ДТ 3,6 0.9 139 ч, ж 35-65 РІ, К [H] 

6 -9,55 0,7 0,17 - - 0,02 50R  2,9 0.83 1095 ж 12-94 БК [S] 

7 -10,68 0,65 0,26 - - 0,02 50R  3,9 0.9 734 ч 12-94 БК [S] 

Параметри регресійних рівнянь для оцінки ЗВО         Таблиця 2 

№ 
0b  1b  МТb  Вb  Стb  Дод SEE 2r  N Стать Вік ЕМ * 

1 6,53 0,37 0,18 -0,11 2,83 - 1,74 0,95 139 ч, ж - РІ [D] 

2 -17,58 0,24 -0,17 - 0,04МТ 0,17ДТ 3,47 0,85 139 ч, ж 35-65 БК, РІ [H] 

3 8,4 0,4 0,14 - - - 1,66 0,96 40 ч 17-66 РІ [Ku] 

4 8,32 0,38 0,11 - - - 0,88 0,95 40 ж 17-66 РІ [Ku] 

5 1,2 0,45 0,18 - - - 3,8 0,84 734 ч 12-94 БК [S] 

6 3,75 0,45 0,11 - - - 2,6 0,79 1095 ж 12-94 БК [S] 

Оскільки вимірювання здійснювалися на інших частотах (20 і 100 кГц), 

виникла задача  переведення результатів вимірювань опору на цих частотах 

на частоту 50 кГц. Для цього досліджено і порівняно різні методи інтерпо-

ляції результатів вимірювань, а саме: лінійної інтерполяції, полінома Лагра-

нжа і сплайн-функції. Встановлено, що при інтерполяції поліномом Лагра-

нжа і сплайн-функцією отримуємо практично однаковий результат (відно-

сна розбіжність не перевищує 0.002) через наближений характер функцій 

інтерполяції. У разі лінійної інтерполяції наявне дещо більше відхилення 

(до 0.01) від результатів попередніх інтерполяцій. 
Таблиця 3 

Номер 

циклу 

20 

кГц 

50 кГц (лінійна інтерпо-

ляція) 

50 кГц (інтерполяція поліномом Ла-

гранжа) 
100 кГц 

І 498 462,75 459,602 404 

ІІ 483 445,875 442,445 396 

ІІІ 483 450,375 447,406 479,7 

ІV 536 510,5 508,672 468 

V 511 482,125 479,758 434 

Результати вимірювань параметрів імпедансу на частотах 20 і 100 кГц і 

інтерполяції їх на частоту 50 кГц для одного циклу голодування в різні етапи 

досліджень для лівої частини тіла людини наведені в таблиці 3. Результати 

розрахункової кількісної оцінки динаміки БМТ і ЗВО для цього циклу пред-

ставлені на графіках рис. 1 і рис. 2. 
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Висновки. Оцінка динаміки БМТ і ЗВО за результатами вимірювань 

параметрів біоімпедансу на двох частотах дозволяє відслідковувати функці-

ональний стан водного балансу тіла людини відповідно до етапу голоду-

вання. Загальна тенденція зміни параметрів БМТ і ЗВО полягає у їх незнач-

ному підвищенні на початковому етапі голодування, як ознака захисної ре-

акції організму на стресову ситуацію. Надалі  параметри знижуються до за-

вершення голодування, після чого організм починає своє відновлення.  

  
Рис. 1. Динаміка зміни БМТ людини під час 

циклу вимірювань 

Рис. 2. Динаміка зміни ЗВО людини під час 

циклу вимірювань 

Краща збіжність показників БМТ спостерігається  у разі використання 

веріфікаційних параметрів, отриманих Kyle et al., Heitmann, Sun et al.; для 

ЗВО така збіжність має місце для параметрів, отриманих Deurenberg et al., 

1995, Kushner, Sun et al.  
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Анотація 

Досліджено можливість і особливості оцінки динаміки безжирової маси тіла та за-

гальної води організму людини під час «сухого» півторадобового голодування за вимі-

рюванням параметрів електричного імпедансу на двох рознесених частотах, відмінних 

від частоти 50 кГц, яка традиційно використовується для оцінювання води в організмі.  

Ключові слова: біоімпедансне вимірювання, інтерполяція, безжирова маса тіла, за-

гальна вода організму. 

Аннотация 

Исследованы возможность и особенности оценки динамики безжировой массы тела 

и общей воды организма во время «сухого» полуторасуточного голодания человека по 

измерениям биоимпеданса тела на двух разнесенных частотах, отличных от традиционно 

используемой частоты 50 кГц. 

Ключевые слова: биоимпедансное измерение, интерполяция, безжировая масса 

тела, общая вода организма. 

Abstract 

Research the possibility and features of evaluating dynamics the lean body mass and total 

water of the organism during a 36-hour "dry" fasting, using measurements of bioelectrical im-

pedance in two frequencies that differ from the usual frequency of 50 kHz.  

Keywords: measurements of bioelectrical impedance, interpolation, lean body mass, total 

water of the organism. 
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Представлено результати експериментального дослiдження характерних варiантiв динамiки параме-
трiв електричного бiоiмпедансу (модуля, фазового кута, активної i реактивної складових) пацiєнтiв,
залежно вiд об’єму ультрафiльтрату, видаленого в процесi гемодiалiзу, вимiряних на трьох частотах
20 кГц, 100 кГц, 500 кГц. Встановлено, що пiд час ультрафiльтрацiї характерним є складний нелi-
нiйний характер змiни параметрiв iмпедансу, iндивiдуальний для кожного пацiєнта. Вираженiсть цiєї
нелiнiйностi збiльшується зi зростанням частоти, найбiльш виразною вона спостерiгається на бiльш
високих частотах 100 кГц i 500 кГц. Нестацiонарний коливальний характер динамiки параметрiв
свiдчить про складнiсть перехiдних процесiв перерозподiлу об’ємiв водних секторiв людини в процесi
гемодiалiзу i пов’язаних зi змiнами спiввiдношення внутрiшньоклiтинної, зовнiшньоклiтинної рiдин i
кровi, структурного складу рiдини. Вимiрювання i сукупний аналiз параметрiв електричного iмпедансу
безпосередньо в процесi гемодiалiзу дозволяє об’єктивно контролювати перебiг функцiонального стану
пацiєнта в реальному масштабi часу з оцiнкою наявностi або вiдсутностi рiвня “сухої ваги”. Це є
пiдставою для оперативного корегування процесом ультрафiльтрацiї у разi необхiдностi. Розширення
смуги частот вимiрювання параметрiв iмпедансу поглиблює дiагностичнi можливостi такого контролю
i вчасної корекцiї перебiгу ультрафiльтрацiї.

Ключовi слова: електричний бiоiмпеданс; бiоiмпедансометрiя; гемодiалiз; ультрафiльтрацiя

Вступ

Кiлькiсть пацiєнтiв з хронiчною нирковою не-
достатнiстю, якi потребують лiкування методом
програмного гемодiалiзу, неухильно зростає. При
цьому, не зважаючи на розвиток обладнання для
замiсної ниркової терапiї, у сучасному лiкуваннi ге-
модiалiзом iснує проблема об’єктивного контролю
динамiки водного статусу пацiєнта для визначення
моменту досягнення потрiбного рiвня “сухої ваги”
i припинення видалення надлишкової рiдини з ор-
ганiзму. Такий контроль надзвичайно важливий,
оскiльки як гiпергiдратацiя, так i дегiдратацiя мо-
жуть супроводжуватися важкими наслiдками [1–6].

Нинi в апаратах “штучна нирка” присутня час-
тково або вiдсутня функцiя контролю моменту до-
сягнення пацiєнтом рiвня “сухої ваги”. Дана функцiя
покладається на пацiєнта i досвiд лiкаря та його
пильну увагу. Проте, це не є запорукою безпечної
та ефективної процедури, оскiльки не завжди змiни
гiдратацiйного статусу яскраво вираженi клiнiчно.
Тому iснує небезпека або надмiрної, або неповної
дегiдратацiї, якi мають важки негативнi наслiдки
для пацiєнта [1, 7].

В даний час в ряду iнструментальних та ла-
бораторних методик, що дозволяють дiагностува-
ти стан бiогiдратностi пацiєнта, особливий iнтерес
представляють методики, якi заснованi на аналi-
зi неiвазивно вимiряних параметрiв електричного
бiоiмпедансу [7–14]. Методики бiоiмпедансометрiї
дозволяють визначати рiзноманiтнi воднi сектори
органiзму (загальний об’єм та об’єми зовнiшньоклi-
тинної i внутрiшньоклiтинної рiдини, масу клiтин
тощо) i їх результати достатньо строго корелю-
ють з iзотопними методиками, визнаними “золотим”
стандартом визначення обсягiв рiдинних секторiв
тiла [11,13]. Надiйнiсть, доступнiсть i нешкiдливiсть
бiоiмпедансометрiї дозволяють використовувати її
як у теоретичних i експериментальних дослiджен-
нях, так i у клiнiчнiй медицинi.

1 Постановка задачi

Незважаючи на тривалу iсторiю розвитку бiо-
iмпедансометрiї, сучаснi вимоги медико-бiологiчної
дiагностики обумовлюють завдання подальшого ви-
рiшення ряду методологiчних i технiчних питань.
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В останнi два десятилiття значна увага придiляє-
ться умовам визначення i дiагностичним можливо-
стям не лише активної, але й реактивної складової
опору, яка характеризує дiелектричнi властивостi
бiооб’єкту [11–13,15–23]. Розвивається напрямок ве-
кторної бiоiмпедансометрiї [1, 20–24], який викори-
стовується як для оцiнювання нутрiцiйного стану дi-
алiзних пацiєнтiв i досягнення ними потрiбного рiв-
ня “сухої ваги” [1,21,22], так i дiагностики функцiо-
нального стану в iнших ситуацiях [11, 24]. Причому
в цьому разi традицiйно використовується часто-
та 50 кГц i обмеженi вiдомостi щодо дiагностичної
значимостi вимiрювань на iнших частотах. Новi пер-
спективи дiагностики надає i потребує подальшого
дослiдження взаємозв’язок мiж станом бiооб’єктiв
i фазовим зсувом мiж напругою i струмом в них
(фазового кута бiоiмпедансу), який, насамперед, ха-
рактеризує стан клiтинних мембран i дiелектричнi
властивостi бiотканин [10,12,14–19,21–23]. Оскiльки
дiагностичнi властивостi електричних характери-
стик бiооб’єктiв проявляються у частотних зале-
жностях [9,10,14], важливим є вивчення параметрiв
iмпедансу у розширеному дiапазонi частот (до со-
тень кГц i одиниць МГц), зокрема на основi трича-
стотних або багаточастотних вимiрювань [11,17,20].
Це дозволяє оцiнити ступiнь частотної дисперсiї па-
раметрiв бiотканин i органiв. Пiд час визначення
водного статусу пацiєнтiв, особливо у разi гемодiа-
лiзної ультрафiльтрацiї, актуальним є вiдстеження
характеру динамiки змiни водних секторiв органi-
зму в реальному масштабi часу. I, нарештi, “iснує
суттєва нестача iнформацiї щодо практичних аспек-
тiв використання бiоiмпедансометрiї для тих, хто
зацiкавлений у вивченнi того, як використовувати
i iнтерпретувати цей метод на практицi” [24].

Метою даної статтi є дослiдження особливо-
стей динамiки параметрiв (модуля, фазового кута,
активної i реактивної складових) електричного iм-
педансу тiла людини, що обумовлена ультрафiль-
трацiєю в процесi програмного гемодiалiзу, отрима-
них методом тричастотної iмпедансометрiї в розши-
ренiй смузi частот.

2 Апаратура та методика дослi-

джень

Враховуючи, що такий бiологiчний об’єкт, як
людина, є дуже складним об’єктом з точки зору мо-
делювання процесiв перерозподiлу водних секторiв
органiзму пiд час процедури гемодiалiзу, визначен-
ня параметрiв iмпедансу виконувалось експеримен-
тально.

Клiнiчнi дослiдження проводились протягом шi-
стьох мiсяцiв. В експериментi приймали участь 29
пацiєнтiв, що проходили процедуру гемодiалiзу три-
чi на тиждень. Залежно вiд функцiонального стану
пацiєнтiв, процедура передбачала ультрафiльтра-

цiю як зi сталою, так i змiнною швидкiстю рiзного
характеру.

Пiд час дослiджень застосовано систему про-
грамного гемодiалiзу людини, в складi якої вико-
ристано апарат “штучна нирка” Fresenius Medical
Care 5008S, який забезпечує реалiзацiю режиму
змiни швидкостi процедури ультрафiльтрацiї, та
апаратно-програмний комплекс монiторингової бiо-
iмпедасометрiї ТОР-М-1 [25], адаптований для умов
i вимог програмного гемодiалiзу. Комплекс ТОР-
М-1 забезпечує вимiрювання модуля 𝑍 i фазового
кута 𝜙 iмпедансу дiлянок тiла людини на частотах
20 кГц, 100 кГц i 500 кГц з програмним розрахун-
ком всiх iнших складових iмпедансу (активної 𝑅,
реактивної 𝑋, вектора в координатнiй площинi 𝑅-
𝑋) на цих частотах та побудовою графiкiв розподi-
лу їх значень. Неiнвазивне вимiрювання iмпедансу
вiдносно сагiтальної площини тiла здiйснювали за
тетраполярною методикою з використанням пар-
них “активних” [25] електродiв iз нержавiючої сталi,
пiд’єднаних до тiла людини за стандартною методи-
кою (лiва рука – лiва нога пацiєнта) [11]. В кожнiй
парi струмовi електроди виконанi в виглядi диска
дiаметром 15 мм; потенцiальнi електроди — кiльце
з зовнiшнiм дiаметром 60 мм, яке оточує струмовий
електрод на вiдстанi 4 мм. Одну пару електродiв
накладали на кордонi нижньої та середньої трети-
ни гомiлки ноги, другу — на кордонi нижньої та
середньої третини передплiччя руки. Рiвень зонду-
вального струму не перевищував 500 мкА. Трива-
лiсть вимiрювань вiдповiдала тривалостi процедури
гемодiалiзу i становила не менше, нiж 3.5-4 год.
Вiдлiк результатiв вимiрювань здiйснювався перi-
одично через 1 хвилину. Перед кожним сеансом
вимiрювань здiйснювалась калiбрування приладу,
а пiд час вимiрювань – усереднення результатiв
багатократних вимiрювань, що забезпечувало ви-
мiрювання з невизначенiстями (похибками), якi не
перевищували 0,5% для модуля iмпедансу i 0,1∘ для
фазового кута.

Протягом сеансу гемодiалiзу вивчалися зале-
жностi модуля 𝑍, активної 𝑅 i реактивної 𝑋 складо-
вих iмпедансу, скорегованих до довжини тiла пацi-
єнта Н, фазового кута 𝜙, областi розподiлу вектора
бiоiмпедансу вiдносно елiпсiв толерантностi та ди-
намiка значень цих параметрiв, залежно вiд об’єму
ультрафiльтрату i профiлю процедури ультрафiль-
трацiї.

3 Результати дослiджень i їх

обговорення

Характернi приклади особистiсних показникiв
частини пацiєнтiв, обраних для розгляду, i особли-
востей процедури (профiлю) їх ультрафiльтрацiї
наведенi в табл. 1. Пiд профiлем ультрафiльтрацiї,
розумiється програма змiни швидкостi видалення
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Табл. 1 Показники процедури ультрафiльтрацiї пiд час програмного гемодiалiзу

Пацiєнт
1 2 5 6 7

Стать ж ч ж ч ч
“Суха вага”, кг 61.7 98 71,5 65,5 93
Маса до ПГД, кг 63.3 102 75,5 68,95 96,4
Об’єм УФ, л 1.6 4,0 4,0+1,0 1 3,6 3,4
Тривалiсть ПГД, год 3.5 3,67 3,75 3,5 3,5
Зрiст, Н, см 165 179 167 1,7 182
Вiк, рокiв 48 41 44 32 49
Швидк. УФ, мл/год 458 1126 1776–890 1029 1458– 486
Профiль УФ немає немає №1 немає №2

рiдини в ходi процедури гемодiалiзу. В даному разi
розглядається три таких програми, якi забезпечу-
ються апаратами серiї 5008S, а саме: видалення
рiдини зi сталою швидкiстю (немає профiлю), швид-
кiсть видалення рiдини зменшується лiнiйно вiд
початкового максимального значення до кiнцевого
мiнiмального значення (профiль № 1), ступiнчате
(профiль № 2).

На рис. 1 i 2 представленi характернi змiни
значень параметрiв iмпедансу, залежно вiд об’єму
видаленого ультрафiльтрату. На графiках наданi

результати кожного десятого вимiру. Значення опо-
рiв модуля, активної i реактивної складових ско-
регованi на довжину тiла пацiєнта. Вимiряними є
модуль iмпедансу 𝑍 i фазовий кут 𝜙, розраховани-
ми — активна 𝑅 i реактивна 𝑋 складовi. Рис. 1
вiдповiдає пацiєнтам жiночої статi (пацiєнти п1 i
п5), рис. 2 — пацiєнтам чоловiчої статi (пацiєнти п2,
п6 i п7). Характер залежностей для iнших пацiєнтiв
аналогiчний, iндивiдуально вiдмiнний, залежно вiд
функцiонального стану пацiєнта.

Рис. 1

1додатково випита вода
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(а) (б)

Рис. 2

(в)

На рис. 3 наведенi залежностi динамiки модулiв
електричного бiоiмпедансу для тих же варiантiв до-
слiджень, вiдповiдно до методики оцiнювання гiдра-
тацiйного стану пацiєнтiв за параметрами векторної
бiоiмпедансометрiї.

Метод векторної бiоiмпедансометрiї полягає
в зображеннi вектора бiоiмпеданса в прямоку-
тнiй системi координат по осях активного водно-
електролiтного опору 𝑅 i реактивного ємнiсного
опору 𝑋 з корекцiєю на довжину Н тiла пацiєнта.
Традицiйно для вимiрювань i аналiзу параметрiв
iмпедансу використовується частота 50 кГц [21–24].
Координати розподiлу областi положення сукупно-
стi вимiряних значень вектора бiоiмпеданса спiввiд-
носяться з областю референтних значень i положен-
ням елiпсiв толерантностi, отриманих на основi ба-
гаточисленних вимiрiв в загальнiй популяцiї [21,22].
Елiпси толерантностi формуються як областi вiд-
хилення вiд референтного (для даного вiку i статi)
значення в 50%, 75% i 95% зони. Напрямок вiд-
хилення розподiлу положення вектора вiд областi
референтних значень дозволяє виявити вiдповiдний
клiнiчний гiдратацiйний стан пацiєнтiв, а ступiнь
цього вiдхилення характеризує вираженiсть даного
стану [1, 11, 21–24], що є пiдставою для визначення
рiвня “сухої ваги” пацiєнта [1,21–23].

Внаслiдок того, що в лiтературних джерелах
наявнi вiдомостi про референтнi значення елiпсiв
толерантностi пацiєнтiв лише для частоти 50 кГц,

розподiли векторiв бiоiмпедансу, отриманi на часто-
тах 20 кГц, 100 кГц i 500 кГц, спiвставленнi з поло-
женням елiпсiв толерантностi для частоти 50 кГц,
параметри яких наданi в [21]. Траєкторiї цих елiпсiв
наведенi на рис. 3.

Щоб не перевантажувати поля рисункiв, на
рис. 1 i 3а представленi результати пацiєнтiв п1,
п5 для всiх частот, на рис. 2 — для пацiєнтiв п2,
п6, п7 (2а —для частоти 20 кГц, 2б — для часто-
ти 100 кГц, 2в — для частоти 500 кГц); графiки на
рис. 3б, 3в, 3г — окремо для кожного з пацiєнтiв
п2, п6, п7 вiдповiдно на частотах 20 кГц, 100 кГц,
500 кГц.

4 Загальна характеристика ди-

намiки параметрiв бiоiмпе-

дансу

Аналiзуючи залежностi параметрiв, наданих на
рисунках, слiд зазначити таке.

Значення вимiряних модуля iмпедансу i фазово-
го кута рiзних пацiєнтiв, як жiночої, так i чоловiчої
статi, є iндивiдуально вiдмiнними. Причому вiд-
носна вiдмiннiсть значень модуля iмпедансу може
становити 20-25% вiд середнього значення у попу-
ляцiї. Розкид значень фазового кута знаходився в
межах вiд 5 до 20 градусiв.
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(а) (б)

(в) (г)

Рис. 3. Варiабельнiсть векторiв бiоiмпедансу: а) для пацiєнтiв п1 i п5 жiночої статi для всiх трьох частот;
для пацiєнтiв п2 (б), п6 (в) i п7 (г) чоловiчої статi на частотi 20 кГц, 100 кГц, 500 кГц.

Значення модуля iмпедансу зменшуються зi
збiльшенням частоти (𝑍20 > 𝑍100 > 𝑍500), що об-
умовлюється дисперсiйними властивостями бiологi-
чних тканин. Для нормальної однорiдної бiотканини
значення фазового кута має протилежну тенденцiю
(𝜙20 < 𝜙100 < 𝜙500). Проте, в окремих випадках спо-
стерiгається ситуацiя, коли значення фазового кута
на частотi 20 кГц є бiльшим, нiж на частотi 100 кГц.
Це свiдчить про iндивiдуальну нехарактерну вiд-
мiннiсть складу рiдинних i/або стану мембранних
структур цього пацiєнта.

Основною тенденцiєю не лише для пацiєнтiв,
характеристики яких наданi на рисунках, але й
для всiх iнших, є те, що в процесi ультрафiльтра-
цiї вiдбувається збiльшення модуля (𝑍/Н), активної
(𝑅/𝐻) та реактивної (𝑋/Н) складових iмпедансу.
Це свiдчить про те, що на всiх рiвнях (клiтин-
на рiдина, позаклiтинна) вiдбувається поступова
дегiдратацiя порiвняно з початковим станом. На
початковому, iнодi достатньо тривалому, етапi уль-
трафiльтрацiї здебiльшого вiдбувалося зменшення
значення реактивної (Х/Н) складової, яке на при-
кiнцевому етапi переходить до збiльшення.

Основною тенденцiєю для фазового кута є те, що
на початковому етапi ультрафiльтрацiї, як правило,
має мiсце зменшення початкової фази, iндивiдуаль-

не для кожного пацiєнта, яке поступово переходить
до збiльшення. В окремих випадках, наприклад як
це було у разi пацiєнта п5, на частотi 500 кГц має
мiсце локальний пiдйом фази на початковому ета-
пi, що i призвело до пiдйому реактивної складової
𝑋500/Н на цiєї дiлянцi процедури ультрафiльтрацiї.

Пiд час ультрафiльтрацiї, незважаючи на рiвно-
мiрний або лiнiйний у часi об’єм видалення ультра-
фiльтрату, спостерiгається нелiнiйний, часто надто
нелiнiйний, характер змiни параметрiв iмпедансу.
Ця нелiнiйнiсть є iндивiдуальною для кожного па-
цiєнта i, як правило, найбiльш виразна на високих
частотах 100 кГц i 500 кГц.

5 Iнтерпретацiя динамiки роз-

подiлу значень векторiв iмпе-

дансу вiдносно елiпсiв толе-

рантностi для окремих при-

кладiв функцiонального ста-

ну пацiєнтiв

На рис. 3 наведенi розподiли областей значень
векторiв бiоiмпедансу для пацiєнтiв п1 i п5 (рис. 3а),
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п2 (рис. 3б), п6 (рис. 3в), п7 (рис. 3г) для частот
20 кГц, 100 кГц i 500 кГц. Там же для спiвставлення
наданi траєкторiї елiпсiв толерантностi, отриманих
в [21] для частоти 50 кГц. Такий розподiл характер-
ний i для iнших пацiєнтiв, iндивiдуально вiдмiнний,
залежно вiд їх функцiонального стану i реакцiї тi-
ла на режим ультрафiльтрацiї. Видно, що динамiка
векторiв має нелiнiйний нестацiонарний характер,
ступiнь цiєї нестацiонарностi збiльшується зi зроста-
нням частоти.

З рис. 3а видно, що у разi пацiєнта п1 в про-
цесi сеансу ультрафiльтрацiї вiдбулося попадання в
область елiпса 95% лише на частотi 20 кГц, на iнших
частотах траєкторiї векторiв знаходяться за межа-
ми елiпсiв; у разi пацiєнта п5 не вiдбулося попадання
в областi елiпсiв толерантностi на всiх частотах.
Вiдповiдно до канонiв гемодiалiзної векторної бiоiм-
педансометрiї [21–23] це свiдчить про те, що у разi
пацiєнта п1 первiсно розрахований об’єм ультра-
фiльтрату в 1.6 л забезпечує наближення водного
стану до потрiбного рiвня “сухої ваги”. Причому
положення векторiв бiоiмпедансу для пацiєнта п1
в лiвому верхньому секторi свiдчить про те, що
має мiсце пiдвищена гiдратацiя з дещо збiльшеним
об’ємом клiтинної маси.

Для пацiєнта п5 характерна iнша ситуацiя. Ве-
ктори iмпедансу на всiх трьох частотах знаходяться
в верхньому правому секторi, для якого характер-
ною є дегiдратацiя зi збiльшенням об’єму клiтинної
маси. На початку процедури спостерiгається рiзка,
бiльш помiтна, нiж у разi пацiєнта п1, динамiка
векторiв на всiх частотах у бiк площин елiпсiв толе-
рантностi з досягненням межi елiпса 95% вектором
частоти 20 кГц. Далi процес ультрафiльтрацiї при-
зводить до подальшої дегiдратацiї, пацiєнт вiдчуває
спрагу (внаслiдок чого ним додатково було випито
1 л води пiд час процедури).

Iз графiкiв векторiв iнших пацiєнтiв видно таке.

Найбiльш чiтке попадання в областi векторiв
толерантностi має мiсце у разi пацiєнта п6 (рис.
3в): на частотi 20 кГц протягом процедури ультра-
фiльтрацiї вiдбувається динамiка вектора в областi
елiпса 50%, на частотi 100 кГц — в областi елiпса
толерантностi 95%, на частотi 500 кГц — на межi
елiпса 95%. Це свiдчить про те, що первiсно роз-
рахований об’єм ультрафiльтрату (3.6 л) для цього
пацiєнта забезпечив попадання векторiв iмпедансу
в областi елiпсiв толерантностi практично на всiх
трьох частотах.

У разi пацiєнта п7 (рис. 3г) положення i динамiка
векторiв iмпедансу свiдчать про те, що його стан
знаходиться в секторi дегiдратацiї з пiдвищеним
об’ємом клiтинної маси. Спостерiгається складний
надто нелiнiйний за характером хiд динамiки векто-
ра в процесi ультрафiльтрацiї, що значною мiрою
обумовлюється також i ступiнчастим характером
профiлю № 2 ультрафiльтрацiї. Траєкторiї векто-

рiв на всiх трьох частотах знаходяться за межами
верхньої границi елiпса 95%.

У разi пацiєнта п2 на всiх частотах вектор iмпе-
дансу знаходиться за межами елiпсiв толерантностi
i вiдповiдає ситуацiї симетрично довгого вектора з
високим фазовим кутом, яка спостерiгається при
зневодненнi пацiєнтiв [22]. Причому в цьому разi
положення векторiв для частот 20 кГц i 100 кГц
свiдчать про стан дегiдратацiї з пiдвищеним рiвнем
клiтинної маси, положення на частотi 500 кГц — в
бiк гiдратацiї з пiдвищеним рiвнем клiтинної ма-
си. Таким пацiєнтам показана нормалiзацiя рiвня
гiдратацiї.

Iз рис. 3 видно, що в усiх випадках на початко-
вому етапi ультрафiльтрацiї спостерiгається помiтне
змiнення насамперед реактивної складової iмпедан-
су; в процесi подальшої ультрафiльтрацiї мають
мiсце коливальнi процеси змiни параметрiв iмпедан-
су, зокрема i з повертанням у бiк зменшення значень
активної i реактивної складових, якi можна iнтер-
претувати як такi, що характеризують збiльшення
об’ємiв водних секторiв тiла людини, незважаючи
на ультрафiльтрацiю. Ступiнь цiєї коливальностi
збiльшується на бiльш високих частотах, має iн-
дивiдуальний характер i вираженiсть для кожного
пацiєнта.

6 Обговорення результатiв

Аналiзуючи отриманi результати слiд вiдмiтити,
що пiд час ультрафiльтрацiї характерним є скла-
дний нелiнiйний характер змiни параметрiв iмпе-
дансу. Вираженiсть цiєї нелiнiйностi збiльшується
зi зростанням частоти, найбiльш виразною i “ха-
отичною” вона спостерiгається на бiльш високих
частотах 100 кГц i 500 кГц.

Коливальний характер динамiки параметрiв
свiдчить про складнiсть перехiдних процесiв пере-
розподiлу об’ємiв водних секторiв людини в процесi
гемодiалiзу i пов’язаних зi змiнами спiввiдношення
внутрiшньоклiтинної, зовнiшньоклiтинної рiдини i
кровi, змiною структурного складу рiдини та об-
умовленими цим швидкоплинними змiнами актив-
ної провiдностi у мiжклiтинному середовищi та ре-
активної провiдностi, внаслiдок дiї поляризацiйних
процесiв на дiелектричних структурах бiотканин
(мембранах клiтин, органелах тощо).

Характернi помiтнi змiнення параметрiв iмпе-
дансу, насамперед фазового кута i реактивної скла-
дової, що спостерiгаються на початку процедури
ультрафiльтрацiї, можна пояснити тим, що вони
обумовленi помiтними змiнами об’єму судинної рi-
дини та можливо “проявом недостатньої мобiлiзацiї
механiзмiв судинного наповнення у вiдповiдь на уль-
трафiльтрацiю у першi 40 хвилин гемодiалiзу” [7].
Також, часткове повернення вектора бiоiмпедансу
в бiк збiльшення рiвня гiдратацiї, що має мiсце на
всiх зазначених частотах, але найбiльш помiтно на
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частотах 100 кГц i 500 кГц, може бути обумовлено
збiльшенням внутрiшньоклiтинного об’єму в проце-
сi сеансу гемодiалiзу, яке пов’язане з синдромом по-
рушеної рiвноваги, “коли внутрiшньоклiтинна кон-
центрацiя осмотично активних речовин перевищує
зовнiшньо клiтинну” [7, 26].

Короткi вектори з нормальним фазовим кутом
(вiд 4∘ до 8-10∘, пацiєнт п1) свiдчать про пiдвищену
гiдратацiю, Симетрично довгi вектори з високим
фазовим кутом (збiльшенi 𝑅 з збiльшенi 𝑋, пацi-
єнти п2, п5, п7) спостерiгаються при зневодненнi
пацiєнтiв, можуть бути наприкiнцi сеансу гемодiалi-
зу [22] та можуть свiдчити про пiдвищене значення
клiтинної маси. У пацiєнтiв з ожирiнням вектори
короткi, але мають нормальний або пiдвищений фа-
зовий кут [22].

Розбiжнiсть у зростаннi значень модулiв (та
активних складових) на рiзних частотах зi зростан-
ням об’єму видаленого ультрафiльтрату (рис. 1, 2)
свiдчать про те, що або немає впливу внутрiшньо-
клiтинної рiдини, або вiн не призводить до повної
компенсацiї втрати мiжклiтинної рiдини.

Внаслiдок дисперсiйностi частотних залежно-
стей параметрiв опору бiологiчних тканин (зменше-
ння опору i ємностi зi зростанням частоти), оцiнку
стану пацiєнта за канонами векторної бiоiмпедансо-
метрiї з визначенням попадання в областi векторiв
толерантностi, розрахованим для частоти 50 кГц,
можна здiйснювати за параметрами траєкторiй ве-
кторiв на частотах 20 кГц i 100 кГц. Крiм того,
параметри iмпедансу на високих частотах 500 кГц i
100 кГц, по-перше, дають бiльше iнформацiї про ди-
намiку перерозподiлу водних секторiв тiла в процесi
ультрафiльтрацiї (всi пацiєнти) та впливу режиму
ультрафiльтрацiї (особливо це помiтно на прикладi
пацiєнта п 7); по-друге, уточнюють попадання фун-
кцiонального стану в той чи iнший сектор гiдратацiї
i рiвня клiтинної маси. Спрямованiсть траєкторiй
векторiв вiд частоти 500 кГц через частоту 100 кГц
до частоти 20 кГц свiдчить про пiдвищену дегiдра-
тацiю i збiльшену клiтинну масу (пацiєнти п2, п5,
п7), скупченiсть в лiвому верхньому секторi (пацi-
єнт п1) — про пiдвищену гiдратацiю з пiдвищеною
клiтинною масою, знаходження в межах верхнiх
секторiв елiпсiв толерантностi симетрично осi клi-
тинної маси (пацiєнт п6) свiдчить про нормальний
стан за рiвнем “сухої ваги” з дещо збiльшеним зна-
ченням рiвня клiтинної маси.

Вiдсутнiсть попадання векторiв iмпедансу в
область елiпсiв толерантностi, що має мiсце у ра-
зi пацiєнтiв п2, п5, п7, обраних для аналiзу, може
свiдчити про те, що цi пацiєнти не досягли “сухої
ваги” i “надлишковий об’єм зберiгається в органiзмi
навiть пiсля процедури ультрафiльтрацiї” [7, 26].

Тому змiни складу тiла можна постiйно контро-
лювати за графiками змiни параметрiв, а перемiще-
ння векторiв можна класифiкувати вiдповiдно до їх
вiдстанi вiд середнього.

Висновки

Вимiрювання та сукупний аналiз параметрiв
бiоiмпедансу в розширенiй смузi частот дозволяє
оцiнювати стан водних секторiв гемодiалiзних па-
цiєнтiв напередоднi сеансу ультрафiльтрацiї, що є
пiдставою для визначення поточного особистiсного
функцiонального стану конкретного пацiєнта i об-
ґрунтування потрiбних для нього характеру i пара-
метрiв ультрафiльтрацiї. Вимiрювання i сукупний
аналiз параметрiв електричного iмпедансу безпосе-
редньо в процесi гемодiалiзу дозволяє об’єктивно
контролювати перебiг функцiонального стану пацi-
єнта в реальному масштабi часу з оцiнкою досягне-
ння рiвня “сухої ваги”, оцiнювати характер процесiв
перерозподiлу об’ємiв внутрiшньоклiтинних i зов-
нiшньоклiтинних секторiв тiла i кровi, особистiснi
умови i вiдмiнностi перебiгу процесу ультрафiль-
трацiї пацiєнтiв. Це є пiдставою для оперативного
корегування процесом ультрафiльтрацiї у разi не-
обхiдностi. Розширення смуги частот вимiрювання
параметрiв iмпедансу поглиблює дiагностичнi мо-
жливостi такого контролю i вчасної корекцiї перебi-
гу ультрафiльтрацiї.

Визначення сукупностi показникiв i критерiїв
об’єктивного апаратурного контролю процедури ге-
модiалiзу є пiдставою для обґрунтування вимог до
сучасної апаратури бiоiмпедансометрiї, призначеної
для проведення контролю гемодiалiзної ультрафiль-
трацiї.
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Динамика параметров трехчастотной
биоимпедансометрии пациентов при
гемодиализной ультрафильтрации

Шарпан О. Б., Мосийчук В. С., Архипская М. О.,

Ткачук Б. В., Томашевский Р. С.

Представлены результаты экспериментального ис-
следования характерных вариантов динамики параме-
тров электрического биоимпеданса (модуля, фазового
угла, активной и реактивной составляющих) пациентов,
в зависимости от объема ультрафильтрата, удаленного
в процессе гемодиализа, измеренных на трех частотах
20 кГц, 100 кГц, 500 кГц. Для исследований применена
система программного гемодиализа человека, в соста-
ве которой использован аппарат “искусственная почка”
Fresenius Medical Care 5008S, что обеспечивает реали-
зацию режима изменения скорости и характера про-
цедуры ультрафильтрации, и аппаратно-программный
комплекс мониторинговой биоимпедасометрии ТОР-М-
1, адаптированный для условий и требований программ-
ного гемодиализа. Изучались зависимости модуля Z,
фазового угла 𝜙, активной R и реактивной X состав-
ляющих импеданса, скорректированных к длине тела
пациента Н, области распределения вектора биоимпе-
данса относительно эллипсов толерантности и динамика
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значений этих параметров, в зависимости от объема уль-
трафильтрата и профиля процедуры ультрафильтра-
ции. Установлено, что во время ультрафильтрации есть
характерным сложный нелинейный характер изменения
параметров импеданса, индивидуальный для каждого
пациента. Выраженность этой нелинейности увеличи-
вается с ростом частоты, наиболее выразительной она
наблюдается на более высоких частотах 100 кГц и 500
кГц. Нестационарный колебательный характер динами-
ки параметров свидетельствует о сложности переходных
процессов перераспределения объемов водных секторов
человека в процессе гемодиализа, индивидуальных для
каждого пациента, и связанных с изменениями соотно-
шения внутриклеточной, внеклеточного жидкостей и
крови, структурного состава жидкости. Это обуслов-
ливает быстротекущие изменения активной проводимо-
сти в межклеточной среде и реактивной проводимо-
сти вследствие действия поляризационных процессов на
диэлектрических структурах биотканей. Измерения и
совокупный анализ параметров электрического импе-
данса непосредственно в процессе гемодиализа позво-
ляет объективно контролировать ход функционального
состояния пациента в реальном масштабе времени с
оценкой наличия или отсутствия уровня “сухого ве-
са”, оценивать характер процессов перераспределения
объемов внутриклеточных и внеклеточного секторов те-
ла и крови, личностные условия и различия течения
процесса ультрафильтрации пациентов. Это является
основанием для оперативной корректировки процесса
ультрафильтрации в случае необходимости. Расширение
полосы частот измерения параметров импеданса углу-
бляет диагностические возможности такого контроля
и своевременной коррекции процедуры ультрафильтра-
ции.

Ключевые слова: электрический биоимпеданс; би-
оимпедансометрия; гемодиализ; ультрафильтрация

Dynamics of Bioimpedance Parameters
on Three Frequencies During Ultrafi-
ltration

Sharpan O. B., Mosiychuk V. S., Arkhypska M. O.,

Tkachuk B. V., Tomashevskyi R. S.

Background/Aim. At present, methods based on the
analysis of non-invasively measured parameters of electrical
bioimpedance for the diagnosis of the patient’s biohydrality
are of interest. The purpose of this article is to investigate
the dynamics of electrical impedance parameters (module,

phase angle, active and reactive components) of the human
body during ultrafiltration of programmed hemodialysis at
three frequencies of 20 kHz, 100 kHz, 500 kHz.

Equipment and Methods. For the research was used
the hemodialysis system Fresenius Medical Care 5008C.
This system provided the implementation of the ultrafi-
ltration procedure profile. Also was used the hardware and
software complex of monitoring bioimpedasometry TOR-
M-1, adapted for hemodialysis procedure and conditions.
Using these equipment the dependences of the modulus Z,
the phase angle 𝜙, active R and the reactive X impedance
components corrected to the body length of the patient
H, the region of distribution of the bioimpedance vector
relative to the tolerance ellipses and the dynamics of these
parameters, depending on the volume of the ultrafiltrate
and the profile of the ultrafiltration procedure were studied.

Dynamics of bioimpedance parameters. It was
found that during the ultrafiltration has a characteristic
complex nonlinear behavior of the impedance parameters
for each individual patient. The intensity of this nonlineari-
ty increases with increasing frequency. It is expressively
observed at higher frequencies of 100 kHz and 500 kHz.

Interpretation of Impedance Dynamics wi-
th Tolerance Ellipses. The non-stationary oscillatory
character of the parameter dynamics testifies to the
complexity of the individual transient processes of redistri-
bution of volumes of human water sectors in the process
of hemodialysis and associated with changes in the ratio of
intracellular, extracellular fluids and blood, the structural
composition of the liquid. This causes fast flowing changes
in active conductivity in the intercellular environment and
reactive conductivity due to the action of polarization
processes on the dielectric structures of biological tissues.

Discussion and Conclusion Measurements and
cumulative analysis of the parameters of electrical
impedance directly in the process of hemodialysis allows to
objectively monitor the progress of the patient’s functional
state in real time with an assessment of the presence or
absence of a ‘dry weight ’level, evaluate the nature of the
processes of redistribution of intracellular and extracellular
sectors of the body and blood, and the differences in the
course of the process of ultrafiltration of patients. This can
be the basis, if necessary, for promptly adjusting the ultrafi-
ltration process. Widening of the impedance measurement
bandwidth enhances the diagnostic capabilities of such
monitoring and the timely correction of the ultrafiltration
procedure.

Key words: electrical bioimpedance; bioi-
mpedansometry; hemodialysis; ultrafiltration
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