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АНОТАЦІЯ
Дипломна робота складається з 67 сторінок, на яких розміщено 29 рисунків та
10 таблиць, а також додаток, у якому розміщений метод візуального скринінгу, що
надано для порівняння з методом біоімпедансного аналізу щодо доцільнішого
використання у роботі з біооб’єктами.
Метою є дослідження можливості комплексної оцінки гідратності організму
людини під час «сухого» голодування за вимірюванням параметрів електричного
біоімпедансу

на

різних

частотах

для

поглибленого

визначення

динаміки

функціональних параметрів організму.
Об’єкт дослідження – динаміка функціонального стану організму людини на
різних етапах стресової ситуації за вимірюванням на декількох частотах.
Предмет дослідження – динаміки параметрів біогідратності організму людини
при послідовному циклі вимірювань електричного біоімпедансу на різних етапах
«сухого» голодування.

АННОТАЦИЯ
Дипломная работа состоит из 67 страниц, на которых размещены 29 рисунков
и 10 таблиц, а также приложение, в котором размещен метод визуального скрининга,
что предоставлено для сравнения с методом биоимпедансного анализа для
целесообразного использования в работе с биообъектами.
Целью является исследование возможности комплексной оценки гидратности
организма человека во время «сухого» голодания по измерению параметров
электрического биоимпедансу на разных частотах для углубленного определения
динамики функциональных параметров организма.
Объект исследования – динамика функционального состояния организма
человека на разных этапах стрессовой ситуации по измерению на нескольких
частотах.
Предмет исследования – динамики параметров биогидратности организма
человека при последовательном цикле измерений электрического биоимпеданса на
разных этапах «сухого» голодания.

ANNOTATION
The thesis consists of 67 pages, where 29 drawings and 10 tables are placed, and an
application in which the method of visual screening is placed, which is provided for
comparison with the method of bioimpedance analysis for the appropriate use in working
with bioobjects.
The aim is to study the possibility of a comprehensive assessment of the hydration of
the human body during a "dry" fasting by measuring the parameters of electrical
bioimpedance at different frequencies for an in-depth determination of the dynamics of the
body's functional parameters.
The object of research is the dynamics of the functional state of the human body at
different stages in a stressful situation by measuring at several frequencies.
The subject of research is the dynamics of the parameters of the human body's
biohydration in a sequential cycle of electrical bioimpedance measurements at different
stages of "dry" fasting.
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ВСТУП

Актуальність теми. Вивчення складу тіла – порівняно нова галузь
біології та медицини, яка виділилася в окремий напрям досліджень на початку
другої половини XX ст. (Behnke et al., 1942; Едельман та ін., 1952; Brozek,
Henschel, 1961; Brozek et al., 1963; Море et al., 1963; Forbes, 1987; Yasumura et
al., 1990; Lohman, 1992; Heymsfield et al., 2005; Мартиросов і ін., 2006).
Зростання кількості публікацій в галузі вивчення складу тіла пов'язане з
розвитком фізичних методів дослідження, заснованих на реєстрації параметрів
власних фізичних полів організму або на оцінці мінливості зовнішніх
фізичних полів при їх взаємодії з тілом людини. Найбільш широко
використовуєтья

в

клінічній

практиці

і

скринінгових

дослідженнях

біоімпедансний аналіз. Це контактний метод вимірювання електричної
провідності біологічних тканин, що дає можливість оцінки широкого спектра
морфологічних і фізіологічних параметрів організму.
У біоімпедансному аналізі вимірюються активний і реактивний опори
тіла людини або його сегментів на різних частотах. На їх основі
розраховуються характеристики складу тіла, такі як жирова, клітинна і
скелетно-м'язова маса, обсяг і розподіл води в організмі. Біоімпедансний
аналіз складу тіла допомагає контролювати стан ліпідного, білкового і водного
обміну організму і в зв'язку з цим цікавий для лікарів різних спеціальностей.
Знаючи склад тіла, терапевти і кардіологи оцінюють ризик розвитку
метаболічного синдрому, ступінь гідратації тканин. Біоімпедансний аналіз
служить одним з інструментів діагностики та оцінки ефективності лікування
хворих на ожиріння. У хворих на серцево-судинними захворюваннями
біоімпедансометрія застосовується для оцінки порушень водного балансу,
перерозподілу рідини в водних секторах організму і підбору лікарських
препаратів. У реанімаційних хворих метод використовується для моніторингу

10
та планування інфузійної терапії, а при цирозі печінки – для прогнозування
ризику клінічних ускладнень.
Перевагами біоімпедансного аналізу перед іншими методами оцінки
складу тіла є висока відтворюваність результатів вимірювань, неінвазивність і
комфортність процедури обстеження для пацієнта, а також невисока вартість
обстеження.
Саме за допомогою вимірювань на різних частотах біоімпедансний
аналіз дає можливість комплексно досліджувати динаміку параметрів
імпедансу і складу тіла, а також перерозподіл рідини між регіонами тіла і
водними секторами при різних впливах на організм: хірургічних втручаннях,
в

період

гемодіалізу,

при

ортостатичних,

лікарських

та

інших

навантажувальних пробах і стресових ситуацій.
Метод біоімпедансу відрізняється гнучкістю і високим ступенем
адаптованості до конкретних завдань і об'єктів дослідження. Локалізація
досліджуваної ділянки тіла визначається положенням електродів на тілі
обстежуваного. Це дозволяє за допомогою одного і того ж приладу
реалізовувати методики дослідження гідратації тканин, стану клітин та інших
характеристик різних органів і сегментів тіла.
Діагностичні можливості біоімпедасного анлізу не вичерпані. Для їх
розвитку

необхідні

подальші

дослідження

взаємозв'язків

параметрів

імпедансу з морфологічними і фізіологічними характеристиками органів і
тканин.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дипломна робота виконана на радіотехнічному факультеті Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут» в
рамках Розділу 2 «Багаточастотний комплекс діагностики нормального і
критичного стану водного балансу людини за векторним аналізом параметрів
електричного біоімпедансу» комплексного проекту за темою № 2931р
«Багатофункціональний

апаратно-програмний

комплекс

діагностики,
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фізіотерапії та хірургії для оснащення стаціонарних та мобільних медичних
пунктів» (номер державної реєстрації НДР 0116 U 003774).
Мета і завдання дослідження. Метою є дослідження можливості
комплексної оцінки гідратності організму людини під час «сухого»
голодування за вимірюванням параметрів електричного біоімпедансу на
різних частотах для поглибленого визначення динаміки функціональних
параметрів організму.
Для досягнення поставленої мети в роботі розв’язано такі основні задачі:
1)

виконаний літературний огляд використання біоімпедансного

аналізу при визначенні функціонального стану біологічних об’єктів;
2)

обґрунтувано використання регресійних рівнянь та їх параметрів

інтегрального одночастотного методу при вимірюванні електричного
біоімпедансу людини на декількох рознесених частотах;
3)

дослідженно

можливості

використання

багаточастотного

вимірювання параметрів біоімпедансу, побудови годографа Коула за цими
результатами та оцінювання зміни біогідратності людини впродовж циклу
«сухого» голодування.
Об’єкт дослідження – динаміка функціонального стану організму
людини на різних етапах стресової ситуації за вимірюванням на декількох
частотах.
Предмет дослідження – динаміки параметрів біогідратності організму
людини при послідовному циклі вимірювань електричного біоімпедансу на
різних етапах «сухого» голодування.
Методи дослідження. У роботі застосовано метод біоімпедансного
аналізу вимірювання активної і реактивної складової опору тіла людини;
інтегральний одночастотний метод для розрахунку загальної води організму
та безжирової маси тіла; аналітичні методи та методи математичного аналізу
для інтерполяції виміряних результатів; методи комп’ютерного аналізу для
графічного зображення усіх отриманих результатів та комфортної роботи з
ними.
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Наукова новизна отриманих результатів. Новизна результатів
дипломної роботи полягає у розробленні методики оцінки динаміки
параметрів гідратності тіла людини під час проведення «сухого» голодування
за вимірюванням параметрів біоімпедансу у розширеній смузі частот.
Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати
використовуються у визначенні характеру зміни параметрів з метою
з’ясування процесів біогідратності у тілі людини.
Публікації. За темою дипломної роботи опубліковано 1 роботу в
матеріалах Міжнародної науково-технічної конференції «Радіотехнічні поля,
сигнали, апарати та системи".

13
1. АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ БІОІМПЕДАНСНОГО МЕТОДУ ДЛЯ
ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Аналіз біоелектричного опору має довгу історію і походить від 1786
року, коли італійський фізик Гальвані експериментував з тканинами жаб і
спостерігав вплив на них електричного струму. Потім, дані дослідження були
перервані і відновлені лише в 1960-х роках.
Початок застосування біоімпедансного аналізу для вивчення складу тіла
людини пов'язують з роботами французького анестезіолога А.Томассета,
виконаними на початку 1960-х років (Thomasset, 1962). Метод заснований на
вимірюванні імпедансу всього тіла або окремих сегментів тіла (Z) з
використанням спеціальних приладів - біоімпедансний аналізаторів. Величина
імпедансу має дві компоненти - активне (R) і реактивний опір (Xc), які
пов'язані наступним співвідношенням: Z2 = R2 + Xc2. В результаті, в 1962 році
він і його колеги розробили один з перших аналізаторів опору для біологічних
тканин.
Найбоер, американський дослідник, нарешті, зміг довести, що значення
повного опору дійсно фактично дозволяє зробити висновки про композиції
тіла і в 1970 році, він заснував те, що відомо сьогодні як база сучасної форми
аналізу опору. Субстратом активного опору R в біологічному об'єкті є рідини
(як поза-, так і внутрішньоклітинні), що володіють іонним механізмом
провідності. Субстратом реактивного опору ХС (діелектричний компонент
імпедансу) є клітинні мембрани.
У 1980-х термін біоелектричного опору був остаточно встановлений в
якості найменування методу.
До середини 90-х років 20 століття методи і апаратура біоімпедансного
аналізу складу тіла по частоті застосування в клінічній практиці перевершили
всі

відомі

технології

оцінки

складу

тіла.

Сформувалося

і

стало

загальноприйнятим судження про склад тіла не за антропометричними
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індексами, а на основі апаратних методів, які використовують біофізичні
властивості різних тканин організму.
Термін

«біоелектричний

імпеданс»

став

загальноприйнятим

в

зарубіжних публікаціях другої половини 20 століття для характеристики
електричних властивостей біологічних об'єктів, що мають клітинну структуру.
Імпеданс вимірюється при пропущенні через біологічний об'єкт змінного
струму відповідно до закону Ома [1].
До числа розділів морфології людини, що швидко розвиваються,
відноситься кількісне вивчення складу тіла in vivo. За останні роки ця область
біомедичних досліджень виділилася в окремий науковий напрямок, який
одержав назву науки про склад тіла (Heymsfield et al., 2005). Сучасний етап
розвитку науки про склад тіла характеризується збільшенням ролі нових
технологій і методів дослідження (Ellis, 2000; Мартиросов і ін., 2006). Поряд з
традиційно

використовуваними

для

оцінки

складу

тіла

методами

антропометрії, каліперометрія і підводного зважування, отримали розвиток
біофізичні методи, найпоширенішим з яких є біоімпедансний аналіз оперативний,

неінвазивний

і

достатньо

надійний

метод,

який

використовується в клінічних, амбулаторних і домашніх умовах.
На сьогоднішній день використання біоімпедансного аналізу значно
поширилося. Наприклад, його використання може бути в основі спостерігання
характеристик біологічних тканин в медичній діагностиці (Brown, 2003 [2]), в
оцінці органічних і біологічних матеріалів суспензії в біофізики (Cole, 1968;
Grimnes & Martinsen, 2008 [3, 4]), у визначенні вмісту жиру і води в організмі
(Kyle та ін., 2004 [5]) і в природних умовах виявлення ракових тканин (Aberg
і ін., 2004 [6]).
Розглянемо характерні приклади сучасних досліджень у напрямку
використання

біоімпедансу

для

різноманітних біологічних об’єктів.

визначення

функціонального

стану
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1.1. Біоімпедансний аналіз як тест на виявлення алергії
Біоімпедансний аналіз надає альтернативний і більш ефективний тест на
алергію щодо тестів UNICAP і шкірних тестів, які є у продажу в наші дні.
Пропонований тест призначений для моніторингу взаємодії білка IgE з
алергеном у алергічного суб'єкта [7].
Імуноглобуліни Е (IgE) - антитіла, які виробляються плазматичними
клітинами мигдаликів, селезінки, шлунка, слизових оболонок дихальних
шляхів і кишечника. Зміст IgE у вільному вигляді в сироватці крові становить
0,002% від усіх антитіл.
Ідея грунтується на тому факті, що взаємодія між IgE і відповідним
алергеном відбувається через механізми зв'язування між IgE і структурою
алергену, змінюючи іонний склад сироватки крові. Це може контролюватися
вимірами імпедансу.
Така взаємодія між IgE і відповідним алергеном відбувається через
механізм електрохімічного зв'язку, який змінює імпеданс сироватки в
залежності від кількості IgE, яке зв'язується з алергеном. Значна інформація
про тяжкість алергічної реакції може бути пов'язана зі швидкістю склеювання.
Аналіз проводився на сироватці, одержаної шляхом прядіння та
належного фільтрування з крові або альтернативно отриманого в окремій фазі
формування. Таке середовище як і раніше містить кілька речовин, які можуть
давати дивні відповіді при зміщенні з постійною напругою в разі вимірювань
опору постійного струму. Тому вибір режиму роботи в режимі змінного
струму від 1 до 100 кГц з роздільною здатністю не менше 100 Гц обумовлений
необхідністю мінімізації взаємодії і зміщення MUT на етапах вимірювання і
збереження його властивостей до теперішнього часу наскільки це можливо.
Тести проводилися з декількома краплями з кількістю від декількох мкл до
десятків мкл сироватки.
Як правило, процес вимірювання полягає у виконанні вимірювання
імпедансу на фіксованій частоті (30 кГц) кожні 128 мс, починаючи з моменту,
коли сироватка крові та алерген контактують до досягнення сталого стану, а
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потім виконуються частотне сканування (в діапазоні 1-100 кГц), забезпечуючи
спектр імпедансу сироватки в кінці реакції сироваткового алергену.
Стаціонарний стан автоматично визначається системою вимірювання, коли
значення імпедансу в даний час відрізняється менш ніж на 1% від середнього
значення 10 раніше отриманих значень.
Як тільки вимірюваний імпеданс досягне встановленої стану, додається
додаткове падіння необхідної сироватки того ж обсягу і починається фактичне
вимір (динамічне на фіксованій частоті, за якої слід імпедансна спектроскопія
в хімічному стаціонарному стані). Отримані вимірювання є показником
взаємодії білка з алергеном: швидкість зміни імпедансу може бути
використана для визначення швидкості реакції і динаміки взаємодії алергенбілок.
Деякі зразки сироватки крові були протестовані для ідентифікації
реакції алергічних суб'єктів на специфічний алерген, тобто коров'яче молоко
(казеїн). Нижче наводиться відповідь, отримана з двома алергенами (казеїн і
петрушка – casein and parsley) для двох різних дітей. Петрушка обрана в якості
еталону «негативного» речовини через те, що алергія на цей алерген дійсно
рідко зустрічається у дітей. Це можна помітити з даних на рис. 1.1 [7] – видно,
що при наявності алергічної реакції імпеданс по часовим графіком має
своєрідну поведінку. Спочатку абсолютне значення імпедансу швидко
зменшується, а потім воно зростає до досягнення великого стійкого значення
(не досягається в інтервалі часу, показаному на рис. 1.1).

Рис. 1.1. Нормоване значення імпедансу за часом для дитини з алергією
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Як перевагу щодо традиційних тестів в новому запропонованому методі
визначення сироваткового IgE потрібно тільки алерген і сироватка крові. Цей
метод є більш простим у порівнянні з RAST / Immunocap, оскільки він
мінімізує можливу втрату алергенних епітопів при приготуванні твердої фази,
і

він більш швидкий

і

дешевше (тільки

вартість алергену), ніж

імуноферментний. На даний момент ця процедура була застосована до
пацієнта розміром вибірки з 15 пацієнтів і вона була в стані розрізняти завжди
між алергічними та неалергенного відповідно до традиційних тестами.

1.2. Біоімпедансний аналіз для оцінки функціонального стану
продуктів харчування
У молочній промисловості, вимірювання електропровідності зроблені
для перевірки аномального молока. Це схоже на процес отримання спектра
біоімпеданса з проби молока. Проте, в тестах провідності зразок зазвичай
досліджють на одній частоті і результати дають неправдиві позитиви і
негативи (Belloque і ін., 2008 [9]).
Провідність, внаслідок цього і біоімпеданс (Piton і ін., 1988 [10]), і
вимірювання

кислотності

також

використовуються

для

вимірювання

мікробного змісту молока, будучи непрямими і швидкими методами (Belloque
і ін., 2008; Hamann & Zecconi, 1998 [11]). Недоліки цих методів пов'язані з
відсутністю чутливості і специфічності. Крім того, тест на провідність також
включається в скринінг-тестів для виявлення маститу. Так як мастит у молоці
містить хвороботворні мікроорганізми і мікроорганізми псування, і також
характеризується збільшенням Na

+

і Cl-, а також лейкоцитів (Kitchen, 1981

[12]), це може бути вказано змінами в біоімпедансному спектрі (BertemesFilho, Negri & Paterno, 2010 [13]), як описано тут, і було б також
охарактеризувати аналіз сирого молока, як клітини суспензії.
Наприклад, інші зміни в фізичному стані молока, але тільки не там де є
причиною хвора тварина, від якої бралися проби молока, також можуть бути
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вказані змінами в спектрі біоімпеданса, так як, коли молоко має воду або
перекис водню, наприклад, які додали до нього в шахрайських цілях.
Модуль і фаза біоімпеданса уздовж діапазону частот, що містить більше
однієї точки частоти, тому є продовженням типового вимірювання провідності
в процесі оцінки якості молока і виправдано попередніми опублікованими
результатами.
Найбільш поширеним способом спотворювання молока може бути
розведення водою і загальний метод виявлення цього - це вимірювання
температури замерзання і використання цього значення для розрахунку
відсотка розбавлення водою.
Іншим показником вмісту води буде забезпечення зміни спектрів
біоімпеданса молока. Щоб проілюструвати це, спектри біоімпеданса з сирого
молока з і без доданої води і перекису водню були визначені і в порівнянні
один з одним.
На рис. 1.2 – 1.4, зображені спектри біоімпеданса з чистого сирого
молока і сирого молока, що розбавлене водою і перекисом водню [8].

Рис. 1.2. Модуль та фаза спектру біоімпедансу чистого сиорого молока
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Дані були оброблені трьома алгоритмами [14]. Можна побачити, що
алгоритм LS не дозволяє правильне підібрання для експериментальних точок,
так як можна спостерігати велику похибку уздовж широкого діапазону частот
інтервал підбору. Так PSO і GA мають еквівалентне якісне виконання, але
краща обчислювальна продуктивність спостерігається у PSO.

Рис. 1.3. Модуль та фаза спектру біоімпедансу молока з доданою водою

Рис. 1.4. Модуль та фаза спектру біоімпедансу молока з доданим
перекисом водню

20
При оцінці фальсифікованого молока з типовими наповнювачами,
такими як вода і перекис водню, інформація буде присутня в біоімпедансному
спектрі, але визначення який саме це домішок або його відсоток буде вимагати
інших сенсорних систем.

1.3. Біоімпедансний аналіз для оцінки шкіри, ураженої раком
Електричний біоімпеданс може використовуватися для оцінки шкіри
ураженої раком та іншими шкірними захворюваннями. За допомогою
багаточастотних спектрів повного опору можна відрізнити рак шкіри від
доброякісних невусів (родимок).
Визначення виявлення раку шкіри з використанням електричного
імпедансу ефективніше звичайного візуального скринінгу, застосованого на
практиці. Скринінг на рак шкіри зазвичай проводиться шляхом візуального
огляду пацієнтів, які використовують, наприклад, правило ABCD (див.
додаток А), і якщо виявляється поява досліджуваної зони є нетиповим, його
вирізають і біопсію досліджують гістологічно. Діагностична точність
скринінгу залежить від уміння спостерігача. Бажано замінити цю суб'єктивну
процедуру надійним, простим і об'єктивним методом з високою точністю.
Відомо, що електричні імпедансні властивості шкіри людини значно
різняться, наприклад, від місця розташування на тілі, віку, статі. Ці варіанти є
біологічним шумом, який погіршує точність виявлення раку шкіри.
Початковий опір шкіри, тобто повний опір шкіри, яка іпсілатеральна
(розташована на тій же стороні) до пошкоджень, використовувався для
компенсації деяких варіацій імпедансу, не пов'язаних з ушкодженнями, а
зв'язок між вихідним і опором ушкодженої ділянки використовувався для
ідентифікації раку шкіри [15].
У дослідженні було зроблено висновок, що електричний імпеданс
невуса більше пов'язаний з контрольною (неураженою) шкірою, ніж з
раковими захворюваннями. Різниця в імпедансі між невусами і немеланомним
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раком шкіри, швидше за все, пов'язана зі станом рогового шару. Роговий шар
доброякісних невусів залишається незмінним, тоді як шкіра немеланом часто
луската і іноді з виразками, тому бар'єрна функція рогового шару
немеланомних раків шкіри, таким чином, дегенерує, що легко виявляється за
допомогою методу електричного імпедансу.

1.4.

Біоімпедансний

аналіз

для

корекції

сухої

ваги

при

гемодіалізному лікуванні
В даний час існують безліч різних способів аналізу біоімпеданса в
рамках оцінки рідинних об’ємів у діалізних пацієнтів. Дуже позитивно
зарекомендував себе метод векторного аналізу біоімпеданса, що полягає в
зображенні вектора біоімпеданса в системі координат по осях активного
водно-електролітного опору R і реактивного ємнісного опору XC з корекцією
на зростання. Для аналізу використовується частота 50 кГц. Вектор
біоімпеданса кожного визначення співвідноситься з областю референтних
значень, отриманих в численних вимірах в загальній популяції і формують так
звані еліпси толерантності з областями відхилення від референтного (для
даного віку і статі) значення в 50, 75 і 95% зони (рис. 1.5) [16] .

Рис. 1.5. Еліпс толерантності
Напрямок відхилення точки результуючого значення сукупного опору
від області референтних значень дозволяє виявити відповідний клінічне стан,
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а ступінь цього відхилення визначає вираженість даного стану. Мета даного
дослідження – виявлення можливостей корекції «сухого ваги» за результатами
векторного аналізу біоімпеданса у гемодіалізних хворих.
В опублікованому дослідження вимір і аналіз показників біоімпеданса
виробляє в другій сеанс гемодіалізу протягом тижня до і безпосередньо після
процедури. Вимірювання активного водно-електролітного опору (Resistance,
R) і реактивного опору клітин (Reactance, Xc) виконувалося на частотах 5, 50
і 100 кГц. Побудова вектора біоімпеданса вироблялося на підставі вимірів по
частоті 50 кГц по осях опорів R і Xc, кожне з яких коректувалося по зростанню
пацієнта. Паралельно з аналізом рідинного статусу по векторах біоімпеданса
також проводився аналіз показника фазового кута (Phase Angle, PA). На
підставі вимірювання біоімпеданса, проводився підрахунок рівня основного
обміну (BMR, Basal Metabolic Rate) за формулою Katch- McArdle [18].
На підставі позиції вектора біоімпеданса до сеансу діалізу, а також
напрямки зміни цієї позиції після процедури, оцінювалася необхідна величина
корекції «сухого ваги» пацієнта для зміщення положення додіалізному
вектора в цільову 50% референтну область еліпса з деякою тенденцією до
гіпергідратації з тим, щоб постдіалізное положення вектора також
знаходилося в 50% референтної області, але з деякою тенденцією до
дегідратації.

Крім

векторного

аналізу,

проводилася

оцінка

індексу

позаклітинна маса / маса клітин, цільове значення якого до і після діалізу
також повинно було знаходитися в межах нормальних значень із зсувом до
верхньої (до діалізу) або нижньої (після діалізу) межі норми відповідно. Також
до уваги бралася клінічна картина кожного пацієнта, що включає наявність
ознак де- або гіпергідратації при об'єктивному огляді, динаміка артеріального
тиску на процедурі гемодіалізу і в междіалізний інтервал, наявність
ускладнень під час процедури діалізу, таких як артеріальна гіпо- або
гіпертензія.
Тим часом, хоча метод імпедансної спектроскопії і підтверджений в
багатьох дослідженнях як ефективний у виявленні гіпергідратації і дає зіставні
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результати з референтними методами (радіоізотопними ділюціоними), в
перспективних дослідженнях взаємозв'язок його результатів з твердими і
іншими

важливими

спостереженні

тих

наслідками
же

не

дослідників

продемонстрували.
застосуванням

У

річному

біоімпедансний

спектроскопії не вдалося продемонструвати змін гідратації і артеріального
тиску, а також зв'язку рівня гідратації з частотою інтрадіалізних ускладнень.
Включення в оцінювані показники біоімпедансного дослідження аналізу
вектора біоімпеданса і його зміни в ході сеансу гемодіалізу дозволяють не
тільки оцінювати статус гідратації пацієнтів, але і в поєднанні з клінічними
методами і оцінкою відносної зміни обсягу крові коригувати призначення
«сухої ваги» і обсяг ультрафільтрації таким чином, щоб значимо знижувати
частоту інтрадіалізной гіпотензії і гіпертензії, підвищуючи переносимість
діалізу.
Використання

фазового

кута

як

первинного,

безпосередньо

вимірюваного, а не розрахункового параметра дозволяє додати до оцінки
водного статусу та оцінку стану харчування. Саме оцінений в біоімпеденсному
аналізі фазовий кут демонструє кращий зв'язок з наслідками лікування.

1.5. Електричний біоімпеданс для вимірювань серцевого викиду
Електричний біоімпеданс є неінвазивним інструментом, що може
використовуватись також і для вимірювання серцевого викиду. Вимірювання
серцевого викиду використовується для оцінки глобальної серцевої функції,
виходячи з припущення, що серцевий викид безпосередньо пов'язаний з
навантаженням серця. Зміни серцевого викиду можуть бути використані для
ідентифікації

зміни

гемодинамічного

статусу

пацієнта,

підтвердити

необхідність або ефективність лікування і може регулярно контролюватися у
пацієнтів, що знаходяться в критичному стані, або у пацієнтів з високим
ризиком під час периопераційного періоду (це час, необхідний для підготовки
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хворого до операції, виконання операції та відновлення хворого після
операції).
Золотим стандартом вимірювання серцевого викиду є термодилюціонна
катетеризація (відбір заданого об'єму рідини і її розведення в заданому
співвідношенні). Однак це інвазивна методика, яка вимагає розміщення
катетера в легеневій артерії і, як результат, може становити ризик для пацієнта.
Електричний

біоімпеданс

включає

в

себе

застосування

невеликого

електричного струму через електроди, розташовані на шиї і боках грудної
клітки. Пульсуючий потік крові викликає коливання струму, і пристрій
розраховує серцевий викид з хвилі повного опору. За допомогою біоімпеданса
є можливість контролювати декілька серцевих захворювань, включаючи
серцеву недостатність, калібрувати електронні кардіостимулятори та інше.
Cotter et al. (2004) [18] опублікували перспективне подвійне сліпе
порівняння неінвазивної безперервної системи біоімпеданса всього тіла і
визначення серцевого викиду при термодилюції у 122 пацієнтів з патологією
серця в трьох різних групах: під час катетеризації серця (n = 40); до, під час і
після операції коронарного шунтування (n = 51); і при лікуванні загострення
гострої серцевої недостатності (n = 31). Вимірювання проводили в один
момент часу у пацієнтів, яким проводилася коронарна катетеризація; до, під
час і після операції шунтування у пацієнтів, які перенесли операцію
коронарного шунтування; і до, і під час вазоділатаціонного (релаксація гладкої
мускулатури в стінках кровоносних судин) лікування у пацієнтів, які
перенесли гостру серцеву недостатність. Загальна кореляція між серцевим
індексом системи біоімпедансної системи всього тіла і серцевим індексом
термодилюції була r = 0,886. Автори прийшли до висновку, що вимірювання
біоімпедансу всього тіла точні в широкому діапазоні клінічних ситуацій серця.
У сліпому, нерандомізованому контрольованому дослідженні (n = 52),
Lo et al. (2007) [19] оцінили діагностичну точність імпедансної кардіографії
при диференціюванні серцевої і несерцевої причин задишки. Параметри
гемодинаміки були отримані з кардіографії імпедансу і думок лікарів швидкої
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допомоги.

Остаточний

діагноз,

встановлений

незалежним

лікарем,

використовувався в якості еталону. Результати показали, що імпедансна
кардіографія перевершує думку лікарів невідкладної допомоги, оскільки вона
здатна відрізняти серцеву хворобу від некардіальних причин задишки з
більшою точністю. У нерандомізованому контрольованому дослідженні
Peacock et al. (2006) [20] оцінили вплив імпедансної кардіографії у 89 пацієнтів
із задишкою. Дані

імпедансної кардіографії змінили робочий діагноз та

планування терапії у 39% пацієнтів. Однак точність діагностики, яка ведеться
при діагностиці кардіографії імпедансу, повинна бути підтверджена
стандартним діагностичним підходом.
Génot et al. (2015) [21] провели проспективний аналіз (n = 77)
біоімпедансного векторного аналізу для діагностики гострої серцевої
недостатності у пацієнтів з гострою задишкою у відділення невідкладної
допомоги. Оцінювали чотири параметри, на підставі яких робили висновки
діагностики: активний і реактивний опір, загальну воду оргназіму і
позаклітинну рідину тіла. Вимірювання мозкового натрійуретичного пептиду
та УЗД серця проводилися у всіх пацієнтів при надходженні.
Необхідні

подальші

дослідження,

щоб

підтвердити,

чи

може

електричний біоімпеданс запропонувати повноцінний метод, який можна
порівняти з клінічною корисністю серцевої функції в якості термоділюціонної
катетеризації.

1.6. Висновки
Використання біоімпедансного аналізу набуває значного розвитку у
різноманітних напрямках біомедичної діагностики.
Метод біоімпедансного аналізу добре себе зарекомендував при
тестуванні на алергени і є більш ефективнішим, швидшим та дешевшим у
порівнянні з традиційними тестами. Стосовно аналізу невусів біоімпеданс
також є кращим і достовірнішим методом, ніж візуальний скринінг, що
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застосовується традиційно на практиці на сьогоднішній день. При нирковій
недостатності саме за допомогою векторного імпедансного аналізу стає
можливим корегувати ультрафікаіцю таким чином, щоб значимо знижувати
частоту інтрадіалізной гіпотензії і гіпертензії, підвищуючи переносимість
діалізу. Використання електричного біоімпедансу вдало реалізовано у
кардіографії і для перевірки методу та запровадження його необхідні подальші
дослідження з порівнянням методів, що наразі традиційно використовуються
у медицині.
При оцінці функціонального стану продуктів харчування інформація
присутня в біоімпедансному спектрі, але визначення який саме це домішок або
його відсоток вимагає інших сенсорних систем. Хоча використання методу
біоімпедансу недостатньо для повного аналізу у харчовій промисловості, але
значно спрощує процедуру та зменшує час – використання інших методів
виявлення домішок лише у тих продуктах, де було знайдено фальсифікацію.
Метод

біоімпедансного

аналізу широко

розповсюджений

щодо

визначення складу тіла людини як в цілому, так і окремих його сегментів. За
допомогою вимірювань провідності або опору організму на різних частотах
стає можливим оцінка функціонального стану. Різні функціональні параметри
доцільніше оцінювати за результатами вимірювань на різних частотах, що
обумовлено закономірностями, які зв'язують виміряні значення імпедансу з
параметрами складу тіла. Також доцільно проводити вимірювання в різні
етапи існування людини, наприклад, під час стресових для організму
ситуаціях, таких як «сухе» голодування для аналізу динаміки функціонального
стану, що і обумовлює актуальність теми цієї дипломної роботи.
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2. ДИНАМІКА ГІДРАТНОСТІ ЛЮДИНИ ЗА БАГАТОЧАСТОТНИМ
ВИМІРЮВАННЯМ ПАРАМЕТРІВ БІОІМПЕДАНСУ

2.1. Фізичні основи використання електричного імпедансу
Аналіз складу тіла біоімпедансний методом заснований на наявності
закономірностей, що зв'язують виміряні значення імпедансу з параметрами
складу тіла. Біоімпедансний аналіз складу тіла полягає в першу чергу в оцінці
кількості рідини в біооб'єктт, так як саме рідке середовище створює активну
складову провідності (Kyle et al., 2004; Grimnes, Martinsen, 2008 [3]).
Електричний струм може протікати, огинаючи клітини і через клітини як
показано на рис.2.1.

Рис. 2.1. Фізичні основи протікання струму через клітину
Межі клітин утворені мембранами, які за своїми електричними
властивостями є конденсаторами з залежною від частоти змінного струму
ємністю. Еквівалентна схема біооб'єкту містить опір позаклітинної рідини
RПКР, опір клітинної рідини RКР і ємність мембран CМ. Щоб визначити обсяг
позаклітинної рідини (ПКР), необхідно вимірювати імпеданс на постійному
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струмі, так як в цьому разі клітинні мембрани залишаються непроникними, і
внутрішньо-клітинна рідина не впливає на результат вимірювання. Опір R0 на
постійному струмі дорівнює опору позаклітинної рідини R0 = RПКР. З ростом
частоти реактивний опір ємності CМ зменшується, і все більша частина струму
проникає всередину клітин, так що в результаті вимірювання все більший
вплив вносить внутрішньоклітинна рідина. При цьому модуль виміряного
імпедансу

поступово

зменшується.

На

нескінченно

великій

частоті

реактивний опір ємності стає рівним нулю, так що виміряний опір R∞
визначається паралельним з'єднанням RПКР і RКР.
R∞ = RПКР · RКР/RПКР + RКР.
За опором R∞ визначають обсяг загальної води організму [1].
Вимірювання на нульовий і нескінченно великій частотах реалізувати
неможливо, тому в біоімпедансний аналізаторах або використовують досить
низьку частоту для вимірювання ПКР і досить високу частоту для
вимірювання ЗВО, або апроксимують значення R0 і R∞ за результатами
вимірювань імпедансу на декількох частотах (метод біоімпедансний
спектроскопії) [21].

2.2. Методика полісегментного біоімпедансного аналізу
Інтегральний одночастотний метод оцінки складу тіла застосовується в
медицині більше 20 років і реалізується в різних типах приладів, що
випускаються.
Як видно з назви методу, вимірювання виконується на одній частоті. Ця
частота прийнята рівною 50 кГц. Як добре відомо, на такій частоті струм лише
частково проникає в клітини і вони поводяться як неповні діелектрики
викликаючи відхилення фаз на мембрані. Так що в одержувану оцінку ЗВО
повний внесок вносить тільки ПКР, а внесок КР виявляється неповним (Ellis
et al., 2000 [23]; Kyle et al., 2004 [5]). Середньоквадратичне значення струму
задається в діапазоні від 0,1 мА до 1 мА. При дуже малому струмі
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погіршується співвідношення сигнал/шум на вході вимірювального приладу,
що призводить до зростання похибок вимірювання. Струм більше 1 мА може
створювати небажані ефекти в організмі пацієнта – наприклад, пошкодження
клітин або тканин.
Розглянутий метод називається інтегральним, тому що він дає оцінку
складу тіла. Для цього необхідно вимірювати імпеданс всього тіла. Для
вимірювання імпедансу певного сегмента (або як у нашому випадку всього)
тіла струмові і вимірювальні електроди необхідно розташувати відповідним
чином.
Полісегментний біоімпедансний аналіз заснований на почерговому
підключенні генератора струму і вимірювача напруги до різних пар електродів
з метою послідовного вимірювання імпедансів всіх сегментів тіла. В
реальності різні варіанти вимірювання імпедансу одного і того ж сегмента
дають різні результати. Наприклад, вимірювання, при якому джерело струму
підключають до голови і лівої ноги, а напруга знімається між правою рукою і
правою ногою (голова - ліва нога / права рука - права нога), модуля імпедансу
тулуба виходить істотно більше, ніж при вимірюванні, в якому джерело
струму підключають не до голови, а до лівої руки. Тіло людини і його сегменти
- це тривимірні об'єкти, і щоб зрозуміти, імпеданс якої частині тіла
вимірюється, необхідно аналізувати перебіг струму в цих об'єктах.
Розглянемо основні схеми вимірювань, що застосовуються при аналізі
складу тіла (рис. 2.2) [1].
Історично першою була схема А. Томассета (рис. 2.2, а), вимір по якій
записується як ліва рука - права нога / ліва рука - права нога. У вимірювальну
область входять рука, значна частина тулуба і нога, так що схема дозволяє
отримати інтегральну оцінку складу тіла. Найбільш широко застосовується
схема по рис. 2.2, б, що реалізує вимір права рука - права нога / права рука права нога. Ще один варіант схеми для інтегральної оцінки - по М.І. Тищенко
(1971) [24] – показаний на рис. 2.2, в. Ця схема забезпечує краще врахування
імпедансу тулуба, ніж попередні дві, але вимагає вдвічі більше електродів.
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Наступні дві схеми застосовуються в приладах японських фірм Omron (рис.
2.2, г) і Tanita (рис. 2.2, д). В них вимірювання, відповідно, права рука - ліва
рука / права рука - ліва рука і ліва нога - права нога / ліва нога - права нога
дозволяють оцінити склад верхньої і нижньої частин тіла. Ці оцінки із
застосуванням емпіричних співвідношень потім екстраполюються на все тіло.

Рис.2.2. Основні схеми підключення електродів при вимірюванні
біоімпедансного аналізу
В останні роки все ширше застосовуються полісегментні схеми
вимірювань. Найбільш відома з них, 8-електродна схема, представлена на рис.
2.2, е. При розташуванні електродів на всіх кінцівках можливі різні набори
вимірювань, що дають імпеданс всіх сегментів. Розвитком 8-електродної
схеми є 12-електродна схема (рис. 2.2, ж), в якій додаткові потенційні
електроди накладаються на лікті і коліна, що дає можливість вимірювати
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окремо імпеданс дистальних і проксимальних сегментів кінцівок. Недоліком
схем, представлених на рис. 2.2, е, ж, є те, що при вимірюванні імпедансу
тулуба значна частина цього сегмента не потрапляє в зону протікання струму.
Цей недолік виправляється в схемі на рис. 2.2, з, в якій також створюється
можливість вимірювання імпедансу голови з шиєю. У цій схемі на голову
випробуваного встановлюються струмовий і потенційний електроди і
виконуються вимірювання (Цвєтков та ін., 2006 [25]). Імпеданс голови і
кінцівок визначаються, таким чином, безпосередньо з вимірювань, а імпеданс
тулуба цілком і абдомінальної області - шляхом віднімання відповідних пар
вимірювань. У схемі по рис. 2.2, з також можливе застосування додаткових
вимірювальних електродів в областях ліктів і колін для роздільного
вимірювання частин кінцівок. Можливі й інші положення електродів.

2.3.

Методика

використання

показників

інтегрального

одночастотного методу при вимірюванні імпедансу на декількох
рознесених частотах
Для оцінки безжирової маси тіла (БМТ) та загальної води організму
(ЗВО) людини наразі використовується інтегральний одночастотний метод [1].
Як зрозуміло з назви, частота вимірювання одна і рівна 50 кГц.
Верифікація інтегрального одночастотного методу проводилася різними
авторами (таблиця 2.1 і 2.2). Їх результати зіставлялися з результатами
еталонних методів для отримання регресійних формул основних компонентів
складу тіла [*]: 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]. Для визначення безжирової маси тіла і загальної
води організму загальний вигляд рівнянь має вигляд:

БМТ  a0 

a1ДТ2
 aМТ МТ  aВВік  aСтСтать  Дод ,
R50
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a1ДТ 2
ЗВО  b0 
 bМТ МТ  bВВік  bСтСтать  Дод ,
R50
де ДТ – довжина тіла (см), R50 — 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 формул
[1]. У табл. приведені коефіцієнти деяких опублікованих регресійних формул
(Kyle et al., 2004 [5]).
Параметри регресійних рівнянь для оцінки БМТ
№

a0

a1

a МТ

аВ

1

-4,10

0,52

0,23

-

2
3
4
5
6

-12,44
6,34
5,32
-14,94
-9,55

0,34
0,58
0,49
0,28
0,7

0,15
0,18
0,34
0,18
0,17

-0,13
-0,08
-

7

-10,68

0,65

0,26

-

аС т

Дод

0,13 X C
50
4,56
0,15ДТ
0,06МТ
0,23ДТ
0,02 R50
0,02 R50
4,23

Таблиця 2.1

SEE

r2

N

Стать

Вік

ЕМ

*

1,8

0,97

343

ч, ж

18-94

РД

[K]

2,6
2,8
2,9
3,6
2,9

0,93
0.9
0.83

661
72
153
139
1095

ч, ж
ж
ч
ч, ж
ж

>16
50-70
18-29
35-65
12-94

БК, ГД
ГД
ГД
РІ, К
БК

[D]
[L]
[L]
[H]
[S]

3,9

0.9

734

ч

12-94

БК

[S]

Параметри регресійних рівнянь для оцінки ЗВО
№
1
2
3
4
5
6

b0
6,53
-17,58
8,4
8,32
1,2
3,75

b1
0,37
0,24
0,4
0,38
0,45
0,45

bМ Т
0,18
-0,17
0,14
0,11
0,18
0,11

bВ
-0,11
-

bСт
Дод
2,83
0,04МТ 0,17ДТ
-

SEE
1,74
3,47
1,66
0,88
3,8
2,6

r2
0,95
0,85
0,96
0,95
0,84
0,79

N
139
139
40
40
734
1095

Стать
ч, ж
ч, ж
ч
ж
ч
ж

Таблиця 2.2
Вік
35-65
17-66
17-66
12-94
12-94

ЕМ
РІ
БК, РІ
РІ
РІ
БК
БК

*
[D]
[H]
[Ku]
[Ku]
[S]
[S]

У таблицях наведені кількість обстежених N, їх стать і вік, величини
середньоквадратичної помилки SEE (в кг) і кореляцію r2, також зазначений
застосований в експерименті еталонний метод. Використано позначення: ГД гідроденсітометрія, тобто визначення щільності тіла методом підводного
зважування, РІ - метод розведення індикаторів, РД - рентгенівська
денситометрія, К - вимірювання вмісту в організмі радіоактивного ізотопу
калію 40К. Позначення БК показує, що в дослідженні застосовувалися еталонні
методи для знаходження параметрів багатокомпонентної моделі складу тіла.
Оскільки вимірювання здійснювалися на інших частотах (20, 100 і 500
кГц), виникла задача переведення результатів вимірювань опору на цих
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частотах на частоту 50 кГц. Для цього досліджено і порівняно різні методи
інтерполяції результатів вимірювань, а саме: лінійної інтерполяції, полінома
Лагранжа і сплайн-функції. Встановлено, що при інтерполяції поліномом
Лагранжа і сплайн-функцією отримуємо практично однаковий результат
(відносна 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. Графічно це
представлено на рис.2.3 і 2.4.
Результати вимірювань параметрів імпедансу на частотах 20 і 100 кГц і
інтерполяції їх на частоту 50 кГц для одного циклу (ІІІ тиждень) голодування
в різні етапи досліджень для лівої частини тіла людини наведені в таблиці 2.1
та рис. 2.3 та 2.4.
Таблиця 2.1
Номер
циклу

на 20 кГц, Ом

на 50 кГц (лінійна
інтерполяція), Ом

на 50 кГц (інтерполяція
поліномом Лагранжа), Ом

на 100 кГц, Ом

І
ІІ
ІІІ
ІV
V

498
483
483
536
511

462,75
445,875
450,375
510,5
482,125

459,602
442,445
447,406
508,672
479,758

404
396
479,7
468
434

Рис. 2.3. Результати вимірювання та

Рис. 2.4. Результати вимірювання та

лінійна інтерполяція на частоту

інтерполяція поліномом Лагранжа на

50 кГц

частоту 50 кГц
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2.4

Дослідження

динаміки

біоімпедансу

під

час

«сухого»

оцінки

динаміки

голодування
Досліджувалася

можливість

і

особливості

функціонального стану людини під час «сухого» добового голодування за
вимірюванням параметрів електричного імпедансу на трьох рознесених
частотах, відмінних від «традиційної».
Методика сухого голодування з успіхом використовується для лікування
найрізноманітніших

захворювань.

Перевага

сухого

голодування

над

стандартною методикою водного голодування полягає в тому, що в більш
жорстких умовах організму приходиться активніше розщеплювати власні
жири і знищувати патологічні тканини.
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) [26]. Результати розрахункової кількісної оцінки динаміки
БМТ і ЗВО для всіх циклів представлені у таблицях 2.2 – 2.5. Були використані
коефіцієнти регресійних рівнянь не всіх публікацій, адже деякі верифікації
проводилися для певних груп населення (окрема вікова група, статева
належність).
Вимірювань останніх етапів І-го та ІІ-го тижнів за лівою стороною (тут і
надалі мається на увазі використання під’єднання електродів ліва рука – ліва
нога/ліва рука – ліва нога, у разі використання «за правою стороною»: права
рука – права нога/права рука – права нога) немає через технічні помилки.
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Таблиця 2.2
Sun
ІІІ
тиждень

ІІ
тиждень

І
тиждень

ІІІ
тиждень

ІІ
тиждень

І
тиждень

ІІІ
тиждень

ІІ
тиждень

І
тиждень

Ⅳ.

ІІІ
тиждень

Ⅲ.

64,37
4
62,49
7
63,47
2
58,86
6

ІІ
тиждень

Ⅱ.

Kyle
І
тиждень

Цикл вимірів
за лівою
стороною

Ⅰ.

При параметрах регресійних рівнянь
для БМТ, кг
Deurenberg
Heitmann

62,299 63,378 47,296 45,236 46,727 60,055 58,365 59,588 62,524 59,204 61,596
65,539 63,653 45,72 45,763 47,588 58,762 58,798 60,295 59,974 60,043 63,004
60,489 62,784 45,92 42,953 47,291 58,926 56,491 60,051 60,293 55,68 62,516
61,232 61,423 43,294 44,241 44,508 56,771 57,548 57,768 56,194 57,644 58,061

Ⅴ.

61,842

45,728

58,768

59,986

Таблиця 2.3
Deurenberg

Sun
ІІІ
тиждень

ІІ
тиждень

І
тиждень

ІІІ
тиждень

ІІ
тиждень

І
тиждень

ІІІ
тиждень

ІІ
тиждень

І
тиждень

ІІІ
тиждень

ІІ
тиждень

І
тиждень

Цикл вимірів
за лівою
стороною

При параметрах регресійних рівнянь
для ЗВО, кг
Heitmann
Kushner

Ⅰ.
Ⅱ.
Ⅲ.

42,26 40,034 41,645 17,685 16,231 17,284 47,535 45,136 46,872 46,686 43,965 45,934
40,557 40,604 42,576 16,573 16,604 17,892 45,7 45,75 47,876 44,605 44,662 47,072
40,773 37,566 42,255 16,714 14,62 17,682 45,932 42,476 47,529 44,869 40,95 46,679

Ⅳ.

37,935 38,958 39,248 14,86 15,529 15,718 42,874 43,977 44,288 41,401 42,651 43,005

Ⅴ.

40,565

16,579

45,709

44,615

Таблиця 2.4
Kyle

Sun

68,034
62,242
60,665
61,462
66,018

ІІІ
тиждень

І
тиждень

47,217 49,689 62,759 59,991 62,019
46,873 50,407 59,914 59,708 62,608
46,276 49,207 59,116 59,218 61,623
45,84 47,187 59,521 58,86 59,966
46,752 47,917 61,781 59,609 60,564

ІІ
тиждень

ІІІ
тиждень

50,591
47,124
46,151
46,645
49,4

ІІ
тиждень

І
тиждень

66,976
67,797
65,323
64,171
64,851

І
тиждень

ІІІ
тиждень

64,772
65,621
64,91
63,91
64,922

ІІІ
тиждень

ІІ
тиждень

68,576
64,465
63,398
63,923
67,143

ІІ
тиждень

І
тиждень

Цикл вимірів
за правою
стороною

Ⅰ.
Ⅱ.
Ⅲ.
Ⅳ.
Ⅴ.

При параметрах регресійних рівнянь
для БМТ, кг
Deurenberg
Heitmann

62,396 66,507
61,834 67,722
60,866 65,695
60,165 62,346
61,637 63,545
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Таблиця 2.5
Deurenberg

Sun

51,037
46,458
45,174
46,826
49,464

ІІІ
тиждень

І
тиждень

17,63 19,375 51,372 47,444 50,323
17,387 19,882 47,334 47,043 51,159
16,966 19,034 46,202 46,348 49,761
16,658 17,609 46,777 45,839 47,408
17,302 18,124 49,985 46,902 48,258

ІІ
тиждень

ІІІ
тиждень

20,011
17,564
16,878
17,226
19,17

ІІ
тиждень

І
тиждень

44,846
45,622
44,325
42,142
42,931

І
тиждень

ІІІ
тиждень

42,175
41,803
41,158
40,686
41,672

ІІІ
тиждень

ІІ
тиждень

45,82
42,074
41,023
41,556
44,533

ІІ
тиждень

І
тиждень

Цикл вимірів
за правою
стороною

Ⅰ.
Ⅱ.
Ⅲ.
Ⅳ.
Ⅴ.

При параметрах регресійних рівнянь
для ЗВО, кг
Heitmann
Kushner

46,582 49,847
46,128 50,795
45,339 49,21
44,763 46,542
45,968 47,506

Графічне зображення динаміки зміни функціонального стану людини за
різними параметрами регресійних рівнянь надано нижче (рис. 2.6 – рис. 2.11).

(а)

(б)

Рис. 2.6. Динаміка зміни БМТ людини під час циклу вимірювань за лівою (а)
і за правою (б) стороною першого тижня

37

(а)

(б)

Рис. 2.7. Динаміка зміни ЗВО людини під час циклу вимірювань за лівою (а) і
за правою (б) стороною першого тижня

(а)

(б)

Рис. 2.8. Динаміка зміни БМТ людини під час циклу вимірювань за лівою (а)
і за правою (б) стороною другого тижня
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(а)

(б)

Рис. 2.9. Динаміка зміни ЗВО людини під час циклу вимірювань за лівою (а) і
за правою (б) стороною другого тижня

(а)

(б)

Рис. 2.10. Динаміка зміни БМТ людини під час циклу вимірювань за
лівою (а) і за правою (б) стороною третього тижня
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(а)

(б)

Рис. 2.11. Динаміка зміни ЗВО людини під час циклу вимірювань за лівою (а)
і за правою (б) стороною третього тижня
Можемо спостерігати, що характер зміни при різних коефіцієнтах
однаковий: на початку голодування (етап ІІ) маємо підвищення водного
балансу організму, що призводить до підвищення безжирової маси тіла та
загальної води організму, а вже впродовж півторадобового голодування (етап
ІV) зниження води у порівнянні з початковими вимірами (етап І).

Це

обумовлюється тим, що на початку організм використовує обмежені
внутрішні ресурси.
Наведемо таблицю, що характеризує якість оцінки на основі
прогнозуючих

формул

біоімпедансного

аналізу

за

значенням

середньоквадратичної похиби [1].
Численні дослідження, результати яких представлені в оглядах,
показали, що «гидратация тощей массы» (рус.), тобто частка води в БМТ,
підтримується в організмі людини практично постійною. Внаслідок цього
середньоквадратична помилка ЗВО може бути обчислена з величини SEE БМТ
за формулою:
ЗВО = БМТ ∙ ГТМ, де ГТМ = 0,737 ± 0,036 – «гидратация тощей массы».
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Дане значення гідратації було отримано для тіла людини в цілому.
Гідратація різних тканин змінюється від 0,41 для скелета до 0,88 для мозку
[27].
Таблиця 2.6
SEE БМТ, кг

SEE ЗВО, кг

Якість оцінки

ч

ж

ч

ж

2,0-2,5

1,5-1,8

1,5-1,8

1,1-1,3

Еталонна

2,5

1,8

1,8

1,3

Відмінна

3,0

2,3

2,2

1,7

Дуже добра

3,5

2,8

2,6

2,1

Добра

4,0

3,2

3

2,4

Досить добра

4,5

3,6

3,3

2,7

Задовільна

>4,5

>4,0

>3,3

>2,7

Погана

Зіставляючи значення SEE з таблиці 2.1 з таблицею 2.6, що визначає
якість оцінки БМТ, можна зробити висновок, що інтегральний одночастотний
метод забезпечує точність оцінки безжирової маси тіла, у балах відповідно:
Kyle et al., 2001 [К] – «еталонно», Deurenberg et al., 1991 [D] – «добре»,
Heitmann, 1990 [H] – «добре», Sun et al., 2003 [S] – «досить добре».
Визначимо якість оцінки похибки для ЗВО з таблиці 2.2: при цьому для
Deurenberg et al., 1995 [D] виходить «еталонно», Heitmann, 1990 [H] –
«погано», Kushner, Schoeller, 1986 [Ku] – «еталонно», Sun et al., 2003 [S] –
«погано».
Дивлячись на графіки можна помітити, що і для БМТ, і для ЗВО один з
результатів значно відрізняється від інших. Маючи оцінки якості за
середньоквадратичною похибкою, робимо висновок, що відрізняються
результати дані для яких взято з публікацій, що отримали оцінку «погано».
Насправді ж для безжирової маси тіла «нетипові» дані мають оцінку «добре»,
але з поміж ряду інших, які маються оцінки «еталонно» та «досить добре» - це
поганий результат. Можливо, це обумовлено особливостями застосованих
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еталонних методів. Для зручного порівняння можна навести приклади
динаміки зміни за тижнями з коефіцієнтами регресійних рівнянь (рис. 2.12 –
2.19).

(а)

(б)

Рис. 2.12. Динаміка зміни БМТ людини під час циклу вимірювань за
лівою (а) і за правою (б) стороною за коефіцієнтами Kyle

(а)

(б)

Рис. 2.13. Динаміка зміни БМТ людини під час циклу вимірювань за
лівою (а) і за правою (б) стороною за коефіцієнтами Heitmann

(а)

(б)

Рис. 2.14. Динаміка зміни БМТ людини під час циклу вимірювань за
лівою (а) і за правою (б) стороною за коефіцієнтами Deurenberg
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(а)

(б)

Рис. 2.15. Динаміка зміни БМТ людини під час циклу вимірювань за
лівою (а) і за правою (б) стороною за коефіцієнтами Sun

(а)

(б)

Рис. 2.16. Динаміка зміни ЗВО людини під час циклу вимірювань за лівою (а)
і за правою (б) стороною за коефіцієнтами Deurenberg

(а)

(б)

Рис. 2.17. Динаміка зміни ЗВО людини під час циклу вимірювань за лівою (а)
і за правою (б) стороною за коефіцієнтами Heitmann
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(а)

(б)

Рис. 2.18. Динаміка зміни ЗВО людини під час циклу вимірювань за лівою (а)
і за правою (б) стороною за коефіцієнтами Kushner

(а)

(б)

Рис. 2.19. Динаміка зміни ЗВО людини під час циклу вимірювань за лівою (а)
і за правою (б) стороною за коефіцієнтами Sun
Бачимо, що, в цілому, зміни близькі за характером, але мають відмінності
в залежності від самопочуття та ритму життя у конкретний тиждень
вимірюваної людини.
Також при порівнянні спостерігається незначна відмінність результатів за
лівою та правою стороною – при вимірюванні за останньою маємо більші
значення безжирової маси тіла та загальної води організму. Цю різницю можна
пояснити за рахунок фізіологічного розташування печінки у тілі людини.
Печінка має відмінну питому провідність від інших тканин організму [27]. За
рахунок цього питома провідність правої сторони тіла людини відрізняється
від лівої і пропорційна різному відсотковому вмісту води в тканині.

44
Також на цю різницю впливає функція печінки – до 2000 л крові за добу
проходить через неї для знешкодження від алергенів, отрути, токсинів та ін.
Отже за правою стороною тіла людини протікає більше крові ніж за лівою. Це
також вносить

відмінність у вимірювання біоімпедансу

при різному

під’єднанні електродів.
2.5. Використання векторного аналізу параметрів біогідратності при
багаточастотному вимірюванні біоімпедансу у разі «сухого» голодування
Розглянемо векторний приклад на різних частотах, що вимірювалися –
20, 100 та 500 кГц.
По мірі збільшення частоти, з'являється фазовий кут а разом з ним
ємнісний опір (реактивний). Максимальна частота досягається на, приблизно,
50 кГц. Більш високі частоти призведуть до зменшення резистивного і
реактивного компонента. Коул визначив ці відносини між частотами і опорами
в 1968 році, і графічне представлення співвідношення активного і реактивного
опорів на різних частотах називається годограф Коула [1].
Графічне зображення особливо корисне для аналізу стану організму зі
змінним вмістом води в безжировій масі. Результати зображені графічно у
вигляді точок в координатах R і XC на рис 2.20 – 2.22).
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Рис. 2.20. Годограф Коула, перший тиждень за лівою (а) і за правою (б)
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Рис. 2.22. Годограф Коула, третій тиждень за лівою (а) і за правою (б)
стороною
Таким чином можемо сказати, що значні відмінності в організмі
відбуваються лише у IV та V етапах, що пояснюється спочатку тривалим
(півторадобовим) голодуванням, а потім різким виходом з нього. Чутливість
динаміки на різних частотах впродовж третього тижня вимірювань можемо
спостерігати на наступних графіках (рис. 2.23 – 2.24).
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Зазвичай,

у

векторному

біоімпедансному

аналізі

результати

зіставляються з популяційних даними, представленими у вигляді системи
вкладених еліпсів розсіювання. Як правило, будуються еліпси розсіювання,
що обмежують 50-й, 75-й і 95-й відсоток розподілу [1, 16]. В нашому випадку,
вибірок

для

складання

еліпсу

толерантності

недостатньо,

тому

використовуємо його не для точного визначення гідратаційного статусу та не
для корегування «сухої ваги» за цими результатами.
Беремо осі еліпса – зміни клітинної маси та рівня води організму. Таким
чином, не маючи точних даних для формування висновку щодо здорового
функціонального стану людини, ми можемо описати зміну поведінки
гідратації організму.

Характер при вимірюванні за лівою та за правою

сторонами подібний.
Також

можемо

візуально

побачити

доцільність

вимірювання

біоімпедансу на інших частотах, адже, як видно з графіків, динаміка зміни на
різних частотах може значно відрізнятися залежно від рознесення
порівнювальних частот.
Для аналізу гідратності використаємо залежність активної складової від
реактивної на частоті 100 кГц, адже на частоті 20 кГц струм не проникає у
клітину і вимірюється лише позаклітинна рідина.
На частоті 100 кГц на початку голодування (етап ІІ) відбулася
гіпергідратація. На тому ж самому етапі, але при частоті 500 кГц зафіксовано
збільшення клітинної маси. Надалі на 100 кГц спостерігаємо поступове
зменшення води (дегідратацію), що цілком логічно при «сухому» голодуванні.
І при виході з голодування відбувається повернення стану води організму до
майже початкових значень.
При частоті 500 кГц впродовж циклу голодування ми спостерігаємо за
зменшенням клітинної маси організму, яка збільшується при виході з
голодування. На частоті 500 кГц маємо лише незначні прояви зміни водного
балансу в організмі.
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Для повного огляду та висновку стосовно організму людини доцільніше
використовувати багаточастотне вимірювання для аналізу різних параметрів
функціонального стану на різних частотах.

2.6. Висновки
Таким чином, інтегральний одночастотний метод оцінки параметрів
складу тіла показує досить хороші результати достовірності. З урахуванням
його відносно невисокої вартості і простоти вимірювальної процедури це
забезпечує широку сферу застосування методу.
Серед обмежень методу можна навести невідповідність тіла людини
простій циліндричній моделі і недостатність частоти 50 кГц для оцінки
гідратності людини. Неповністю компенсують ці обмеження такі фактори:
1) значні кореляції значень безжирової маси тіла та загальної води
організму кінцівок і тулуба, які дозволяють отримувати оцінку для всього тіла,
хоча основний внесок в опір вносять кінцівки;
2) існує відповідна кореляція значень безжирової маси тіла та загальної
води організму з масою тіла, яка враховується доданком з маси тіла в
регресійних рівняннях;
3) для здорових людей позаклітинна рідина відносно загальної води
організму змінюється у вузьких межах, що дає можливість отримувати оцінку
гідратності на частоті 50 кГц, хоча, як зазначалося вище, на цій частоті в
основному вимірюється позаклітинна рідина.
Отже, задовільна достовірність інтегрального одночастотного методу
заснована на об'єктивних закономірностях будови тіла людини і властивостей
біологічних тканин.
Для кращого та більш повного аналізу тіла людини (оцінки загальної
води організму з більшою вірогідністю) доцільніше розглядати динаміку зміни
процесів гідратації організму на декількох рознесених частотах. На сьогодні
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не можна вказати частоти для вимірювань, які можна було б назвати
загальноприйнятими.
Результати досліджень динаміки параметрів біоімпедансу у разі
«сухого» голодування показують високу залежність від стану біогідратності.
Для оцінки клітинної маси необхідно, щоб зондуючий струм вільно проникав
всередину клітин через мембрани. Для цього частота повинна бути якомога
вище. У той же час, із зростанням частоти підвищуються похибки, обумовлені
паразитними ємностями, збільшується випромінювання електромагнітних
хвиль в навколишній простір та ін.. У наших вимірюваннях використовується
частота 500 кГц. Однак навіть на такій частоті вплив ємнісного опору
клітинних мембран усувається не в повному обсязі. Оцінку обсягу гідратності
слід виконувати на меншій частоті, так щоб клітина виступила в ролі
неповного

діелектрика.

Тоді

враховується

і

об’єм

позаклітинної

і

внутрішньоклітинної рідини.
На частоті 100 кГц на початку дослідження (етап ІІ) відбулася
гіпергідратація – збільшення загальної води організму, що обумовлено
початком «сухого» голодування. Надалі на 100 кГц спостерігаємо поступове
зменшення води (дегідратацію). І при виході з голодування відбувається
повернення стану води організму до майже початкових значень. Під час ІІ
етапу,

але при частоті 500 кГц зафіксовано збільшення клітинної маси.

Впродовж циклу голодування ми спостерігаємо за зменшенням клітинної маси
організму, яка збільшується при виході з голодування. На частоті 500 кГц
маємо лише незначні прояви зміни водного балансу в організмі і робити
висновки стосовно загальної гідратації людини на цій частоті неможливо, як і
аналізувати зміни клітинної маси на частоті 20 або 100 кГц.
Для повного висновку стосовно організму людини доцільніше
використовувати багаточастотне вимірювання для аналізу різних параметрів
функціонального стану на різних частотах.
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3. ОХОРОНА ПРАЦІ
У цьому розділі розглядаються питання пов’язані з забезпеченням
сприятливих та безпечних умов праці при виконанні вимірювань результатів
дослідів та оброблення результатів.
Враховуючи

той

факт,

що

використовувалася

апаратура

для

вимірювання біоімпедансу тіла людини, що є виробом медичної техніки,
основна увага в даному розділі дипломної роботи була приділена, питанням
електробезпеки при експлуатації даного виробу.
Визначені основи потенційно шкідливих та небезпечних виробничих
факторів. Запропоновані відповідні технічні та організаційні заходи з безпеки
та гігієни праці і виробничої санітарії. Також визначено основні заходи з
пожежної безпеки.

3.1. Визначення основних потенційно шкідливих та небезпечних
виробничих факторів
При експлуатації апарату існує небезпека ураження електричним
струмом. Важливість цього шкідливого фактору зростає при вимірюванні
біоімпедансу тіла людини. Небезпечний рівень напруги в електричному колі
може призвести до замикання через тіло людини. Крім того, існує небезпека
виникнення пожежі, перш за все від причин електричного характеру.
До числа найбільш важливих факторів, що знижують працездатність і
викликають зміни в організмі людини, відносяться метеорологічні (підвищена
або понижена температура повітря робочої зони; підвищений рівень шуму на
робочому місці; підвищена або понижена швидкість руху повітря та ін.).
Проведення вимірювальних робіт перебуває в приміщенні з штучним
освітленням, що може викликати недостатню освітленість робочої зони,
пульсацію світлового потоку та ін..
Хімічно і біологічно небезпечні і шкідливі виробничі фактори в даній
лабораторії відсутні.
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З психофізіологічних небезпечних і шкідливих виробничих факторів
можуть проявитись нервовопсихічні (розумове перенапруження).

3.2. Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки та гігієни
праці і виробничої санітарії

3.2.1. Електробезпека
Електробезпека є системою організаційних і технічних заходів і засобів,
що забезпечують захист людей від шкідливого і небезпечного впливу
електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної
електрики.
Відповідно до ПУЕ–2006 по степені небезпеки ураження людей
електричним струмом лабораторія, у якій проводиться дослідження та
оцінювання результатів, відноситься до категорії 3, тобто до приміщення без
підвищеної небезпеки ураження електричним струмом, оскільки відносна
вологість повітря не перевищує 75%, матеріал підлоги – не струмопровідний
(паркет), температура повітря не перевищує 35С, відсутні хімічно агресивні
речовини, також відсутня можливість дотику до заземлених металевих
конструкцій будівлі з одного боку та до електропровідних частин
електрообладнання з іншого.
До приміщення підведена трифазна мережа з глухо заземленою
нейтраллю і зануленням в якій використовується автомат струмового захисту.
Згідно з ДСТУ 3798-98 біоімпедансометр ТОР-М2 має І клас за
елктрозахистом, що означає ці вироби, які додатково до основної ізоляції
мають пристосування, що являє собою зажим у виробів з постійним
приєднанням до мережі або контакт у виробів з мережевим шнуром з вилкою
і служить для приєднання доступних для дотику металевих частин до
зовнішнього заземлювального пристрою.
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Виріб в залежності від ступеня захисту від ураження електричним
струмом відноситься до типу BF - має підвищений ступінь захисту і ізольовану
робочу частину.
Іспитові напруги і мінімальні електричні опори ізоляції для виробів I
класу, а також допустимі значення струмів витоку приведені нижче в
таблицях 3.1 та 3.2 відповідно.

Таблиця 3.1
Мінімальний опір ізоляції
Іспитова

Ізоляція між частинами

МОм, виробів типів

напруга, В
H,B,BF

Ланцюг живлення – доступні для
дотику частини
Ланцюг живлення - робоча частина
Доступні для дотику частини –
ізольована робоча частина

500

2

500

7

500

5

Таблиця 3.2
Тип виробу
B,BF
Струм витоку, мА
У нормальному стані При одиничному порушенні
На корпус

0,1

0,5

На пацієнта

0,1

0,5

При виникненні аварійного режиму, напруги і струми, що протікають
через людину не повинні перевищувати значень, які приведені в таблиці 3.3,
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в якій вказано допустимі значення напруг дотику і струму від часу
спрацювання автоматів струмового захисту.

Таблиця 3.3
Гранично допустимі струми, мА, і напруги, В, при тривалості дії,с
Струм

Нормована
величина

0,010,08

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

більше
1

Змінний

Iд

650

500 250 165 125 100

85

70

65

55

50

6

50 Гц

Uд

650

500 250 165 125 100

85

70

65

55

50

36

I

650

600 500 330 250 200 170 140 130 110 100

8

U

650

600 500 330 250 200 170 140 130 110 100

36

Постійний
Uа

—

Усі норми стосовно технічних вимог виконані на основі ДСТУ 3798-98.

3.2.2. Розрахунок електромережі на вимикаючу здатність
Сила струму при виникненні однофазного замикання на корпус
електроприладу:
I кз 

Uф
R ф  R0



220
 22 А,
64

де Rф - активний опір фазового дроту, Rф = 6 Ом
R 0 - активний опір опору нуля, R 0 = 4 Ом

Uф - напруга фази, яка рівна, Uф = 220 В.
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Струм

спрацьовування

автоматів

захисту з електромагнітним

расщепителем повинен бути в 1,4 рази менше струму короткого замикання
при струмі до 100 А.

I сп 

I кз

22
 15,7 А
1,4 1,4


Таким чином, струм спрацьовування автомата повинен бути менше
15.7А.
Максимальне значення напруги на корпусі при аварійному режимі, В:
U max  I кз  R0  22  4  88 В.

U max < U доп , при t < 0,1 маємо U доп = 200 В, згідно з ГОСТ 12.1.038-88.
Таким чином при швидкості спрацювання автомата струмового
захисту менше ніж за 0,1 с, напруга дотику на корпусі не буде перевищувати
допустиме за ГОСТ значення.
Ця вимога виконується.
Прийняті заходи для безпеки експлуатації електричного устаткування
і захист від поразки електричним струмом:
–

персонал, що працює з приладами технічно грамотний та

проінстурктований стосовно надання першої допомоги при уражені
електричним струмом.;
–

забезпечена недоступність і відповідна робоча ізоляція частин

обладнання, що знаходяться під струмом.

3.2.3. Мікроклімат робочої зони
Основними параметрами мікроклімату є:
–

температура повітря;

–

відносна вологість повітря;
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–

швидкість руху повітря;

–

інтенсивність теплового випромінювання.

Для забезпечення нормального мікроклімату в робочій зоні ДСН
3.3.6.042-99 встановлює оптимальні та допустимі температуру, відносну
вологість повітря і швидкість руху повітря в певних діапазонах в залежності
від періоду року і категорії робіт і допустиму інтенсивність теплового
випромінювання.

Значне

відхилення

параметрів

мікроклімату

від

оптимальних або від допустимих може бути причиною ряду фізіологічних
порушень в організмі людини і привести до різкого зниження працездатності,
і навіть до професійних захворювань.
Оптимальні показники мікроклімату поширюються на всю робочу зону
приміщень, допустимі показники встановлюються у випадках, коли за
технологічними, технічними та економічними причинами неможливо
забезпечити оптимальні норми, це вказано у таблиці 3.4. Роботи, що
виконуються при дослідженні, відносяться до легких фізичних робіт, тобто до
робіт, виконуваних в основному сидячи, і не вимагають великого фізичного
напруження (категорія Іа) відповідно до ДСН 3.3.6.042-99. Енерговитрати при
таких роботах не перевищують 120ккал / год.
Таблиця 3.4
Категорія
робіт

Період
року

0
Температура, C

Допустима на
робочих місцях

Швидкість руху
повітря, м/с

Оптимальна

Оптимальна

Не
постійних

Постійних

Оптимальна

Допустима на
робочих місцях

Відносна вологість,%

Допустима на
робочих місцях

Хол

Іа

2224

21-25

18-26

4060

75

0.1

0.1

Тепл

Іа

2325

22-28

20-30

4060

0
55 при 28 C

0.1

0.1-0.2
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Виміряні наступні параметри:
–

температура повітря: 23 ° С

–

відносна вологість: 58%

–

швидкість руху повітря: 0.05 м/c

При виконанні робіт досліджень шкідливі хімічні речовини не
використовуються, тому їх концентрацію вважаємо рівною нулю.
Свіже повітря, що надходить в приміщення, повинне бути очищене від
забруднень, в тому числі від пилу і мікроорганізмів. Для цього в лабораторії
необхідно встановити кондиціонер.

3.2.4. Виробниче освітлення
Правильно організоване освітлення забезпечує збереження зору
працівників, хороший стан їх центральної нервової системи і означає, в
кінцевому підсумку, безпеку, продуктивність і якість праці.
Неправильно спроектована висвітлення веде, при високій інтенсивності
праці, до тимчасового зниження працездатності, розвитку гострих і хронічних
захворювань зорової та інших систем людського організму.
До систем виробничого освітлення пред'являються такі вимоги:
–

відповідність рівня освітленості робочих місць характером

виконуваної зорової роботи;
–

досить рівномірний розподіл яскравості на робочих поверхнях і в

навколишньому просторі;
–

відсутність різких тіней;

–

сталість освітленості в часі;

–

оптимальна спрямованість випромінюваного освітлювальними

приладами світлового потоку;
–

довговічність, економічність, електо- і пожежна безпека.
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Природне освітлення в робочому приміщенні здійснюється боковим
світлом через світлові прорізи в зовнішніх стінах.
Робота

користувачів

комп'ютерів

характеризується

значним

напруженням зорового аналізатора, тому виключно важливе значення має
забезпечення раціонального освітлення робочих місць. Зоровий дискомфорт
може бути викликаний:
–

неправильною орієнтацією робочого місця відносно світлових

отворів (вікон);
–

неадекватними

світловими

характеристиками

світильників

(та/або) неправильним їх просторовим розташуванням відносно робочих
місць;
–

засліплюючою дією яскравих предметів, що знаходяться в полі

зору користувача (пряма блискість);
–

дзеркальним відбиттям на екрані предметів з високою яскравістю,

що знаходяться за спиною користувача (відбита блискість);
–

неправильним розподілом яскравості в полі зору користувача;

–

засвіченням екрана прямим чи розсіяним світлом світильників або

небосхилу через світлові отвори.
У забезпеченні максимально комфортних умов зорової роботи вагома
роль належить оптимізації кількісних та якісних показників освітлення.
Нормований рівень освітленості на робочому столі в зоні розташування
документа становить 300—500 лк.
Для забезпечення відносної

постійності

природного освітлення

незалежно від погодних умов чи пори року необхідно вікна обладнати
сонцезахисними регульованими жалюзями або світлорозсіюючими шторами з
коефіцієнтом відбиття 0,5—0,7. Розташовувати робочі місця необхідно таким
чином, щоб в поле зору користувача не потрапляли вікна або світні поверхні
світильників. Окрім того, вони не повинні також знаходитися безпосередньо
за його спиною, щоб уникнути відблисків на екрані.
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Штучне освітлення у приміщеннях необхідно здійснювати у вигляді
загальної системи рівномірного освітлення. У приміщеннях, де переважають
роботи з документами, допускається застосування комбінованого освітлення,
коли на робочих місцях встановлюють світильники місцевого освітлення, які
доповнюють загальне освітлення.
В якості джерел штучного світла застосовуються люмінесцентні лампи,
які краще поєднуються з природним освітленням, аніж лампи розжарювання.
Окрім того, вони створюють більш дифузні світлові потоки, через що
знижується можливість засліплюючої дії світла, відбитого екраном. Найкраще
застосовувати

люмінесцентні

лампи

типу

ЛБ,

які

мають

найвищу

світловіддачу.

3.2.5. Шкідливі фактори ВДТ ПЕОМ
Відповідно до ДСанПіН 3.3.2.007 - 98 основними шкідливими та
небезпечними виробничими факторами, які зв’язаними з роботою на ПЕОМ
є:
–

електромагнітне та рентгенівське випромінювання екрану;

–

механічні шуми, зв’язані з роботою принтера і вентиляційної

системи комп’ютера;
–

значна напруга

зорових

органів

і

пов’язане

з

цим

перевтомлення;
–

можливість поразки електричним струмом;

–

значне навантаження на пальці і кисті рук, що при відсутності

профілактики

і

медичного

контролю,

може

викликати професійні

захворювання;
–

тривале перебування в одному й тому ж самому положенні

сидячи, що викликає застійні явища в організмі людини.
За даними Всесвітньої

організації

охорони здоров’я професійна

діяльність користувача ПК маже в окремих випадках приводити до
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порушення функцій зорових аналізаторів, кістково - м’язової системи
(примусова поза) і порушень, зв’язаних зі стресовими ситуаціями і
нервово-емоційною напругою при роботі. Тому під час виконання роботи була
запроваджена обов’язкова зарядка кожні півгодини.
Комп’ютерна

техніка,

встановлена

в

даному

приміщенні,

є

сучасною технікою, яка виконана з урахуванням усіх вимог щодо охорони
праці. Зокрема, відеомонітори мають тип LR/NI. Тип (Low Radiation) має
низький рівень випромінювання екрана монітора. Тип NI (Non - Interlaced) та
має порядкове розгорнення, що сприяє меншому стомленню очей при
роботі з відео монітором.

3.3. Пожежна безпека
Згідно ОНТП24-86 та НАПБ Б.03.002-2007 приміщення лабораторії по
вибухопожежонебезпеці відносяться до категорії В, тому що в ній знаходяться
горючі і важкогорючі рідини , речовини і матеріали. По пожежонебезпеці
робочі зони приміщення лабораторії згідно з ПУЕ та ДНАОП 0.00-1.32-01
відносяться до класу П-ІІа – приміщення, в яких можливе утворення лише
локальних вибухонебезпечних сумішей.
Причинами виникнення пожежі в робочому приміщені можуть бути:
–

необережне поводження з вогнем;

–

коротке замикання в електромережі й устаткуванні;

–

запалення пальних матеріалів і предметів, що знаходяться в

безпосередній близькості від споживачів електричної енергії;
–

перегрів місць з’єднання струмоведучих частин;

–

недотримання норм техніки безпеки.

Для того, щоб уникнути виникнення пожежі, у приміщені лабораторії
прийняті наступні заходи:
1.

Силовий щит з центральним рубильником виведений окремо, і

прохід до нього знаходиться вільним;
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2.

Електропаяльники розміщаються на неспаленій підставці і на

безпечній відстані від легкозаймистих рідин;
3.

Необхідна кількість вогнегасників та їх тип визначаються залежно

від їх вогнегасної спроможності, граничної захищувальної площі, категорії
приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Відповідно до
міжнародного стандарту ISO №3941-77 в данному приміщенні можливі класси
пожежі А (тверді речовини, переважно органічного походження, горіння яких
супроводжується тлінням (деревина, текстиль, папір) і Е (устаткування під
напругою). Треба розмістити 1-2 вогнегасники, тому в лабораторії з первинних
засобів пожежегасіння є в наявності два вуглекислотних вогнегасника “ОУ2”;
4.

Меблі розташовані таким чином, щоб не створювати перешкод

при евакуації на випадок пожежі; розміри дверних прорізів, ширина
евакуаційних проходів та виходів і мінімальний час евакуації відповідають
усім вимогам СНиП 2.09.02–85, СНиП 2.01.02-85 та ДБН 13.1.1-7-2003; у
лабораторією вивішена план-схема евакуації з корпусу на випадок пожежі;
5.

При надходженні на роботу в лабораторію всі працюючі

проходять вступний і первинний (безпосередньо на робочому місці)
інструктаж.
Виникнення пожежі можливо у випадку короткого замикання в
ланцюгах електроживлення. У зв'язку з цим необхідно передбачити наступні
заходи:
1.

Ретельна ізоляція всіх струмоведучих провідників на робочих

місцях;
2.

Періодичний огляд і перевірка ізоляції;

3.

Суворе дотримання норм протипожежної безпеки на робочому

місці.
У робочому приміщені лабораторії виконані усі вимоги по пожежній
безпеці відповідно до НАПБ. А. 01. 001-2004 "Правила пожежної безпеки в
Україні".
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

Досліджено комплексна оцінка біогідратності організму людини під час
циклу «сухого» голодування на різних етапах вимірювання біоімпедансу на
декількох рознесених частотах – 20, 100 та 500 кГц. Це забезпечило
поглиблений аналіз параметрів гідратності людини, що ґрунтується на фізчних
основах залежності біоімпедансу від функціонального стану.
Виконані поставлені задачі:
1. Проаналізовано доцільність використання методу біоімпедансного
аналізу в різних галузях біомедичної сфери. Використання електричного
імпедансу надає можливість позбутися суб’єктивного рішення, коли йдеться
про аналіз проблеми фахівцем, спрощує методику обстежень та досліджень,
зменшує час вимірювань та скорочує фінансові витрати.
2. Для розрахунку конкретних значень загальної води організму та
безжирової маси тіла використано регресійні рівняння, що верифіковані
різними авторами. Їх результати зіставлялися з результатами еталонних
методів для отримання параметрів регресійних формул основних компонентів
складу тіла. У цих рівняннях використовується активна складова імпедансу на
частоті 50 кГц. Виникла і розв’язана задача переведення виміряних нами
результатів на потрібну частоту за допомогою інтерполяції. Проаналізовано
відмінність результатів за різними авторами параметрів регресійних рівнянь
залежно від якості оцінки на основі прогнозуючих формул біоімпедансного
аналізу за значенням середньоквадратичної похиби, що обумовлено
особливостями застосованих еталонних методів.
3. Досліджено доцільність використання методу багаточастотного
біоімпедансного аналізу при оцінюванні обсягу гідратності в організмі
людини, зокрема за векторним аналізом з використанням годографа Коула та
еліпса толерантності. Для загальної оцінки води

організму дослідження

виконувалися на частоті 100 кГц, щоб клітина виступала в ролі неповного
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діелектрика;

при

цьому

враховується

і

об’єм

позаклітинної,

і

внутрішньоклітинної рідини. Побудовані годографи Коула за результатами
вимірювань активного та реактивного опорів на кожній з досліджених частот
для спостереження зміни функціональних параметрів. На відповідних
частотах доцільно аналізувати лише

певні функціональні параметри тіла

людина. Наприклад, на частотах 20 та 100 кГц важко проаналізувати клітинну
масу, а на частоті 500 кГц – воду організму. Саме тому для оцінювання
функціонального стану тіла людини доцільно проводити вимірювання та
аналіз на декількох рознесених частотах.
Визначено, що на початку «сухого» голодування значення гідратності
значно збільшилася, що обумовлено різким припиненням споживання води і
використанням внутрішніх запасів організму для подальшого функціонування
у незмінному стані. Це спостерігається на графіках Коула на частоті 100 кГц.
На подальших етапах вимірювання спостерігається дегідратація. При виході з
«сухого» голодування параметри функціонального стану людини, наприклад,
такі як гідратація та клітинна маса, стають майже такими як початкові
значення – на початку дослідження. Подібна динаміка спостерігається і у
клітинної маси при вимірюваннях на частоті 500 кГц, адже змінюється
кількість внутрішньоклітинної рідини. Зміни води в організмі людини під час
«сухого» голодування не несуть критичного впливу, аналізуючи та
порівнюючи початкові дані та виміряні впродовж циклу дослідження.
Методика оцінювання динаміки параметрів гідратності тіла людини під
час

проведення

«сухого»

голодування

за

вимірюванням

параметрів

біоімпедансу у розширеній смузі частот дає можливість відстежувати
значення загальної води організму для миттєвого корегування у разі
виникнення значної дегідратації організму.
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ДОДАТОК А
ABCD Rule
[Stolz et al. Eur J Dermatol 1994]
To calculate the ABCD score, the 'Asymmetry, Border, Colors, and
Dermoscopic structures' criteria are assessed semiquantitatively.
Each of the criteria is then multiplied by a given weight factor to yield a total
dermoscopy score (TDS).
TDS values less than 4.75 indicate a benign melanocytic lesion, values between
4.8 and 5.45 indicate a suspicious lesion, and values of 5.45 or greater are highly
suggestive of melanoma.
Asymmetry

To assess asymmetry, the melanocytic lesion is bisected by
two 90º axes that were positioned to produce the lowest possible
asymmetry score. If both axes dermocopically show asymmetric
contours with regard to shape, colors and/or dermoscopic
structures,

the

asymmetry

score

is

2.

If there is asymmetry on one axis only, the score is 1. If asymmetry
is absent with regard to both axes the score is 0.
Border

The lesion is divided into eighths, and the pigment pattern
is assessed. Within each one-eighth segment, a sharp, abrupt cutoff

of

pigment

pattern

at

the

periphery

receives

a score 1. In contrast, a gradual, indistinct cut-off within the
segment receives a score of 0. Thus, the maximum border score is
8, and the minimum score is 0.
Color

Six different colors are counted in determining the color
score: white, red, light brown, dark brown, blue-gray, and black.
For

each

color

present,

add

+1

to

the

score.

White should be counted only if the area is lighter than the adjacent
skin. The maximum color score is 6, and the minimum score is 1.
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Dermoscopic

Evaluation of dermoscopic structures focuses on 5 structural

structures

features: network, structureless (or homogeneous) areas, branched
streaks, dots, and globules. The presence of any feature results in
a score +1 Structureless (or homogenous) areas must be larger than
10% of the lesion to be considered present. Branched streaks and
dots are counted only when more than two are clearly visible. The
presence of a single globule is sufficient for the lesion to be
considered positive for globules.

Criterion

Description

Score Weight
factor

Asymmetry

In 0, 1, or 2 axes; assess not only contour, but also

0-2

X 1.3

0-8

X 0.1

1-6

X 0.5

1-5

X 0.5

colors and structures
Border

Abrupt ending of pigment pattern at the periphery in
0-8 segments

Color

Presence of up to 6 colors (white, red, light brown,
dark brown, blue-gray, black)

Dermoscopic

Presence of network, structureless or homogeneous

structures

areas, branched streaks, dots, and globules

Formula for TDS:
[ (A score x 1.3) + (B score x 0.1) + (C score x 0.5) + (D score x 0.5) ]
Total Dermoscopy Score (TDS)

Interpretation

<4.75

Benign melanocytic lesion

4.8-5.45

Suspicious lesion; close follow-up or excision
recommended

>5.45

Lesion highly suggestive of melanoma

False-positive score (>5.45) sometimes

Reed and Spitz nevus

observed in:

Clark nevus with globular pattern
Congenital melanocytic nevus

