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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
«Сенсори для біомедицини» – це дисципліна поглибленого 

вивчення, що викладається фахівцям з біоінженерії на останньому 

етапі навчання, тобто при підготовці магістрів. Вона має чітку 

професійну спрямованість, оскільки вибір і застосування оптичних 

сенсорів є невід’ємною часткою біоінженерії.  

Мета дисципліні полягає в підготовці фахівців з 

біоінженерії, здатних вирішувати інженері завдання, пов’язані із 

функціонування і застосування оптичних датчиків, які 

використовуються в медицині. 

Основна задача вивчення курсу полягає в наданні 

студентам базових знань щодо типів, властивостей і можливих 

напрямків застосування оптичних сенсорів в біомедичній інженерії. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

принципи зондування біологічних параметрів, що відносяться до 

здоров'я людського тіла.; принципи оптичних датчиків, які 

використовуються для біомедичних застосувань. 

Студенти повинні  набути компетенції з виконання критичних 

досліджень літератури по даній темі, обмін уявленнями, працюючи в 

групі 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні набути 

практичних умінь і навичок з: 

- взаємного розуміння технічних і біологічних аспектів на основі 

робочих механізмів імплантуються датчиків; 

- проектування та розробки імплантуються датчиків. 



1. ВВЕДЕННЯ 
 
Залежно від розв'язуваних завдань дослідження в 

телемедичних системах можуть реєструватися найрізноманітніші 
фізіологічні сигнали і параметри і, відповідно, використовуватися 
різні датчики. 

Біомедичні датчики, в залежності від типу реєстрованих 
сигналів, можна розділити на три великі групи (рис.1): датчики, 
які реєструють біоелектричну активність, датчики різних 
фізичних величин, хімічні датчики. 

 

 
Рисунок 1 - Класифікація біомедичних датчиків 
У свою чергу, датчики, відносяться до різних груп, можуть 

вимірювати один і той же фізіологічний параметр. Наприклад, 
виміряти ступінь оксигенації крові можна оптичними та 
електрохімічними датчиками, частоту дихання-за допомогою 
електродів і датчиків механічних величин і т.д. З точки зору 
розташування щодо тіла людини біомедичні датчики можна 



розділити (рис.2) на безконтактні, шкірні, інвазивні і 
імплантуються. 

 
Рисунок 2 - Класифікація біомедичних датчиків по 

розташуванню щодо тіла 
Залежно від областей застосування біомедичні датчики 

телемедичних систем, можна розділити на дві групи: датчики, які 
використовуються в складі апаратури в медичних установах і 
датчики, які використовуються для біотелеметрії, зокрема, в 
системах домашнього моніторингу. Основна відмінність цих груп 
полягає в умовах експлуатації. У першому випадку, все 
діагностичні процедури проводяться відповідно до визначених 
методиками і під наглядом фахівців, що дозволяє мінімізувати 
помилки вимірювань. У другому випадку, особливо при 
спостереженні за пацієнтами в домашніх умовах, реєстрація 
сигналів і вимірювання фізіологічних параметрів проводиться в 
умовах вільної поведінки пацієнта, що, з урахуванням 
недостатньої кваліфікації користувача, збільшує ймовірність 
виникнення помилок. 

Розглянемо як приклад датчики другої групи. Переважна 
більшість телемедичних систем персонального моніторингу 
використовується для спостереження за електричною активністю 
серця. Це пов'язано, з одного боку, з широким розповсюдженням 
серцево-судинних захворювань, а з іншого боку відносною 
простотою реєстрації електрокардіосігнала (ЕКС). Для реєстрації 



ЕКС як датчики використовуються шкірні електроди, що 
встановлюються на тілі пацієнта. Залежно від типу кріплення 
розрізняють притискну, підкладні, присмоктуються, клеяться 
електроди. Відповідно, конструкції електродів істотно 
розрізняються. Вибір тієї чи іншої конструкції залежить від цілей 
застосування. Так для короткочасної реєстрації ЕКС зазвичай 
використовуються притискні і присмоктуються електроди, для 
долговременной- клеяться. 

З точки зору якості реєстрації ЕКС основними параметрами 
електродів є електродні потенціали і опір переходу електрод-
шкіра. Електродні потенціали утворюються в результаті взаємодії 
між матеріалом електрода і іонами електролітів тіла. Різниця 
потенціалів між електродом і електролітом тіла залежить від 
матеріалу електрода. Ця різниця потенціалів під дією різних 
факторів (рухової активності пацієнта, температури, зміни 
геометричних параметрів контакту, активності іонів) змінюється в 
часі, що призводить дрейфу ізолінії ЕКС (рис. 3). 

 
Рисунок 3 - Перешкода при реєстрації ЕКС через дрейф 

електродного потенціалу 
Опір електрода залежить від багатьох факторів: площі 

електрода, частоти сигналу, якості обробки поверхні шкіри. Опір 
електрода впливає на рівень перешкод, при реєстрації, зокрема, на 
рівень перешкод від силової мережі. Крім того, збільшення опору 
електродів збільшує аддитивную похибка. 

Еквівалентна схема шкірного електрода включає в себе 
джерело ЕРС, активне і ємнісний опір (рис.4). 



 
Рисунок 4 Еквівалентна схема шкірного електрода 
Тут Rd і Cd- еквівалентні опір і ємність кордону розділу 

електрод шкіра, Ehc- електродний контактний потенціал, Rs- опір, 
обумовлене матеріалом електрода. 

Для реєстрації ЕКС в одному відведенні зазвичай 
використовують три електрода два активних і один пасивний, які 
підключаються кабелем до входу диференціального підсилювача. 
Основне завдання диференціального усілітеля- посилення 
слабкого сигналу (амплітуда ЕКС лежить в діапазоні 00.3-5 мВ) на 
тлі значних синфазних перешкод. Типова схема попереднього 
підсилювача ЕКС приведена на малюнку 5. 

 



Рисунок 5 - Принципова схема попереднього підсилювача 
ЕКС  

Підсилювач побудований за схемою вимірювального 
підсилювача на операційних підсилювачах (ОП) DA1.1, DA1.2, 
DA1.3. Для активного придушення мережного синфазної 
перешкоди в ланцюг негативного зворотного зв'язку введений 
драйвер нейтрального електрода, зібраний на ОУ DA2.1-DA2.2. 

Одними з основних вимог до приладів пацієнта, що входять 
до складу телемедичної системи персонального моніторингу, є 
малі габарити і споживана потужність. У зв'язку з цим доцільно 
для побудови підсилювачів ЕКС використовувати малопотужні 
мікросхеми з великим ступенем інтеграції. Одним з можливих 
варіантів модернізації наведеної схеми є використання 
вимірювальних підсилювачів в інтегральному виконанні, 
наприклад, таких як AD620-623 фірми Analog Devices. Інший 
варіант полягає в застосуванні спеціалізованих мікросхем 
підсилювачів біопотенціалів, які недавно почали виробляти 
провідні компанії. Так, сімейство мікросхем ADS1294 / 6/8 / 4R / 
6R / 8R фірми Texas Instruments розроблено спеціально для 
побудови підсилювачів біопотенціалів і кожна мікросхема 
включає в себе (рис. 6) вхідний мультиплексор, підсилювачі з 
програмно регульованим коефіцієнтом посилення, 24-х бітний 
сигма-дельта АЦП, драйвер нейтрального електрода. Управління 
мікросхемою проводиться за стандартним SPI інтерфейсу. 



 
Рисунок 6 - Структура ADS1298R 

У мікросхемах з індексом "R" додатково введено канал 
реєстрації кривої дихання. Крива дихання реєструється 
імпедансним методом, заснованим на зміні опору грудної клітки 
під час дихання. Версії мікросхем відрізняються кількістю каналів 
реєстрації ЕКС і наявністю каналу реєстрації кривої дихання. 
Аналогічну мікросхему ADAS1000 випускає фірма Analog 
Devices. 

Іншим підходом, за допомогою якого можна контролювати 
параметри серцевої діяльності і дихання, є реєстрація механічних 
мікропереміщень грудної клітини за допомогою датчиків 
прискорення і тензодатчиков. Цей підхід заснований на методі 



баллістокардіграфіі. Баллістокардіографія- метод графічної 
реєстрації реактивних механічних рухів тіла людини, 
обумовлених скороченнями серця і переміщенням крові у великих 
артеріях. На реєстрованої кривої відображаються коливання тіла, 
викликані систолой серця, гідравлічним ударом крові про дугу 
аорти, і елементи легеневого стовбура. Амплітуда хвиль в 
систолічною фазі пропорційна енергії серцевого викиду. 

Основний на цьому принципі прилад «Сонокард» / 32 / 
використовувався в ході проведення медико-біологічних 
експериментів на Міжнародній космічній станції. Прилад включає 
в себе датчик-акселерометр, підсилювально-перетворювальне 
пристрій, блок пам'яті, контролери для зв'язку із зовнішнім 
комп'ютером і джерело живлення. Прилад розміщується зліва в 
верхньому кишені футболки космонавта і його датчик сприймає 
мікроколивання грудної стінки, пов'язані з роботою серця. 
Зареєстровані під час сну сигнали записуються в енергонезалежну 
пам'ять приладу, з якої потім передаються в бортовий комп'ютер і 
далі по каналах зв'язку на Землю. Записи сигналів, що 
отримуються за допомогою приладу «Сонокард» представляють 
собою результат реєстрації всіх вібрацій, які сприймаються 
акселерометром. Виділення сигналів, обумовлених діяльністю 
організму, з сумарного сигналу здійснюється програмними 
засобами. При цьому визначаються частота пульсу, частота 
дихання і рухова активність. Особливістю методу реєстрації 
фізіологічних сигналів, що використовується в приладі 
«Сонокард» є те, що реєстрація виконується безконтактно і не 
вимагає фіксації на тілі електродів або спеціальних датчиків. 

Для реалізації методу безконтактної баллістокардіографіі 
зручно використовувати в якості датчиків прискорення 
мікроелектромеханічні (MEMS) акселерометри, наприклад, такі 



як ADXL350 фірми Analog Devices / 33 /. Акселерометр ADXL350 
дозволяє вимірювати прискорення по трьох координатах, в 
діапазоні температур від -40 ° C до + 85 ° C. У акселерометр 
ADXL350 вбудований 13разрядний аналогово-цифровий 
перетворювач з можливістю вибору діапазону вимірювань (± 1g, 
2g, 4g або 8g), що дозволяє передавати цифрові дані в 
мікроконтролле по послідовній шині SPI. ADXL350 випускаються 
в 16-контактних корпусах розмірами 3 x 4 x 1,2 мм. Структурна 
схема акселерометра приведена на малюнку 7. 

 
Рисунок 7 - Структурна схема акселерометра ADXL350  
Для реєстрації параметрів серцевої діяльності і дихання 

можна також використовувати тензодатчики, змонтовані на 
нагрудній поясі. Так в запропонований пояс для реєстрації 
дихання і частоти серцевих скорочень, де для вимірювань 
використовується PVDF плівковий датчик (рис.8). 



 
Рисунок 9-Система для реєстрації параметрів серцевої 

діяльності і дихання з PVDF датчиком 
 
Іншими контрольованими фізіологічними параметрами в 

телемедичних системах персонального моніторингу є рухова 
активність, температура, артеріальний тиск, вміст глюкози в крові. 
Вимірювання рухової активності можна проводити за допомогою 
датчиків, що застосовуються в безконтактної 
баллістокардіографіі, наприклад, акселерометрів. Для 
вимірювання температури зручно використовувати інтегральні 
датчики. Подібні датчики виробляються різними провідними 
фірмами. Так, прецизійний температурний датчик ADT7420 дає 
можливість отримати дозвіл до 0.0078 градусів Цельсія в діапазоні 
від -20 до 105 градусів з похибкою 0.25 градусів. При зменшенні 
діапазону вимірювання до діапазону температур тіла людини 
похибка можна істотно знизити. Датчик має вбудоване 16- ти 
розрядний АЦП і сполучається з мікроконтролерами по шині I2C. 

Для вимірювання параметрів артеріального тиску і вмісту 
глюкози в крові застосовуються стандартні медичні прилади. 



Наприклад, для вимірювання параметрів артеріального тиску 
використовується монітор Omron НЬОМУ-609, а для введення 
значень виміряного тиску в прилад персонального моніторингу - 
цифрова клавіатура. 
  



2 СЕНСОРИ АРТЕРІАЛЬНОЇ ПУЛЬСАЦІЇ КРОВІ 
 
Реєстрація та обробка сигналу периферичної артеріальної 

пульсації крові знаходить широке застосування в 
інструментальних системах кардіологічної діагностики для 
моніторингу частоти серцевих скорочень, визначення ступеня 
насичення гемоглобіну артеріальної крові киснем, 
вимірювання артеріального тиску, дослідження 
гемодинамічних процесів в артеріальному руслі. 

Всі існуючі інструментальні засоби реєстрації 
артеріальноїпульсації крові можна розділити на дві групи. 
Перша група представлена сфігмографіческімі ІП 
артеріальноїпульсації крові; до другої групи належать 
плетізмографіческіе ІП артеріальноїпульсації крові. На 
малюнку 2.1 представлена узагальнена класифікація ІП 
артеріальноїпульсації крові. 

 
Рисунок 2.1 - Вимірювальні перетворювачі артеріальної 

пульсації крові 
Сфігмографіческіе вимірювальні перетворювачі 

забезпечують реєстрацію та обробку сфігмограми 
артеріальноїпульсації крові. Артеріальна сфигмограмма 
відображає коливання стінки артерії, пов'язані зі змінами тиску 



в посудиніпротягом кожного серцевого циклу. Сфігмограми 
артеріальноїпульсації крові реєструють за допомогою спеціальних 
датчиків, що перетворюють механічні коливання в електричні. 
Датчики встановлюють на ділянках тіла з чітко вираженою 
пульсацією артерій - на сонної, підключичної, стегнової і 
променевої артеріях. Як чутливий елемент використовуються 
найрізноманітніші перетворювачі механічних переміщень: 
індуктивні, ємнісні, транзисторні, п'єзоелектричні і інші. Сучасні 
перетворювачі механічної енергії коливань стінки артеріального 
судини практично безінерційна і мають гарну лінійною 
характеристикою в досить широкому діапазоні. 

Сфігмографіческіе ІП артеріальноїпульсації крові 
включають датчик тиску, перетворювач сигналу датчика, 
підсилювач сигналу, блок обробки сигналу (рисунок 2.2). 

Недоліки сфігмографіческіх ІП артеріальноїпульсації 
крові обумовлені крутий залежністю величини вихідного 
сигналу первинного перетворювача від взаємного 
розташування пульсуючого судини і чутливого елемента. 
Іншими словами, на величину сигналу сильно впливають такі 
фактори як точка докладання датчика, ступінь притиснення, 

глибина залягання артеріального судини. 
Рисунок 2.2 - Узагальнена структурна схема 

сфігмографіческого ІП артеріальноїпульсації крові 
Плетізмографіческіе ІП артеріальноїпульсації крові 

забезпечують реєстрацію та обробку біосігнала пульсового 
кровонаповнення ділянки тіла або судини. В даний час 



плетізмографіческіе ІП артеріальноїпульсації крові поділяють 
в залежності від способу перетворення сигналу 
артеріальноїпульсації крові на механічні, електроімпедансних 
і фотометричні ВП. 

У механічних плетізмографіческіх ІП 
артеріальноїпульсації крові зміни обсягу артеріального судини 
сприймаються укладеної в обмеженому обсязі середовищем 
(повітря або вода) безпосередньо або через різного роду 
розділові плівки. До складу такого роду ІП входить приймач 
коливання, що складається з чутливого елемента, що сприймає 
коливання досліджуваної ділянки, перетворювач 

зареєстрованого коливання в електричну енергію, підсилювач 
інформаційного сигналу, блок обробки сигналу (рисунок 2.3). 

Рисунок 2.3 - Узагальнена структурна схема механічного 
ІП артеріальноїпульсації крові 

Механічні ІП артеріальноїпульсації крові, що 
використовують для передачі артеріальних коливань водне 
середовище, в даний час практично не використовуються. До 
очевидних недоліків такого роду ІП відноситься їх 
громіздкість, підвищена інерційність, низька чутливість і 
низька точність вимірювання. 

Пневмомеханічний ІП артеріальноїпульсації крові 
позбавлені багатьох принципових недоліків водонаповнених 
плетізмографіческіх систем. В силу того, що повітря має 
низький коефіцієнт тертя і малу масу, це дозволяє 



використовувати відносно прості конструкції з мінімальними 
витратами енергії на передачу сигналу при більш високій 
чутливості і точності, ніж водні механічні плетизмограф. 

В якості перетворювачів сигналу в пневмомеханических 
плетізмографіческіх ІП використовуються капсула Марея, що 
перетворюють пульсації стовпа повітря в руху легкого пера, 
капсула Франка, яка перетворює коливання в оптичний сигнал, 
а також різні індукційні, ємнісні, пьезокрісталліческіе і 
пьезокерамические перетворювачі тиску повітря в 
електричний сигнал. 

Недоліками пневмомеханических плетізмографіческіх ІП 
є необхідність суттєвої герметизації, що призводить до 
збільшення габаритів, а також залежність отриманих 
показників від температури навколишнього середовища. 

Однією з різновидів ВП механічної плетизмографии є ІП 
на основі оклюзійної плетизмографии, що представляє собою 
метод реєстрації приросту обсягу частини тіла після створення 
його венозної оклюзії, що порушує венозний відтік з органу. 

Досліджувана частина тіла (найчастіше палець) 
герметизується в спеціально підібраному посудині - рецепторі. 
Середовище, що оточує цю частину тіла (повітря або вода) і 
передає зміни обсягу органу через систему датчиків і 
посилення, пов'язана з реєструючим пристроєм. 
Проксимальнее досліджуваної частини тіла, наприклад на 
плече, накладають манжету для вимірювання артеріального 
тиску. Спочатку реєструють вихідну плетизмограммой, на якій 
видно коливання обсягу, пов'язані з пульсовим 
кровонаповненням органу. Після цього в манжеті створюють 
тиск 20 мм рт. ст. і знову записують плетизмограммой. На тлі 
венозної оклюзії відбувається збільшення обсягу 



досліджуваної частини тіла, оскільки зберігається 
артеріальний приплив крові. 

Швидкість окклюзионного приросту обсягу відображає 
об'ємну швидкість кровотоку в пальці. Величина і швидкість 
окклюзионного приросту обсягу насамперед залежить від 
тонусу артеріальних судин: чим нижче їх тонус, тим більшим 
виявляється приріст обсягу. Застосування різних 
функціональних проб дає можливість диференціювати 
функціональні і органічні зміни тонусу артеріальних судин. 

У сучасній клінічній практиці механічні ІП 
артеріальноїпульсації крові в силу невисокої точності 
вимірювань, низькою технологічності знаходять вкрай рідкісне 
застосування. 

Електроплетізмографіческіе ІП артеріальноїпульсації 
крові засновані на методі реографии. Реографія є метод 
дослідження функції серцево-судинної системи шляхом 
реєстрації коливань імпедансу, пов'язаних зі змінами 
кровонаповнення досліджуваних ділянок тіла. Метод 
заснований на тому, що при пропущенні через ділянку тіла 
змінного струму (з частотою 16-300 кГц), роль провідника 
струму виконують рідкі середовища організму, перш за все 
кров у великих судинах; це дає можливість судити про стан 
кровообігу в певній області тіла або органі (наприклад, 
кінцівки, мозку, серці, печінці, легенях). На кровонаповнення 
впливають тонус судин і загальна кількість крові, тому 
реографія дає непряме уявлення про периферичної опорі току 
крові в судинах і про обсяг циркулюючої крові. 

В основі методу лежить пропорційна залежність, 
встановлена А.А. Кедровим, між змінами імпедансу (ΔZ) по 
відношенню до його початкової величини (Z) і приростом 



обсягу (ΔV) по відношенню до вихідного обсягу (V) 
досліджуваної частини тіла за рахунок її кровонаповнення: 

 
Хоча відомо, що на величину Z впливають коливання не 

тільки обсягу, але і швидкості потоку крові, прийнято вважати, 
що реєструється крива змін імпедансу за кожен серцевий цикл 
(реограма) відповідає в основному кривої об'ємного пульсу, 
інтерпретація якої можлива на основі теоретичних принципів 
механічної плетизмографии і сфигмография. 

Електроплетізмографіческіе ІП артеріальноїпульсації 
крові включають в себе високочастотний генератор струму, 
вимірювальний каскад, підсилювач сигналу, блок обробки 
сигналу (рисунок 2.4). 

У електроплетізмографіческіх ІП реєструють коливання 
імпедансу за допомогою введеної ззовні електричної енергії. В 
силу того, що ці коливання мають мале значення від загального 
опору тканини (близько 0,5 - 1%), використовують змінні 
електричні струми високої частоти (близько 50 - 500 кГц). Для 
отримання прийнятною чутливості амплітуду змінного струму, 

що пропускається через біотканини, вибирають на рівні 2 мА. 
Рисунок 2.4 - Узагальнена структурна схема 

електроплетізмографіческого ІП артеріальноїпульсації крові 
Принциповим недоліком електроплетізмографіческіх ІП 

артеріальноїпульсації крові є складні кількісні 



взаємовідносини між даними електричних величин та даними 
про обсяг крові в досліджуваній ділянці тіла. Складнощі в 
інтерпретації отриманих результатів також визначаються 
залежністю реєстрованих сигналів від розмірів електродів, їх 
взаємного положення і використовуваної вимірювальної 
схемою. 

Фотоплетізмографіческіе ІП артеріальноїпульсації крові 
засновані на методі фотометрії. В основу фотометричних 
методів покладено здатність біологічної тканини змінювати 
ступінь поглинання або відбиття світлового потоку, що 
проходить крізь неї. Відповідно до закону Бугера- Ламберта-
Бера поглинання світла в об'єкті з однорідними оптичними 
властивостями залежить від товщини шару, через який це 
випромінювання проходить: 

I = I0 × e-all 
де: I - інтенсивність світлового потоку, що пройшов через 

тканину, I0 - інтенсивність світлового потоку, що падає на 
тканину, aλ - коефіцієнт світлопоглинання, що залежить від 
довжини хвилі випромінювання і оптичних властивостей 
тканини, l - товщина тканини, що поглинає світло. 

Якщо світловий потік пропускати через біологічну 
тканину, яка містить артеріальні судини і оцінювати значення 
світлового потоку, що пройшов через неї, то поглинання 
світлового випромінювання або абсорбція буде залежати від 
товщини биоткани, її внутрішньої структури, розмірів 
кровоносних судин і спектрального складу джерела світла. 

Фотоплетізмографіческіе ІП артеріальноїпульсації крові 
включають в себе джерело випромінювання, фотоприймач, 
формувач сигналу, підсилювач сигналу, блок обробки сигналу 
(рисунок 2.5). 



 
Рисунок 2.5 - Узагальнена структурна схема 

фотоплетізмографіческого ІП артеріальноїпульсації крові 
У фотоплетізмографіческіх ІП артеріальноїпульсації 

крові ділянку тканини, в якій досліджується артеріальна 
пульсація кровотоку, наприклад, палець руки (Рисунок 2.6), 
мають у своєму розпорядженні на шляху променя світла між 
джерелом випромінювання і фотоприймачем. 

 

 
Рисунок 2.6 - Реєстрація палацовий фотоплетізмограмми 
Залежність поглинання світла від часу має дві складові 

(рисунок 2.7): пульсуючу компоненту, обумовлену зміною 
обсягу артеріальної крові при кожному серцевому скороченні і 
"постійну" компоненту, яка визначається часткою світла, що 
поглинається в вимірюваному пульсовом циклі під час 
діастоли, і оптичними характеристиками венозної і капілярної 
крові, кісток, шкіри та інших тканин досліджуваної ділянки. 



 
Рисунок 2.7 - Компоненти поглинання світла 
Реєстрація та виділення пульсуючою складової сигналу, 

що характеризує зміну розмірів артеріальних судин з кожним 
серцевим циклом, дозволяє досліджувати еластичні 
властивості кровоносних судин. Реєстровані сигнали 
периферичної артеріальної пульсації або фотоплетізмограмми 
(ФПГ) периферичного пульсу наведені на малюнку 2.8. Кожен 
фрагмент ФПГ сигналу являє собою периферичну пульсову 
хвилі. Максимум цієї хвилі відповідає моменту максимального 
кровонаповнення судини - систоле, а мінімум - диастоле. 
Амплітуда реєстрованих коливань залежить від різниці тиску в 
судинах при систоле і діастолі. 

Фотоплетізмографіческій метод неінвазивної реєстрації 
біосигналів периферичної пульсової хвилі знаходить широке 
застосування в інструментальній діагностиці, і в частотності, є 
єдиним серед всіх ІП артеріальноїпульсації крові який 
знаходить застосування для моніторингу ступеня насичення 
гемоглобіну артеріальної крові киснем. 



 
Рисунок 2.8 - фотоплетізмограмми периферичної 

артеріальної пульсації крові 
У сучасній клінічній практиці в складі діагностичних 

систем моніторингу стану серцево-судинної системи 
найбільше застосування знаходять фотоплетізмографіческіе ІП 
та сфігмографіческіе ІП артеріальноїпульсації крові. Дані види 
ІП артеріальноїпульсації крові будуть детально розглянуті в 
наступному розділі. 
  



3 СЕНСОРИ БІОЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ 
СЕРЦЯ 

ІП біоелектричної активності серця призначені для 
реєстрації різниць потенціалів, обумовлених біоелектричної 
активності серця, з поверхні біологічного об'єкту, обробки і 
перетворення отриманих напружень в вимірювальний сигнал. 
ІП біоелектричної активності серця є найпоширенішими ІП 
біомедичних сигналів в сучасній клінічній практиці. 

ІП біоелектричної активності серця призначені для 
реєстрації різниць потенціалів, обумовлених біоелектричної 
активності серця, з поверхні біологічного об'єкту, обробки і 
перетворення отриманих напружень в вимірювальний сигнал. 
ІП біоелектричної активності серця є найпоширенішими ІП 
біомедичних сигналів в сучасній клінічній практиці. 

До складу ІП біоелектричної активності серця входять 
електроди, формувач сигналу, підсилювач ЕКГ сигналу і блок 
обробки сигналу. На малюнку 3.1 приведена узагальнена 

функціональна схема ІП біоелектричної активності серця. 
Рисунок 3.1 - Узагальнена функціональна схема ІП 

біоелектричної активності серця 
Первинним елементом ІП біоелектричної активності 

серця є електроди, службовці для гальванічного зв'язку 
шкірних покривів і вхідних каскадів ВП. Електроди для 
реєстрації біосигналів представляють собою провідники 
спеціальної форми, за допомогою яких здійснюється з'єднання 



елементів з різними типами провідності - іонної і електронної. 
Процеси, які відбуваються в місці контакту електрода з 
біологічним об'єктом, справляють істотний вплив на якість 
реєстрованих біосигналів. Більш детально це питання буде 
розглянуто в наступному розділі. 

Основні параметри ІП біоелектричної активності серця, 
такі як кількість і тип електродів, число каналів, 
характеристики підсилювального тракту визначаються 
функціональним призначенням клінічної системи моніторингу. 

Електроди, що використовуються в ІП біоелектричної 
активності серця, можна розділити на активні та пасивні. 
Активні електроди відрізняються тим, що первинний каскад 
посилення вбудований в конструкцію самого електрода. 
Застосування активних електродів виправдано в тому випадку, 
якщо пасивні електроди не дозволяють забезпечити необхідну 
точність вимірювання біоелектричних потенціалів. 

За кількістю каналів ІП сигналу біоелектричної 
активності серця можна розділити на одноканальні і 
багатоканальні ВП. В експрес системах моніторингу 
параметрів серцевого ритму використовуються одноканальні 
ІП, в той час як багатоканальні ІП використовуються в задачах 
контурного аналізу ЕКГ сигналу і в завданнях ЕКГ-картування. 

За типом відведень ІП сигналу біоелектричної активності 
серця можна розділити на три групи: 

1) ІП, що використовують однополярні відведення; 
2) ІП, що використовують біполярні відведення; 
3) ІП, що використовують комплексні відведення. 
Напруга при однополярному відведенні являє собою 

різницю потенціалів між активним електродом, що знаходяться 
на поверхні тіла, і точкою з'єднання декількох електродів, 



розташованих, наприклад, на кінцівках. Прикладом 
однополярних відведень є грудні відведення по Вільсону V1-
V6. 

В експрес системах моніторингу параметрів серцевого 
ритму найбільш поширені ІП, що використовують біполярні 
відведення. Напруження при біполярному відведення являє 
собою різницю потенціалів між двома електродами. 
Класичним прикладом біполярних відведень є стандартні 
відведення Ейнтховена I, II, III. 

При комплексному відведення електроди підключені до 
пасивної електричного кола резисторів, на виході якої 
реєструється напруга відведення. Прикладом комплексних 
відведень служать векторкардіографіческіе системи відведення 
по Франку. 

За типом амплітудно-частотної характеристики ІП 
біоелектричної активності серця класифікуються наступним 
чином: 

1) ІП, використовувані для оперативного 
моніторингу серцевого ритму, смуга частот для таких ІП 
зазвичай становить 0,5 - 50 Гц; 

2) ІП, що застосовуються в клінічних системах зі 
смугою частот 

0,05 - 100 Гц; 
3) ІП систем аналізу ЕКГ високого дозволу, де 

смуга частот становить 0,01 - 500 Гц. 
Розрізняють два варіанти побудови джерела живлення ІП: 

автономний і мережевий. При харчуванні ІП від мережі 
змінного напруги, а також при з'єднанні з зовнішнім 
приймальний пристрій застосовують гальванічну розв'язку. 
Автономне живлення більш безпечно і дозволяє підвищити 



відношення амплітуди сигналу до перешкоди. 
Крім перерахованих раніше ознак ІП біоелектричної 

активності серця можна класифікувати по схемотехнічному 
побудови. При цьому можна розглядати різні структурні 
елементи, що входять до складу ІП біоелектричної активності 
серця. 

Можна виділити два варіанти побудови вхідних каскадів 
ІП: 

1) ІП, в основу яких покладено принцип 
мультиплексування аналогових сигналів в АЦП; 

2) ІП, побудовані з використання багаторозрядних 
АЦП, що встановлюються на кожен канал. 

Структурна схема ІП побудованих за першим варіантом 
містить: блок формування сигналів відведень, диференціальні 
підсилювачі ДУ, підсилювачі змінної напруги 
УПН,мультиплексор, АЦП, мікроконтролер і пригнічувач 
синфазної перешкоди. На малюнку 3.2 (а) приведена структурна 
схема трехканального ІП біоелектричної активності серця, 
побудованого за принципом мультиплексування аналогових 
сигналів в АЦП. На малюнку 3.2 (б) приведена структурна схема 
трехканального ІП, побудованого з використанням 
багаторозрядних АЦП, що встановлюються на кожен канал. На 
малюнку 3.2: ДУ - диференціальний підсилювач, ПСП - 
пригнічувач синфазної перешкоди, БО - буферний підсилювач, 
ФНЧ - фільтр нижніх частот. 

Варіант побудови ІП біоелектричної активності серця з 
використанням багаторозрядних АЦП (24 розряду і вище) має 
на увазі, що в цьому випадку кожен канал ІП включає вхідний 
буферний підсилювач, ФНЧ, АЦП. Головними перевагами 
такого варіанту побудови ІП є: 



1) відсутність прецизійних резисторів на вході ІП; 
2) відсутність нейтрального електрода; 
3) відсутність комутуючих елементів. 
 

 
Рисунок 3.2 - Структурні схеми 3-х канальних ІП 

біоелектричної активності серця 
Сигнал біоелектричної активності серця надходить з 

масиву електродів, розташованих на тілі обстежуваного 
людини, на блок формування сигналу відведень. На виході 
блоку формування відведень попарно формуються 
диференціальні сигнали, які відповідають тому чи іншому 
відведення ЕКГсигналу. Диференціальний підсилювач 
забезпечує часткове придушення синфазної складової перешкоди. 

Як правило, диференційний підсилювач будується по 
схему інструментального підсилювача, що забезпечує більший 
коефіцієнт ослаблення синфазного сигналу (КОСС), а також 
попереднє посилення інформаційного диференціального 
сигналу. Основними вимогами, що пред'являються до 
диференціальних підсилювачів, є забезпечення високого 
значення КОСС (не менше 60 дБ), високого значення вхідного 
опору в диференціальному режимі (не менше 500 МОм), а 



також низького рівня шумів. 
Для додаткового придушення синфазних перешкод у 

схемі інструментального підсилювача передбачається 
можливість виділення синфазного сигналу, який надходить на 
вхід активного пригнічувача синфазних перешкод (ПСП). З 
виходу ПСП синфазна перешкода в протифазі надходить на 
нейтральний електрод, що розміщується, як правило, на правій 
нозі обстежуваного. Змінний сигнал з виходу 
інструментального підсилювача надходить на підсилювач 
змінної напруги (УПН), де проводиться додаткове посилення 
ЕКГ сигналу до рівня, необхідного для нормальної роботи 
блоку АЦП. Мультиплексор під управлінням мікроконтролера 
забезпечує правильну комутацію ЕКГ сигналів, відповідних 
необхідного відведення. 

Детектор поганого контакту в системі відведень, який 
дозволяє своєчасно усувати від'єднання електродів або поганий 
контакт електрода з шкірою може будуватися схемотехнически 
або програмно. В обох випадках принцип дії детектора 
поганого контакту заснований на тому, що при від'єднанні 
електрода різко зростає амплітуда наведення мережі живлення 
в сигналі відповідного відведення. 

Схемотехнічна реалізація детектора поганого контакту 
забезпечує можливість відстежувати сигнал на виході 
первинних диференціальних підсилювачів, які входять в 
насичення при поганому контакті або від'єднанні електродів. 
програмна реалізація детектора поганого контакту властива ІП 
біоелектричної активності серця, побудованим із застосуванням 
сигма-дельта АЦП, в яких перетворення і обробка ЕКГ 
здійснюється мікро контролером. 



 
Рисунок 3.3 - Структурна схема класифікації ІП 

біоелектричної активності серця 
На якість придушення синфазного сигналу впливає схема 

підключення екрану кабелю відведень, яка може бути 
пасивною, тобто екран кабелю відведень підключається до 
спільної точки ІП, або активної, при якій екран кабелю 
відведення підключається до виходу повторювача, на вхід 
якого подається сигнал даного відведення, або сигнал, 
усереднений по декільком відведенням. 



Активне екранування кабелю відведень дозволяє 
скоротити його ємність, зменшити, внесені їм перешкоди, і 
підвищити коефіцієнт ослаблення синфазного сигналу. 
Дільник напруги з коефіцієнтом передачі 0,99, зменшує 
амплітуду сигналу, що надходить на екран, завдяки чому 
підвищується стійкість схеми. Узагальнена структурна схема 
класифікації ІП біоелектричної активності серця приведена на 
малюнку 3.3. 

 
  



4. ВИМІРЮВАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ 
ЕЛЕКТРИЧНОГО ІМПЕДАНСУ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН 

У сучасних системах клінічного моніторингу для 
діагностичних досліджень широко використовуються 
вимірювальні перетворювачі електричного імпедансу органів і 
тканин, що дозволяють отримати дані про стан організму. ІП 
електричного імпедансу біологічних тканин широко 
використовуються при побудові апаратури реографии, 
реоплетизмографія, а також електроімпедансной томографії, 
що дозволяє оцінити параметри системної та периферичної 
гемодинаміки. 

В останні роки вимірювання електричного імпедансу 
використовуються для отримання інформації про внутрішню 
структуру біологічних тканин (визначення рівня дегідратації 
організму людини, визначення компонентного складу м'язової 
тканини, визначення стану клітинних структур). Актуальним 
напрямом використання ІП біоелектричного імпедансу є їх 
включення до складу систем гемодіалізу, а також створення 
приладів експрес-визначення складу крові. Важливим 
напрямком розвитку зазначених ІП є оцінка концентрації 
клітинних суспензій з метою визначення стану життєдіяльності 
клітинних суспензій в медицині клітинних технологій. 

ІП електричного імпедансу використовуються для 
вимірювання модуля, активної і реактивної складових 
імпедансу різних об'єктів. Величина імпедансу характеризує 
електричні властивості досліджуваних об'єктів, в якості яких 
можуть виступати неоднорідні провідники, і використовується 
для вивчення їх структурного складу, особливостей будови, 
функціональних параметрів. 

Дослідження електричних властивостей неоднорідних 



провідників найчастіше проводиться при пропущенні 
електричного струму через об'єкт дослідження. Дана методика 
широко використовується в біології та медицині для 
визначення структурного складу і фізіологічних показників 
біологічних тканин. У цьому випадку в якості чутливого 
елемента ІП використовуються контактні електроди. Як 
пристрій уявлення вимірюваної величини використовуються 
перетворювачі вимірюваного параметра в струм або напруга. В 
якості вихідного перетворювача електричного сигналу 
використовується пристрій перетворення аналогового сигналу 
в цифровий вигляд. У різних областях біології і медицини 
використовується інформація про електричні властивості 
живих тканин у вигляді складових електричного імпедансу. 

При дослідженні кровопостачання органів (електропле- 
тізмографіі) ІП використовується для реєстрації змін активною 
складовою електричного імпедансу. Зі збільшенням припливу 
крові до тканин за рахунок розширення судин знижується 
величина активної складової імпедансу. Залежно від 
конкретної клінічної задачі змінюється зона дослідження, і, 
відповідно, місце накладення електродів. Тому розрізняють 
електроплетізмографію легких, печінки, мозку, судин кінцівок 
і ін. 

У тому випадку, якщо ІП електричного імпедансу має 
кілька пар електродів, причому вимірювальне вплив 
здійснюється поперемінно з кожної пари електродів, а вимір 
імпедансу - на інших парах електродів, тоді на підставі 
отриманих вимірювань може бути складена діаграма розподілу 
електричного імпедансу тканини, що розташовується під 
електродами. За допомогою тестуючого впливу на тканину, 
розрахунків та алгоритму реконструкції розподілу імпедансу 



складається імпедансна томографическая картина 
досліджуваної ділянки тканини. За реєструється розподілу 
потенціалів шляхом комп'ютерної обробки можна 
реконструювати розподіл електричного імпедансу всередині 
тіла і далі отримати імпедансному картину внутрішніх органів, 
що має діагностичне значення. 

Інший областю використання ІП для вимірювання 
складових електричного імпедансу досліджуваного об'єкта на 
різних частотах є імпедансна спектроскопія. В цьому випадку 
чутливі елементи вимірювального перетворювача представлені 
локальними електродами. На підставі даних про електричному 
імпедансі, отриманих на різних частотах, можна судити про 
структурний складі досліджуваної тканини. 

ІП біоімпеданса використовуються в схемі гемодіалізу 
для автоматичного управління концентрацією робочої рідини. 
У системах гемодіалізу за допомогою ІП електричного 
імпедансу здійснюється контроль над концентрацією іонів в 
діалізної рідини. На малюнку 4.1 приведена структурна схема 
системи бикарбонатного діалізу, в якій для контролю над 
концентрацією концентратів «А» і «В» використовуються ІП 
електричного імпедансу С1 і С2, відповідно. На малюнку 4.1 
показано: 1 - контур екстракорпоральної обробки крові, 2 - 
контур приготування діалізного розчину, Pa - датчик 
артеріального тиску, HP - насос гепарину, BP - насос крові, Pv 
- датчик венозного тиску, VC - венозний затиск, F - вхідний 
фільтр води, Н - нагрівач, Dа - деаератор, СР1 - насос 
концентрату "А", СР2 - насос концентрату "В", С1, 

Артеріальна кров пацієнта надходить в контур 
екстракорпоральної обробки крові. Вимірювання тиску в 
магістралі крові проводиться в двох точках: перед насосом 



крові (артеріальний тиск) - за допомогою датчика 
артеріального тиску Ра, і перед поверненням крові пацієнтові 
(венозний тиск) - за допомогою датчика венозного тиску Рv. 

 

 
Рисунок 4.1 - Структурна схема системи гемодіалізу 
 
Контроль тиску перед насосом крові необхідний для 

індикації підвищеного розрядження, що може бути викликано 
внаслідок неправильного положення забірної голки, перегину 
магістралі, падіння артеріального тиску у пацієнта або проблем 
з судинним доступом. Вимірювання тиску повертається 
пацієнту крові необхідно для виявлення тромбування, 
перегину магістралі або неправильного положення поворотної 
голки. Щоб уникнути згортання кров обробляється гепарином, 
що надходять в контур екстракорпоральної обробки за 
допомогою насоса НР. Потік крові визначається вагою 
пацієнта і тривалістю передбачуваної терапії і встановлюється 
за допомогою насоса ВР. 



У контурі приготування діалізного розчину здійснюється 
підготовка і дозування необхідних компонентів гемодіалізу. У 
даній системі бикарбонатного діалізу основним компонентом є 
вода, що проходить через фільтр F, нагрівач Н і деаератор Da. 
Деаерація необхідна для видалення повітряних бульбашок з 
діалізірующей рідини. Потім в підготовлену воду додаються 
необхідні обсяги концентратів «А» і «В», концентрація яких 
контролюється вимірювальними перетворювачами С1 і С2. 
Контроль над температурою діалізної рідини здійснюється 
датчиком температури Т. Детектор BL призначений для 
визначення проникнення крові в діалізної рідини, що може 
статися при розриві мембрани діалізаторів. 

ІП біоелектричного імпедансу використовуються для 
виявлення мікроорганізмів в біологічних суспензіях. Зміна 
імпедансу відбувається в живильному середовищі в міру того, 
як її хімічний склад змінюється в результаті росту і 
метаболічної активності мікроорганізмів. При цьому 
незаряджені або слабкозаряджені складові живильного 
середовища перетворюються в сільнозаряженние кінцеві 
продукти: білки метаболізуються до амінокислот, вуглеводи і 
жири до органічних кислот. Для прискореного виявлення 
мікроорганізмів за допомогою визначення електричного 
імпедансу в мікробіологічному аналізаторі використовується 
двухелектродний ІП електричного імпедансу. 

 
 

  



5 ПРИНЦИПИ МОНІТОРИНГУ 
ПАРАМЕТРІВ СЕРЦЕВОГО РИТМУ 

Найбільш простим методом оцінки параметрів серцевого 
ритму є визначення частоти серцевих скорочень (ЧСС). Цей 
показник дозволяє об'єктивно судити про рівень 
функціонування серцево-судинної системи пацієнта. При 
анестезіологічному моніторингу зміни ЧСС під час наркозу 
відображають реакцію організму на хірургічне втручання. 
Оцінка ЧСС в найпростішому випадку може проводитися 
шляхом пальпації коливань артеріальної судинної стінки. 

Моніторні прилади, які використовуються в клінічній 
практиці, здійснюють безперервний вимір і цифрову індикацію 
частоти серцевих скорочень. Ці дані визначаються за 
результатами оцінки часових параметрів фізіологічних 
процесів, що відбуваються в серцево-судинній системі. 

Для визначення ЧСС необхідно зареєструвати сигнал, що 
відображає біоелектричну активність серця або артеріальну 
пульсацію крові, а потім виміряти тривалості часових 
інтервалів між однаковими фрагментами біосигналів. 

При неінвазивних методах вимірювання артеріального 
тиску крові ЧСС оцінюється по коливаннях тиску в оклюзійної 
манжеті. У разі прямих вимірювань тиску в магістральних 
судинах або легеневої артерії аналізуються пульсові криві, що 
реєструються на виході внутрішньосудинного датчика тиску 
крові. 

У пульсоксиметр визначення ЧСС засноване на аналізі 
фотоплетізмограмми пульсуючого ділянки тканин, найчастіше 
для цієї мети використовується кінчик пальця руки або мочка 
вуха. 



При реографічного дослідженнях параметрів 
гемодинаміки для оцінки пульсу аналізується електричний 
сигнал, відповідний зміни електричного опору ділянки тканин 
з пульсуючим посудиною. 

Для визначення ЧСС найбільш часто використовується 
електрокардіографічних канал моніторів, в якому виділяються 
QRS-комплекси ЕКГ і обробляються значення тривалостей RR 
інтервалів. 

Визначення ЧСС засноване на вимірі тривалості періодів 
проходження пульсових коливань (в разі реєстрації ЕКГ - QRS-
комплексів), що представляють собою - кардіоінтервалів (КІ). 
Після усереднення певної кількості (вибірки) отриманих 
значень тривалості КІ, ЧСС визначають за формулою: 

 
де: Ti- значення i-го КІ в секундах, N - загальна кількість 

КІ у вибірці. 
Процедури усереднення і обчислення значень ЧСС 

здійснюються в пристрої обробки приладу, побудованого 
найчастіше на основі однокристальної ЕОМ. 

У анестезіологічних моніторах використовується 
"швидке" усереднення періодів пульсових коливань 
(наприклад, визначається середнє значення по 8 КІ, тобто обсяг 
вибірки N = 8). Це дає можливість відстежувати короткочасні 
епізоди зміни ЧСС, що виникають, наприклад, при інтубації 
трахеї, і швидко реагувати на ці вимірювання. 

Індикація показань ЧСС здійснюється методом "ковзної" 
вибірки, тобто після усереднення КІ, що знаходяться в вибірці, 
обчислення ЧСС і індикації отриманого значення "вікно" 



вибірки зсувається на один КІ, потім знову відбувається 
усереднення, обчислення і індикація і т. д. Таким чином, 
цифровий індикатор ЧСС може змінювати свої свідчення з 
кожним ударом серця , реагуючи на зміни тривалості КІ, що 
знаходяться в "вікні" вибірки. 

ЕКГ сигнал відображає інформацію про скорочення 
серцевого м'яза навіть в тому випадку, коли рівень пульсації 
судини знижується нижче порога реєстрації і падає 
артеріальний тиск, що робить інформацію про ЧСС, отриману 
по RR інтервалів, особливо цінною. У той же час, при 
використанні ЕКГ для визначення ЧСС необхідно 
контролювати форму електрокардіосігнала, так як при високій 
Т-хвилі можливо помилкове подвоєння значень ЧСС. Ця 
вимога неважко виконати, так як ЕКГ канал моніторів має 
графічний дисплей для стеження за формою ЕКГ в реальному 
масштабі часу. 

Ритм серцевих скорочень є найбільш доступним для 
реєстрації фізіологічних параметром, що відображає процеси 
вегетативної регуляції в серцево-судинній системі і організмі в 
цілому. Динамічні характеристики ритму серця дозволяють 
оцінити вираженість зрушень симпатичної і парасимпатичної 
активності вегетативної нервової системи (ВНС) при зміні 
стану пацієнта. 

Аналіз вегетативної регуляції зі спостереження за 
змінами показників ритму серця дозволяє виявити картину, 
характерну для діагностики цілого ряду патологічних станів в 
різних областях медицини. Так, в медицині критичних станів 
при проведенні загальної анестезії моніторинг показників 
ритму серця дає можливість простежити за динамікою реакції 
ВНС на операційну травму і наркоз. 



При аналізі адаптаційного синдрому активність ВНС, що 
визначається по відношенню до свого тоническому рівню, 
може бути співвіднесена з заходом адаптаційних реакцій 
організму, що дає можливість контролю вираженості стресу на 
всіх його стадіях. Оскільки ритм серця знаходиться під 
контролем ланок всіх рівнів управління функціями організму, 
то його аналіз дає достовірну оцінку адаптації системи 
кровообігу і організму в цілому до дії стресових факторів. 

Слід зазначити, що контроль величини ЧСС не завжди в 
повній мірі відображає зміну активності ВНС. Одному і томуж 
значенню ЧСС можуть відповідати неоднакові комбінації 
активності ланок ВНС, що забезпечують вегетативний гомеостаз. 
Так, наприклад, зниження тонусу парасимпатичного відділу ВНС 
може супроводжуватися зменшенням активності симпатичного 
відділу, при цьому середня ЧСС залишається постійною, що не 
відображаючи зміна стану вегетативної регуляції. 

Активність вегетативної регуляції проявляється в зміні 
показників хронотропной структури серцевого ритму. 
Математичні методи аналізу дозволяють виявити 
варіабельність серцевого ритму (ВСР) - мінливість значень 
тривалостей КІ відносно один одного. Іншими словами 
варіабельність серцевого ритму відображає вираженість 
коливань ЧСС по відношенню до її середнього рівня. В даний 
час більшість дослідників використовують термін ВСР як 
узагальнююче поняття для всіх методів дослідження і 
визначення показників серцевого ритму. 

 
  



6 МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ 

ПАРАМЕТРІВ СЕРЦЕВОГО РИТМУ 

Для оцінки варіабельності серцевого ритму необхідно 
зареєструвати послідовний ряд КІ, виміряти їх тривалості і 
провести математичну обробку динамічного ряду отриманих 
значень. Методи аналізу ВСР засновані на застосуванні різних 
методик математичної обробки до послідовності значень КІ з 
метою обчислення показників ВСР, що відображають стан 
серцево-судинної системи людини. 

Найбільшого поширення в клінічній практиці отримали 
методи тимчасового (статистичного) і частотного 
(спектрального) аналізу варіабельності серцевого ритму. 
Останнім часом активно розвиваються методи аналізу 
нелінійної динаміки серцевого ритму. 

Статистичні методи застосовуються для безпосередньої 
кількісної оцінки ВСР за досліджуваний проміжок часу. При їх 
використанні серцевий ритм розглядається як сукупність 
послідовних часових інтервалів. Найбільш важливими 
статистичними послідовності КІ є: 

1) SDNN - середньоквадратичне відхилення 
(виражається в мс) величин КІ за весь аналізований період: 

 
де: NNi - значення i-го КІ, NN - середнє значення 

тривалості КІ, N - розмір вибірки КІ. 
2) RMSSD - квадратний корінь з суми квадратів 

різниці величин послідовних пар КІ (виражається в мс): 

 



 
3) NN50 - кількість пар послідовних КІ, що 

розрізняються більш ніж на 50 мілісекунд, отримане за весь 
період запису; 

4) pNN50 - відсоток NN50 від загальної кількості 
послідовних КІ, отриманих за весь період запису (виражається 
в%). 

5) CVr - коефіцієнт варіації, який представляє 
собою нормовану оцінку дисперсії (виражається в%): 

 
Необхідно зауважити, що показники RMSSD, NN50, 

pNN50 застосовуються для оцінки короткохвильових коливань 
і корелюють між собою. Показник SDNN оцінює загальну 
потужність і відображає все циклічні коливання в структурі 
ВСР. 

До числа геометричних методів перш за все відноситься 
так звана вариационная пульсометрія. Цей метод був 
розроблений ще на початку 60-х років стосовно завдань 
космічної медицини і потім отримав подальший розвиток в 
фізіологічних і клінічних дослідженнях. 

Сутність варіаційної пульсометрії полягає у вивченні 
закону розподілу кардіоінтервалів як випадкових величин. 
Послідовність значень тривалостей КІ може бути перетворена 
в геометричну структуру: розподіл щільності тривалостей КІ 
або гістограму розподілу тривалостей КІ. 

Статистичний аналіз значень тривалостей КІ дозволяє 
наочно уявити закон розподілу випадкового процесу, яким є 
ритм серця, у вигляді ступінчастої функції 

- гістограми, яка може відображатися на екрані монітора, 



і описати його набором обчислюваних статистичних 
параметрів і діагностичних показників, що відображають 
активність ВНС. 

Для статистичної оцінки вибирається певне число значень 
наступних один за одним КІ, що утворюють вибірку. Обсяг 
вибірки N зазвичай встановлюється в діапазоні 50 ... 250. 
Однак, як показують дослідження, при виборі N <100 падає 
статистична достовірність результатів оцінки. 

Побудова гістограми проводиться шляхом сортування 
вибірки КІ по їх тривалості. Для цього весь діапазон 
тривалостей КІ розбивається на тимчасові піддіапазони 
однакового розміру tп. У міру реєстрації ЕКГ і виміру 
тривалості КІ підраховуються кількості КІ, що потрапляють в 
кожен поддиапазон. Для побудови гістограми в вигляді 
ступінчастої функції по горизонтальній осі відкладається 
тривалість КІ, по вертикальній - їх кількість у відповідному 
поддиапазоне (рисунок 5.1). 

Для здорових людей в стані спокою реєструється 
нормальна гістограма, близька по виду до симетричної кривої 
Гаусса (рисунок 5.1). Гістограма отримана при наступних 
параметрах: обсяг вибірки N в = 100; амплітуда моди розподілу 
КІ Амо = 35%; значення моди розподілу КІ Мо = 0,99 c; 
варіаційний розмах ÄX = 0,05 c; величина поддиапазона tп = 10 
мс. 

 



 
Рисунок 5.1 - Гістограма розподілу КІ 
Існує кілька підходів до визначення геометричних 

показників ВСР. Одним з основних і найбільш поширених 
підходів є безпосереднє перетворення параметрів геометричної 
структури в діагностичні показники ВСР. Найбільш часто 
використовуються наступні параметри гістограми розподілу 
тривалостей КІ: 

1) Мода розподілу M - найбільш часто 
зустрічається в даній вибірці значення КІ (виражається в мс). 
При нормальному розподілі і високою стаціонарності 
досліджуваного процесу мода розподілу мало відрізняється від 
математичного очікування; 

2) Амплітуда моди Am - частка значень 
тривалостей КІ, відповідних значенням моди, до загальної 
кількості КІ (виражається в%); 

3) Варіаційний розмах ΔХ - різниця між 
максимальним і мінімальним значенням тривалості КІ у 
вибірці (виражається в мс); 

4) Триангулярная індекс HRV - відношення 
загальної кількості КІ до амплітуди моди. 

При побудові варіаційних гістограм першорядне значення 
має вибір способу угруповання даних. У багаторічній практиці 
склався традиційний підхід до угруповання кар- діоінтервалов 
в діапазоні від 0,40 до 1,30 с і інтервалом в 8 мс. Проте, ряд 



дослідників використовують більший інтервал групування - 50 
мс. 

Іншим підходом до формування геометричних показників 
ВСР є інтерполяція кривої щільності розподілу тривалостей КІ 
кусочно-лінійною функцією (так звана трикутна інтерполяція) 
і в обчисленні показника TINN. TINN - ширина підстави 
розподілу, виміряна як основа-ня трикутника, отриманого при 
апроксимації гістограми розподілу значень тривалостей КІ. 

Крім гістограм розподілу тривалостей КІ в аналізі ВСР 
застосовують методику побудови і аналізу скаттерограмм. 
Скаттерограмма (Lorenz plot) являє собою графічне 
зображення пар КІ на двовимірної координатної площини, по 
обох осях якої відкладені, відповідно, тимчасові значення 
попереднього і подальшого інтервалів. При побудові 
скаттерограмми утворюється сукупність точок, центр яких 
розташовується на бісектрисі. Відстань від центру до початку 
осей координат відповідає найбільш очікуваної тривалості 
серцевого циклу. Величина відхилення точки від бісектриси 
вліво показує, наскільки даний серцевий цикл коротше 
попереднього, вправо від бісектриси - наскільки він довший за 
попередній. Нормальна форма скаттерограмми є еліпс, 
витягнутий уздовж бісектриси. 

Даний метод надає можливість якісного аналізу 
тимчасової структури ВСР, тим не менш, можна 
використовувати такі кількісні показники: 

1) довжина основного (без екстрасистол і 
артефактів) "хмари" - довга вісь еліпса L, відповідна 
вариационному розмаху. За фізіологічною змістом цей 
показник не відрізняється від SDNN, тобто відображає сумарну 
потужність регуляції ВСР, але при цьому вказує на 



максимальну амплітуду зміни тривалостей КІ; 
2) ширина скаттерограмми w - перпендикуляр до 

довгої осі, проведений через її середину; 
3) площа скаттерограмми S обчислюється за 

формулою площі еліпса: 

 
спектральні методи аналізу ВСР отримали в даний час 

дуже широке поширення. Застосування спектрального аналізу 
серцевого ритму дозволяє кількісно оцінити різні частотні 
складові коливань ритму серця і отримати наочне графічне 
представлення про співвідношення спектральних компонент 
серцевого ритму, що відображають активність певних ланок 
регуляторного механізму. Аналіз спектральних параметрів дає 
інформацію про розподіл потужності в залежності від частоти 
зміни тривалостей КІ в часі, при цьому покладається, що ці 
коливання носять гармонійний характер, обумовлений 
фізіологічною природою процесів регуляції серцевого ритму. 

Розрізняють параметричні і непараметричні методи 
спектрального аналізу. До перших належить 
Авторегрессіонний аналіз, до других - методи на основі 
застосування перетворень Фур'є. Обидві ці групи методів 
дають порівнянні результати. 

Використання авторегресійного аналізу вимагає 
створення певної моделі, відповідної аналізованого об'єкта. До 
переваг параметричного методу можна віднести: 

1) більш гладкий вид залежності спектральної 
щільності потужності від частоти, 

2) досить точна оцінка спектральної щільності 
потужності навіть при малій кількості КІ. 



Основним недоліком параметричних методів є 
необхідність верифікації обраної моделі і її складність 
(високий порядок моделі) і принципова неможливість 
порівнювати результати аналізу ВСР, отримані за допомогою 
різних моделей. 

У сучасній клінічній практиці найбільшого поширення 
набули непараметричні методи спектрального аналізу. До 
переваг таких методів відносять простоту використовуваного 
алгоритму (в більшості випадків це швидке перетворення 
Фур'є) і швидкість обчислень. 

Розглянемо основні етапи реалізації непараметрического 
спектрального аналізу ВСР. Вихідна послідовність значень 
тривалостей КІ є тимчасовою функцію з нерегулярними 
отсчетами. Для коректного здійснення Фур'є-перетворення, 
необхідно провести апроксимацію відліків за допомогою 
гладких функцій з подальшою дискретизацией. Для реалізації 
даного кроку найбільш часто застосовують інтерполяцію за 
допомогою поліномів або сплайнів різного ступеня. 
Зауважимо, що спектральна щільність потужності буде 
залежати як від інтервалу дискретизації, так і від методу 
інтерполяції. 

На наступному етапі необхідно отриману тимчасову 
функцію помножити на згладжує вікно. Основне призначення 
цієї процедури полягає в зменшенні величини спектрального 
зсуву. Як згладжує вікна найбільш часто застосовують вікно 
Хана, Хеннінга, Хемминга тощо. 

Заключним кроком є знаходження дискретного 
перетворення Фур'є (ДПФ) від отриманої тимчасової функції. 
В якості алгоритму ДПФ для збільшення швидкості виконання 
математичних операцій, особливо в системах мониторной 



оцінки, використовується алгоритм швидкого перетворення 
Фур'є (ШПФ). На малюнку 5.2 наведені (зверху вниз) типові 
залежності тривалості КІ від часу і спектральної щільності 
потужності від частоти відповідно. 

Одним з альтернативних методів виконання перетворення 
Фур'є є отримання періодограмм Уелча. Суть цього методу 
полягає в тому, що вихідна послідовність КІ розбивається на 
кілька сегментів з 50% перекриттям, потім ДПФ застосовується 
до кожного сегменту окремо, результуюча величина 
спектральної щільності потужності виходить в результаті 
усереднення по всіх сегментах. 

 

 
Рисунок 5.2 - Зверху вниз: залежність тривалості КІ від 

часу, залежність спектральної щільності потужності від 
частоти 

Також відомий спосіб визначення спектральної 
потужності без попереднього здійснення процедури 
апроксимації нерегулярних відліків послідовності КІ - 
використання методу періодограмм Ломб (Lomb). Однак було 



встановлено, що адекватна інтерполяція і подальше 
перетворення Фур'є є більш ефективними. 

При спектральному аналізі ВСР важливе значення має 
тривалість аналізованої вибірки. При коротких записах (5 
хвилин) виділяють три головних спектральних компоненти. Ці 
компоненти відповідають діапазонам дихальних хвиль і 
повільних хвиль регуляції 1-го і 2-го порядку. У західній 
літературі відповідні спектральні компоненти отримали назви 
високочастотних (High Frequency - HF), низькочастотних (Low 
Frequency - LF) і дуже низькочастотних (Very Low Frequency - 
VLF). 

Дані спектральні компоненти, відповідно до існуючих 
стандартів, мають наступні діапазони частот: 

- HF високочастотний діапазон (дихальні хвилі) - 0,15-
0,4 Гц; 

- LF низькочастотний діапазон (повільні хвилі 1-го 
порядку) - 0,04-0,15 Гц; 

- VLF дуже низькочастотний діапазон (повільні хвилі 2-
го порядку) - 0,003 -0,04 Гц. 

При аналізі тривалих записів (від декількох годин до 24 
годин) виділяють також і ультранизькочастотних компонент - 
Ultra Low Frequency (ULF) з частотами менше 0,003 Гц. 
Спектральними діагностичними показниками є загальна 
спектральна потужність у всіх діапазонах, потужності 
спектральних складових в зазначених діапазонах і їх 
співвідношення, що характеризує динаміку зміни ВСР і баланс 
регуляції автономної нервової системи. 

Комплексне взаємодія різноманітних факторів, що 
впливають на серцевий ритм, зумовлюють нелінійний характер 
змін його показників. Для їх опису застосовуються методи 



нелінійної динаміки, зокрема фрактальний аналіз часових 
рядів, що оцінює міру складності представлених даних. 
Встановлено, що певну частку в тимчасовій структурі 
серцевого ритму складають неперіодичні хаотичні 
компоненти, що мають фрактальну природу. Зокрема, було 
показано, що зміна ступеня вираженості шумових компонентів 
в структурі ритму серця пов'язано з підвищеним ризиком 
раптової серцевої смерті. 

В даний час для оцінки нелінійної динаміки серцевого 
ритму найбільш часто використовуються наступні показники: 
показник Херста, який визначається на основі застосування 
методу нормованого розмаху (RS-аналіз) і характеризує 
ставлення сили тренда (детермінований фактор) до рівня шуму 
(випадковий фактор); показник флуктуації, показник загасання 
спектральної щільності потужності, який визначається на 
основі спектральних перетворень; розмірність Хаусдорфа і ряд 
інших. 

Відомо, що зміни показників ритму серця при стресі 
наступають раніше, ніж з'являються виражені біохімічні і 
гормональні зрушення, так як реакція нервової системи 
зазвичай випереджає дію гуморальних факторів. Це дозволяє 
шляхом спостереження за показниками активності ВНС 
своєчасно коригувати стан людини і запобігати появі 
виражених проявів стресової реакції або розвитку 
кардіологічних патологій. 

Формування діагностичних показників ВСР утруднено 
без відповідних інструментальних засобів, доступних 
широкому колу клініцистів, однак поява в останні роки 
автоматизованих кардіомоніторів і комп'ютерних засобів 
обробки електрокардіосігнала вирішує цю проблему. При 



використанні моніторних приладів контролю серцевого ритму 
оцінка стану пацієнта може проводитися шляхом контролю 
величин, що обчислюються в приладі і яку вказують 
діагностичних показників. 
  



7. ПРЯМІ ІНВАЗИВНІ МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ 

ТИСКУ КРОВІ 

 
Важливим компонентом клінічного моніторингу, що 

визначає стан серцево-судинної системи і організму в цілому, 
є контроль кров'яного тиску. 

Рух крові по судинах являє собою складний процес, який 
залежить від роботи серця, еластичності судинних тканин, 
тонусу гладкої мускулатури, кількості і в'язкості крові, опору 
потоку крові в капілярному руслі. Тиск крові в судинах є 
гідродинамічний тиск, що виникає в результаті роботи серця, 
що нагнітає кров в судинне русло. 

Артеріальний тиск крові (АТ) є найважливішим 
показником, широко використовуваним в клінічній 
діагностиці. Зміна артеріального тиску за один серцевий цикл 
складається з постійної складової тиску і пульсового 
коливання. Найбільшого розмаху пульсові коливання тиску 
досягають у великих артеріях, у міру звуження судин пульсації 
падають, стаючи непомітними в артеріолах. 

У клінічній практиці найбільш часто використовуються 
наступні параметри, що характеризують АТ крові: мінімальне 
(діастолічний), середнє динамічне і максимальне (систолічний) 
тиск (рисунок 7.1). 



 

 

 
Рисунок 7.1 - Тиск крові в аорті 

 
Діастолічний тиск являє собою величину мінімального 

тиску крові, що досягається до кінця діастолічного періоду 
серцевого циклу. Мінімальний тиск залежить від ступеня 
прохідності або величини відтоку крові через систему 
прекапіляров, ЧСС, упруговязких властивостей артеріальних 
судин. 

Систолічний тиск дорівнює максимальному тиску, що 
досягається в момент, відповідний викиду крові з серця в аорту. 
Максимальний тиск характеризує запас енергії, яким володіє 
рухається маса крові на даній ділянці судини. Максимальний 
тиск складається з бокового систолічного тиску (складова, яка 
діє на бічну стінку артерії в період систоли) і ударного тиску 
(гемодинамічний удар). 

Середнє динамічний тиск визначається інтеграцією 
поточного значення АТ за час серцевого циклу. Орієнтовно 
величину середнього тиску Рm можна визначити за формулою 
Вецлер і Богере: 

Рm = 0,42 · Рs + 0,58 · Рd 



 

або за формулою Хікема: 
Pm = Pd + (Ps-Pd) 
де: Рs - систолічний (максимальне) тиск, Рd - 

діастолічний (мінімальний) тиск. 
 
Вимірювання параметрів тиску крові для моніторингу 

показників серцево-судинної системи здійснюється прямим 
або непрямим способами. 

Прямий, інвазивний спосіб визначення тиску крові 
заснований на катетеризації судини датчиком тиску, що має 
електричний вихід. Датчик тиску попередньо калибруется в 
одиницях виміру тиску крові. Вихідний сигнал датчика 
надходить на пристрій обробки, де визначаються параметри 
тиску, які потім передаються на пристрої відображення, запису 
і зберігання даних монітора. 

Непряме визначення тиску крові пов'язано з 
використанням неінвазивних методик реєстрації параметрів 
фізіологічних процесів, пов'язаних з внутрішньосудинним 
тиском крові. Широке поширення отримали оклюзійні методи, 
засновані на вимірі тиску повітря в манжеті, що охоплює 
ділянку тканин, що містить кровоносну судину, яке 
врівноважує (компенсує) тиск крові в посудині під манжетою. 

Використовуються також методики, засновані на 
ультразвуковому вимірюванні руху судинної стінки, 
допплеровском вимірі швидкості кровотоку. 

Однак, результати вимірювань, отримані з використанням 
різних непрямих методів, можуть значно відрізнятися. Це 
пов'язано з методичними похибками непрямих вимірювань, а 
також з недостатньо чітким визначенням параметрів тиску 



 

крові, вимір яких часто пов'язане з конкретною методикою 
реєстрації біологічних сигналів. Результати прямих інвазивних 
вимірів можуть вважатися найбільш достовірні дані для 
порівняння різних непрямих методик визначення параметрів 
тиску крові. 

У той же час цінність методів вимірювань, що 
застосовуються для цілей клінічного моніторингу, 
визначається, в першу чергу, стійкістю і відтворюваністю 
показань, так як особливості методики можна врахувати, 
порівнюючи всю фізіологічну інформацію про пацієнта. 

Внутрішньосудинне вимірювання параметрів тиску крові 
з відображенням кривої тиску на графічному дисплеї та 
цифрових даних на табло монітора є найбільш зручним, точним 
і достовірним способом безперервного моніторингу показників 
серцево-судинної системи. 

Цифрова обробка сигналу внутрішньосудинного датчика 
тиску в моніторах дозволяє визначити необхідні параметри 
тиску крові. Наприклад, під час стеження за АД: значення 
систолічного, діастолічного, середнього тиску, а також 
розрахувати похідні гемодинамічні показники, що 
характеризують стан серцево-судинної системи. 

Для черезшкірної катетеризації при моніторингу 
артеріального тиску найбільш часто використовується 
променева артерія, в основному через доступність, 
можливостей забезпечення колатерального кровотоку в 
кінцівки, великого накопиченого експериментального 
матеріалу і достатній безпеці. Використання артеріального 
катетера дозволяє додатково до моніторингу артеріального 
тиску проводити відбір проб крові для біохімічного аналізу. 



 

Датчик тиску, який використовується для 
внутрішньосудинних вимірювань в моніторних системах, 
містить чутливий елемент, на який впливає тиск крові. Датчик 
включає катетер, що фіксується в досліджуваному посудині. 
Чутливий елемент, що перетворює величину тиску в 
електричний сигнал, може конструктивно розміщуватися поза 
катетера. В цьому випадку катетер заповнюється рідиною, що 
передає тиск на чутливий елемент. У сучасних конструкціях 
датчиків тиску чутливий елемент розташовується на кінчику 
катетера і відділений від крові тонкою мембраною. 

Як чутливий елемент в датчиках тиску крові 
використовуються різні типи первинних перетворювачівтиску 
(тензометричні, ємнісні, п'єзоелектричні, напівпровідникові), 
трансформують величину тиску за рахунок пружної деформації 
чутливого елемента в зміну його електричних характеристик 
(опору, ємності, напруги та ін.). Найбільшого поширення в 
мониторной апаратурі отримали тензометричні датчики, що 
володіють високими метрологічними характеристиками. 

Надійністю і малими розмірами відрізняються 
волоконно-оптичні датчики тиску. Вони містять два 
світловода, розташовані всередині катетера. Один світловод 
служить для передачі випромінювання від джерела світла на 
чутливий елемент, другий з'єднаний з фотоприймачем, 
підключеним до вимірювальної схемою. Чутлива до тиску 
мембрана встановлюється на кінчику катетера. Зі зміною тиску 
крові світловий потік, що потрапляє в приймальний світловод, 
виявляється промодулірованним по амплітуді, що і 
реєструється за допомогою фотоприймача. Волоконно-
оптичний датчик вдається зробити діаметром 0,5 мм при 



 

довжині гнучкої частини катетера до 0,6 м. Вимірювальна 
схема, до якої підключений чутливий елемент датчика, 
перетворює зміни його електричних характеристик в сигнал, 
що надходить в пристрій обробки монітора. 

Точність вимірювання тиску при використанні 
катетерних датчиків визначається рядом фізичних факторів. 
При оцінці динамічних похибок вимірювань чутливий елемент 
датчика, що сприймає коливання тиску, можна розглядати як 
гармонійний осцилятор під дією зовнішніх сил. Електричний 
сигнал на виході датчика тиску буде пропорційна величині 
пружної деформації (зміщення) чутливого елемента, отже, в 
першому наближенні він буде описуватися рішенням 
звичайного диференціального рівняння другого порядку (при 
допущенні, що сила в'язкого тертя пропорційна швидкості 
переміщення, сила пружності - переміщенню). 

Дане рішення, в залежності від значень параметрів 
системи: частоти власних коливань fо і коефіцієнта 
демпфірування ξ, має апериодический або затухаючий 
коливальний характер. Відповідно, частотна характеристика 
системи поблизу частоти fо матиме підйом або спад в 
залежності від величин коефіцієнта ξ. Це означає, що якщо в 
сигналі пульсації тиску присутні частотні компоненти, близькі 
до значення fо, то вони будуть спотворюватися, тобто будуть 
виникати динамічні похибки вимірювань. 

Мінімізація динамічних помилок при визначенні 
параметрів АД дуже важлива, так як систолічний значення АТ 
оцінюють за величиною зареєстрованого піку пульсації тиску 
в посудині, що визначається високочастотними компонентами 
пульсації тиску. Частотний спектр пульсації тиску 



 

визначається величинами ЧСС і швидкості наростання піку 
тиску. Якщо допустити, що пульсація тиску має трикутну 
форму з часом наростання не менше 10% від тривалості 
періоду коливань, то при максимальному значенні ЧСС 
рівному 180 уд / хв ширина спектра пульсацій тиску не 
перевищує 15 Гц. 

Для мінімізації динамічних похибок вимірювань власна 
частота датчика повинна в 2-3 рази перевищувати максимальну 
частоту спектра пульсацій тиску. Для катетерного 
жідкозаполненного датчика тиску крові з жорсткою 
нееластичною трубкою, параметри fо, ξ, без урахування 
механічних характеристик безінерційного чутливого елемента 
залежать від діаметра і довжини катетера, щільності і в'язкості 
рідини. Зі збільшенням довжини трубки катетера резонансна 
частота fо падає, що може привести до її потрапляння в 
частотний діапазон сигналу і до збільшення динамічних 
похибок. Так, для довжини катетера l = 150 мм, fо = 45 Гц, для 
l = 1800 мм, fо = 7 Гц. 

Попадання в катетер бульбашок повітря призводить до 
збільшення еластичності системи і збільшення ξ, що також веде 
до спотворень реєстрованих пульсацій тиску. Крім того, 
наявність бульбашок повітря небезпечно їх проникненням в 
артеріальний русло і розвитком емболії. 

Зниження динамічної похибки через близькість частот 
спектра пульсації і частоти власних коливань датчика може 
бути досягнуто введенням коригувальних ланцюгів в 
підсилювач сигналів датчика, що вирівнюють частотну 
характеристику системи в області можливих спотворень. 

Катетерного датчики тиску з чутливим елементом, 



 

розташованим на кінчику катетера, мають високу резонансну 
частоту і вільні від вказаних недоліків. Датчики фірми Millar 
Instruments мають зовнішній діаметр катетера від 0.67 до 2.33 
мм, довжину від 0.74 до 1.4 м, що дозволяє їх використовувати 
для дослідження малих судин і в педіатрії. 

Катетер датчика має просвіт на робочому кінці для 
відбору проб крові і введення рідин. Системи катетеризації 
судин, які використовуються для вимірювання артеріального 
тиску, включають розгалуження з клапаном відбору крові та 
очищення системи, а також для повільного тривалого (1 ... 3 мл 
/ год) введення розчину гепарину, що знижує ризик утворення 
тромбів. 

Технічні параметри датчиків: 
• чутливість 5 мкВ / В / мм рт.ст. 
• опір  1 кОм 
• діапазон тиску -50. +300 мм рт.ст. 
• резонансна частота 10 кГц 
Показання жідкозаполненних датчиків залежать від 

положення чутливого елемента датчика щодо тіла пацієнта. 
Щоб не допустити помилок вимірювання чутливий елемент 
повинен знаходитися на рівні правого передсердя, в іншому 
випадку необхідно ввести поправку на вагу стовпчика рідини 
висотою, що дорівнює різниці рівнів положення датчика і 
серця. Особливо це важливо враховувати при вимірі низьких 
значень тиску, наприклад, центрального венозного тиску. 

При вимірюванні АТ необхідно враховувати похибки 
фізіологічної природи. Пульсації тиску, що реєструються в 
периферичних артеріях, визначаються тонусом гладкої 
мускулатури, тому, наприклад, в променевої артерії 
систолічний тиск виявляється зазвичай більше, а діастолічний 



 

менше, ніж ці значення в центральній аорті. При зміні 
судинного опору це співвідношення може змінюватися. 

Завдяки розвитку техніки внутрішньосудинної 
катетеризації, прямий метод вимірювання тиску крові 
використовується для визначення різних параметрів тиску в 
серцево-судинній системі. Однак, інвазивність методики і 
ризик розвитку судинних ускладнень обмежують сферу 
застосування прямого методу вимірювань, найчастіше 
катетерного вимірювання використовуються в 
интраоперационном моніторингу і в кардиореанимации. 

 

 

  



 

8 НЕПРЯМІ МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ 

КРОВІ 

Неінвазивний моніторинг параметрів АД може бути 
реалізований шляхом використання непрямих методів 
вимірювання параметрів тиску крові за допомогою оклюзійної 
манжетки. Найбільшого поширення в клінічній практиці 
отримало вимірювання артеріального тиску в плечовій артерії, 
при якому окклюзионная манжетка охоплює відповідну 
ділянку правої або лівої руки пацієнта. 

Збільшення тиску повітря в манжеті (компресія) 
призводить до зміни артеріального кровотоку під манжетою, а 
також в дистальному ділянці кінцівки. Якщо тиск повітря в 
манжеті перевищить значення діастолічного тиску крові, 
артеріальний кровотік в руці дистальніше манжетки змінює 
свої параметри. Оцінка цих змін і зіставлення їх з тиском 
повітря в манжеті дозволяє визначити параметри АД за 
результатами вимірювання тиску повітря в манжеті. 

Різниця використовуваних на практиці оклюзійних 
методів визначення артеріального тиску полягає в способах 
оцінки відповідності виміряних значень тиску повітря в 
манжеті і параметрів тиску в артерії при різних режимах 
компресії (декомпресії) повітря. 

Аускультативно метод вимірювання артеріального тиску 
або метод Н.С. Короткова заснований на аналізі характерних 
звуків, так званих тонів Н.С. Короткова (далі тонів), що 
реєструються в найпростішому випадку за допомогою 
фонендоскопа, в дистальному відрізку артерії, безпосередньо у 
нижнього краю оклюзійної манжетки при певній величині 



 

тиску повітря в манжеті. 
За методом Н.С. Короткова, спочатку при вимірюванні 

АТ тиск в манжеті, що охоплює посудину, збільшують до 
повного припинення кровотоку (артеріального пульсу) в 
дистальній частині руки. Потім включають плавну 
декомпресію (випускання повітря з манжети). У момент 
відкриття артерії кровотоку, починають прослуховуватися 
перші тони. У цей момент тиск крові на вершині 
артеріальноїпульсації стає трохи більше тиску повітря в 
манжеті і артерія на короткий час "відкривається", 
породжуючи звукові коливання. Тиск в манжеті, відповідне 
появи перших тонів, приймається в методі Н.С. Короткова за 
значення систолічного артеріального тиску. Походження 
реєстрованих тонів може пояснити турбулентним рухом крові 
по стиснутому судині, а також нестійким поведінкою стінок 
після "відкриття" стислій артерії, 

При подальшій плавної декомпресії (близько 3 мм рт. Ст. 
На один удар пульсу) характер звукових тонів змінюється, 
вони стають глуше (їх частотний спектр зсувається в бік більш 
низьких частот) і потім вони зникають. Вважається, що момент 
приглушення або зникнення тонів відповідає рівності тиску 
повітря в манжеті мінімального динамічному тиску крові, 
тобто діастолічної величиною АТ. Критерій приглушення 
тонів для відліку діастолічного значення АТ визнається 
більшістю авторів. 

У ряді випадків, при патології судинної стінки зникнення 
тонів відбувається при досить малих значеннях тиску 
вманжетке. У разі кардіогенного шоку або застосування 
препаратів з вазопресорних ефектом відбувається затримка в появі 



 

тонів, що призводить до заниження АТ за результатами 
аускультативних вимірювань. Навпаки, низька еластичність 
судинних тканин, розташованих під манжетою, наприклад, при 
септичному шоці, може привести до завищення результатів 
визначення артеріального тиску. 

Слід зазначити, що спектр тонів розташований в більш 
високочастотної області, ніж звукові коливання, реєстровані 
при аналізі артеріальних пульсацій тиску. Тому виділення 
тонів можна здійснити автоматично шляхом частотної 
фільтрації сигналів мікрофонного датчика, розташованого під 
манжетою. 

Метод Н.С. Короткова набув широкого поширення в 
клінічній практиці і використовується при побудові моніторів 
артеріального тиску. Вважається, що цей метод дає похибку не 
більше 2-3 мм рт.ст. Вимірювання тиску в манжеті 
здійснюється за допомогою тензометричного або ємнісного 
датчика тиску. Для виявлення тонів Н.С. Короткова 
використовуються мініатюрні п'єзомікрофони, що працюють в 
смузі частот 10 ... 80 Гц. Спільна запис сигналів двох датчиків, 
які реєструють тиск повітря в манжеті і тони, показана на 
малюнку 8.1. 

 



 

Рисунок 8.1 - Крива тиску повітря в манжеті з 
накладеними тонами Короткова 

 

Для зниження похибок вимірювань, обумовлених 
близькістю спектрів тонів і звуків артеріальних пульсацій, що 
потрапляють в мікрофон, а також для ослаблення артефактів 
руху в моніторах АТ використовується диференційний метод 
виділення тонів. У нижній частині оклюзійної манжетки 
встановлюється мікрофон, що складається з двох чутливих 
елементів А і В (рисунок 8.1). 

При зниженні тиску в манжеті до систолічного значення 
нижче манжетки реєструються пульсації тиску і тони. 
Акустичні характеристики манжетки такі, що вона погано 
передає високочастотні тони, тому сигнали, реєстровані 
мікрофоном по каналах А і Б, будуть відрізнятися. Каналом А 
реєструється весь спектр коливань, в який входять пульсації 
тиску, тони, артефакти руху. Каналом Б реєструються сигнали 
в діапазоні 0,5 ... 5 Гц, в який потрапляють тільки пульсації 
тиску і артефакти руху. 

 
Рисунок 8.2 - Диференціальний датчик тонів Короткова 



 

Таким чином, при відніманні сигналів каналів А і Б можна 
отримати точне виділення тонів (рисунок 6.4), що істотно 
знижує похибки вимірювання артеріального тиску. 

Пальпаторно метод вимірювання параметрів АД є одним 
з найстаріших методів оцінки параметрів гемодинаміки, що 
застосовуються анестезіологами до теперішнього часу. Метод 
заснований на використанні оклюзійної манжетки, що 
накладається на плече, створенні в ній тиску повітря, стискає 
артерію, і визначенні значення тиску в характерні моменти 
зміни пульсу, контрольованого на дистальному ділянці артерії 
(в найпростішому випадку шляхом пальпації) при плавній 
компресії (декомпресії) повітря в манжетке. 
  



 

 

 

 
Рисунок 8.3 - Виділення тонів при відніманні сигналів 

диференціального датчика 
Виявлення пульсацій тиску крові на дистальному ділянці 

артерії може проводитися сфігмографіческімі або 
плетізмографіческімі методами. Ці методи засновані на 
реєстрації руху артеріальної стінки або зміни обсягу тканин 
(наприклад, пальця руки або ноги) при пульсації тиску крові. 
Найчастіше використовуються три способи вимірювання 
артеріальноїпульсації: 

• реографічний, Заснований на вимірюванні змін 
електричного опору змінному струмі ділянки тканин, що 
містить артеріальна судина; 

• механічний, Що реалізується за допомогою мікрофона 
або датчика тиску, який накладається на пульсуючий ділянку 
шкіри, наприклад, в ліктьовий ямці; 

• оптичний (фотоплетізмографіческій), Що реалізується 
за допомогою фотометрірованія змін оптичної щільності 
тканин з артеріальною кров'ю, наприклад, при просвічуванні 
нігтьової фаланги пальця руки. 

Значення тиску повітря в манжеті, при якому з'являється 
пульс, приймається за систолічний АТ (рисунок 8.4). 



 

Визначення мінімального тиску даними способом 
пов'язане зі значними погрішностями. За критерій рівності 
тиску повітря в манжеті мінімальному тиску може бути 
прийнято зменшення амплітуди пульсацій при декомпресії 
повітря. Однак, цей критерій не є досить точним і однозначним 
для автоматичного визначення параметрів АД. Тільки при 
реографической записи і ручної розшифровці даних можуть 
бути отримані задовільні результати. 

Осциллометричний метод вимірювання параметрів АД 
пов'язаний з аналізом пульсацій тиску (осциляцій), що 
виникають в оклюзійної манжеті, що стискає артерію, в режимі 
компресії (декомпресії) повітря. Для реєстрації осциляцій в 
повітряну магістраль манжетки вводять датчик тиску з 
необхідними динамічними характеристиками (аналогічно 
датчику прямих інвазивних вимірів). 

 
Рисунок 8.4 - Вимірювання артеріального тиску 

пальпаторним методом (А - тиск повітря в манжеті, Б - пульсові 
коливання променевої артерії) 

Визначення параметрів АД проводиться за результатами 
вимірювання тиску повітря в манжеті, відповідним 
характерних змін осциляцій повітря при плавній компресії 
(декомпресії). Певні зміни осциляцій відбуваються при 



 

рівності тиску повітря в манжеті значенням параметрів АД 
крові. Для виявлення змін осциляцій, що відповідають 
значенням систолічного, середнього, діастолічного тиску крові 
аналізують амплітуду і форму осциляцій. Існують різні 
методики аналізу, що використовуються при побудові 
автоматичних моніторів тиску. 

Аналізуючи амплітуди осциляцій під час компресії 
(декомпресії), можна виділити області характерних змін 
амплітуд, при яких тиск в манжеті відповідає потрібним 
параметрам АТ. Так, середнє динамічний тиск визначається як 
мінімальний тиск в манжеті, що відповідає максимальній 
амплітуді осциляції (рисунок 8.5). 

Систолічний значення тиску можна визначити за 
критерієм припинення пульсацій дистального відрізка артерії 
кінцівки пальпаторним методом або по зникненню осциляцій в 
дистальної камері манжети в режимі компресії. В останньому 
випадку манжетка виконується двухкамерной, дистальна її 
частина звукоізолюючі від проксимальної. Це пов'язано з тим, 
що при відсутності артеріальної пульсації в дистальної частини 
кінцівки осциляції в проксимальної частини манжетки 
зберігаються через удари пульсової хвилі тиску про 
проксимальную частина манжети. Тому осциляції, що 
реєструються датчиком тиску повітря в манжеті, не падають до 
нуля, а лише зменшуються (рисунок 8.5). 

Різке зменшення амплітуди осциляцій може бути 
прийнято за критерій визначення систолічного тиску. При 
зниженні тиску в манжеті нижче мінімального (діастолічного) 
також можна зафіксувати зниження амплітуди осциляцій, що 
дозволяє фіксувати величину діастолічного тиску. 



 

Однак, багато дослідників відзначають, що зміна 
амплітуди осциляцій може мати монотонний характер в області 
систолічного і діастолічного значень АТ, що вносить значні 
помилки в вимірювання. Досить просто (після фільтрації 
артефактів і дихальних хвиль) визначається максимальна 
амплітуда осциляцій, яка відповідає середньому динамічному 
тиску. 
 

 
а - осциляції, б - зміна тиску в манжеті Рисунок 8.5 - 

Зміна амплітуди осциляцій при компресії повітря в манжеті 
Вимірювання цієї величини дозволяє реалізувати 

відносно простий алгоритм аналізу осциляцій для визначення 
параметрів АД, заснований на оцінці відносної амплітуди 
осциляцій в порівнянні зі значенням максимуму. Зниження 
амплітуди до рівня 0,4 максимуму при компресії 
використовується для відліку систолічного тиску, а зменшення 
до рівня 0,6 при декомпресії - діастолічного тиску. Однак, 
коефіцієнти зменшення залежать від значення ЧСС і 
потребують корекції при тахікардії і брадикардії. 

Значення амплітуд осциляцій, що відповідають 
параметрам АТ, можна обчислити по регресійній моделі, що 
зв'язує шукані значення і амплітуду фонових осциляцій, що 



 

реєструються в манжеті при значеннях тиску повітря в 
манжеті, що перевищує систолічний на 20 ... 40 мм рт.ст. 
Регресійна модель являє собою статечної поліном, коефіцієнти 
якого розраховуються шляхом обробки великого масиву 
вимірювань артеріального тиску. 

Аналіз першої похідної осциляцій - тахоосцілляцій, 
зроблений М.М. Савицьким, дозволяє досить точно визначити 
діастолічний АТ. Тахоосціллограмма має позитивну частину, 
що стосується систолічною частини осциляцій, і негативну, що 
характеризує швидкість спорожнення сжимаемой артерії 
(рисунок 8.6). 
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Рисунок 8.6 - Тахоосціллограмма плечової артерії 

(1 - пульсові артерії дистальніше манжеті, 2 - 
тахоосціллограмма променевої артерії, 3 - тиск повітря в 

манжеті) 
Негативна частина тахоосцілляцій змінює свої 

параметри в тісній залежності від величини тиску, що 
чиниться манжеткой на артерію. За точку відліку 
діастолічного тиску приймається початок зростання 
негативної частини тахоосціллограмми при плавній компресії 
повітря в манжеті. При подальшій компресії повітря 
спостерігається збільшення амплітуди і досягнення 
максимуму. За М.М. Савицькому, це критерій рівноваги 
величини тиску в манжеті і значення бокового систолічного 
тиску крові. 

Величина систолічного тиску може бути визначена по 
початковій ділянці зростання тахоосцілляцій при плавної 
декомпресії повітря в манжеті. 

Для визначення параметрів АД може бути використаний 
аналіз другої похідної осциляцій. У цьому випадку значення 
систолічного артеріального тиску приймається рівним 
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величині тиску в манжеті, що відповідає максимуму обвідної 
осциляцій "негативного" ділянки кривої (рисунок 8.7). 
Значення діастолічного АТ дорівнює тиску в манжеті, 
відповідному максимальної швидкості убування 
"позитивного" ділянки. 

 
Рисунок 8.7 - Визначення показників артеріального 

тиску по другій похідній тахоосціллограмми 
 

Розглянуті методи визначення параметрів АД 
реалізуються в умовах режиму плавної декомпресії 
(компресії) повітря в оклюзійної манжеті. Вибір швидкості і 
лінійність декомпресії впливають на точність вимірюваних 
параметрів. Швидкість декомпресії для мінімізації похибки 
підтримують на рівні 2 мм рт.ст. на один межпульсовой 
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інтервал. 
Для підтримки лінійності декомпресії використовуються 

спеціальні клапани - лінеарізатор повітряного потоку або 
схеми автоматичної підтримки швидкості декомпресії з 
електромеханічної зворотним зв'язком. У найпростішому 
варіанті використовується набір клапанів з різним повітряним 
опором, автоматично підключаються до повітряної магістралі 
декомпресії в залежності від тиску в манжеті. 

Вимірювання параметрів АД в розглянутих методах 
здійснюється циклічно. Частота циклів вимірювань обмежена 
умовою підтримки нормального кровотоку в дистальної 
частини кінцівки, так як часте стиснення артерії і порушення 
кровотоку при компресії повітря в манжеті, а також венозний 
застій в кінцівці можуть привести до несприятливих наслідків. 
Крім того, є спостереження про коливання артеріального 
тиску при дуже частих процедурах подібних вимірів. 

Моніторинг в критичних станах вимагає безперервного 
спостереження за параметрами АТ, так як важливі зміни тиску 
можуть відбуватися досить швидко. Безперервний 
неінвазивний моніторинг може бути реалізований за методом 
спостереження за пульсовими коливаннями артерії, 
розробленим J. Penaz, і забезпечує мінімальне стиснення 
судинної стінки артерії. 

Метод включає визначення пульсації артерії під 
манжетою за допомогою фотоплетізмографіческого датчика, 
що розміщується в манжеті. Для вимірювань вибирається 
артерія першого пальця кисті руки. Тиск повітря в манжеті 
регулюється за принципом негативного зворотного зв'язку; 
при збільшенні просвіту артерії тиску повітря - зменшується, 
при зменшенні - збільшується, тобто тиск повітря в манжеті 
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відстежує артеріальну пульсацію в пальці, не викликаючи 
сильного стиснення артеріальної стінки. 

Зареєстрована датчиком пульсація тиску 
використовується для осцилометрична обробки з метою 
обчислення параметрів АД. Крива пульсації тиску виводиться 
на дисплей для спостереження за артеріальним кровотоком. 
Періодичні калібрування, уточнюючі параметри АД, 
проводяться також по осцилометрична методикою. Метод 
добре узгоджується з прямими вимірами АТ і рекомендується 
при тривалих дослідженнях АТ. 
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