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Анотація
Сьогодні в медичну діагностику впроваджується все більша кількість методів, основаних

на  застосуванні  лазерних  та  оптико-електронних  приладів.  До  них  відноситься  і
фотоплетизмографічний  метод  (ФПМ),  що  дозволяє  вимірювати  кровонаповнення  та

кровострум як в потужних венах і артеріях, так і в периферійних судинах і капілярах .
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Abstract
Today the all greater amount of methods, based on application of laser and optical-electronic

devices is inculcated in medical diagnostics. A method (FPM) belongs to them, that allows to measure
saturation both in powerful veins and arterie
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Вступ
Актуальність.  Сьогодні  в  медичну  діагностику  впроваджується  все  більша  кількість

методів, основаних на застосуванні лазерних та оптико-електронних приладів. До них відноситься

і фотоплетизмографічний метод (ФПМ), що дозволяє вимірювати кровонаповнення та кровострум

як в потужних венах і  артеріях,  так і  в периферійних судинах і капілярах .Фотоплетізмографія

(PPG) являє собою неінвазивний оптичний метод для виявлення змін об'єму крові в мікросудин

шарі  тканиниФПМ  порівняно  з  іншими  методами  діагностики  біологічного  об'єкту  (БО)  за

оптичними показниками, наприклад з фотоакустичним методом, дозволяє підвищити достовірність

реєстрації гемодинамічних показників кровонаповнення, а також те, що введенням в прилади, які

реалізують  даний  метод,   елементів  світловолоконної  техніки  і  джерел  з  різноманітними

довжинами  хвиль  зондувального  випромінювфання  можна  достатньо  точно  вирішувати  задачі

фотодинамічних досліджень, дистанційних вимірів тих або інших гемодинамічних показників.

Сьогодні  значна кількість провідних науково-дослідних і промислових організацій (фірм)

займаються    розробленням  та  виробництвом  медичної  техніки  в  даному напрямку. Найбільш

відомі з них:  Philips,  MEDIC  (Medizinische  Messtechnik  GmbH),  Nonin,  Cas  Medical  System,

Radiometer, Micromed, Criticare, Ютас (Україна) та інші.

Нові можливості для  визначення показників крові дає застосування оптико-електронних

датчиків. Так стає можливим безманжетне вимірювання артеріального та венозного тисків, швидке

визначення рівня сатурації крові, швидкості розповсюдження крові та частоти пульсу, при цьому

сенсори досить прості у використанні та безпечні, оскільки не містять струмопровідних контактів.

Таким чином, очевидно, що найбільш перспективним напрямком реєстрації фізіологічних

параметрів є використання неінвазивних методів діагностування,  серед яких широкого розвитку

отримали оптичні методи реєстрації і перетворення біомедичної  інформації.



Результати дослідження
Основні наукові результати:

 Розроблено  тривимірну  модель  поверхні  для  представлення

фотоплетизмографічного сигналу. Доведена ефективність розробленої моделі різницевої поверхні

для  візуального  виявлення  ступеню  порушень  гемодинаміки  на  кінцівках.  Запропоновано

визначення динамічних кривих як основних параметрів пульсових хвиль для задач моніторингу

стану судинного русла.
 використана  двовимірна  структурно-зв'язністна  модель  для  представлення

фотоплетизмографічного  сигналу.  Для  вказаного  сигналу  запропоновано  обчислення

внутрішньозрізових та міжзрізових функцій, які в подальшому використовуються для оцінки стану

судинного русла людини. 
 Встановлено  оптимальний  кут  між  світловипромінюючим  джерелом  світлового

потоку  та  фотоприймачем,  що  дозволило  підвищити  чутливість  та  достовірність  оптичного

сенсора при врахуванні зміни оптичної товщини середовища з врахуванням зміни інтенсивності

при поглинанні і відбитті у шарах шкіри. 

Практичне застосування результатів проекту полягає в тому, що запропоновано технічні

рішення  реалізації  неінвазивного  оптико-електронного  приладу  для  дослідження  периферичної

мікроциркуляції  шляхом  оброблення  фотоплетизмографічної  інформації  для  підвищення

достовірності  та  функціональних  можливостей.  Запропоновано  рекомендації  щодо  варіантів

реалізації конструкцій волоконно-оптичного сенсору для мобільного оптико-електронного приладу

для дослідження гемодинамічних показників, який може визначати порушення кровообігу у будь-

якій ділянці тіла людини. 

Оптико-електронний  прилад  може  бути  використаний:  для  кабінетів  функціональної

діагностики  та  фізіотерапевтичних  процедур   для  оперативної  діагностики  порушень

периферичного  кровообігу   і  створенням  бази  даних  на  кожного  пацієнта;  для  оперативного

визначення порушень периферійного кровообігу при пораненнях у зонах бойових дій.

  

Висновки
Набуло подальший розвиток схемотехнічні реалізації неінвазивного оптико-електронного

приладу  для  аналізу  гемодинамічних  показників  периферійного  шляхом застосування  сучасної

елементної бази.  

Результати розробки опубліковано в 11 наукових працях, в тому числі 5-ти фахових статтях

(3 науко-метричних виданнях  Scopus), 2-ох патентах України на корисну модель, в 4-ох тезах у

збірниках міжнародних науково-технічних конференцій.
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