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Антомонов М.Ю., Волощук О.В. 
МАТЕМАТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРАХУНКУ 

 ІНТЕГРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ 
ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА СМЕРТНОСТІ 

Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України» 

 
Вступ. Аналіз медико-демографічних показників свідчить про неможливість оцінки рівня 

здоров’я, спираючись лише на низькі чи високі показники захворюваності без врахування рівня 
смертності. Багато вчених розглядають факт високої захворюваності  і низької смертності  як 
свідчення здоров’я популяції внаслідок адаптації людини на несприятливі умови 
життєдіяльності, а факт низької захворюваності і високої смертності – відсутності чи зниження 
адаптаційних резервів організму і, як наслідок, низькому рівню здоров’я [1]. 

Мета. Розрахувати інтегральні показники здоров’я населення на основі даних про 
захворюваність та смертність на прикладі Рівненської області. 

Результати дослідження. Для аналізу та оцінки було відібрано дані по захворюваності та 
смертності дорослого населення Рівненської області за 14 нозологічними групами згідно МКБ 
10 на масиві розміром 19 × 42 (16 районів Рівненської області, 3 міста та 2 групи медичних 
показників). Розрахунок інтегрального показника проводився в декілька етапів [2]. 

Етап 1. Визначення вагових коефіцієнтів ��	показників захворюваності через їх 
співвідношення з показниками смертності в наступній послідовності: 

- розрахунок відношення показників смертності та захворюваності таким чином, 
щоб найбільше значення відповідало найнижчому рівню здоров’я за формулою: 

��� = −lg	����

���	
� 	� = 1,�		� = 1,	, (1) 

де S – рівень смертності, � - рівень захворюваності і-ї нозологіі в j-му районі. 
Логарифмування застосовано в зв’язку з великою варіабельністю початкових значень. 

- розрахунок значень вагових коефіцієнтів за формулою: 

�� =

∑ ���
��
���

∑ ∑ ���
��
���

�
���

 � = 1,�		� = 1,	, (2) 

де 	� – кількість районів, в яких виміряний рівень захворюваності. 
Формула 2 дає змогу розрахувати значення вагових коефіцієнтів таким чином, щоб їх сума 

дорівнювала 1. 
Таблиця 1. - Значення вагових коефіцієнтів показників захворюваності 

Нозологія 
� 
Хвороби органів дихання 0,14 

Хвороби нервової системи 0,11 

Хвороби сечостатевої системи 0,11 

Хвороби ендокринної системи 0,09 

Інфекційні і паразитарні хвороби 0,09 

Хвороби органів травлення 0,09 

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин 0,08 

Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини 0,08 

Розлади психіки і поведінки 0,06 

Хвороби системи кровообігу 0,04 

Новоутворення  0,03 

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини 0,03 

Хвороби крові і кровотворних органів 0,02 

Вроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення 0,02 
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Етап 2. Розрахунок нормованих еквівалентів ��� початкових значень в інтервалі [0;1] таким 

чином, щоб найбільше значення відповідало найвищому рівню здоров’я за формулою: 

��� �
�������

���

���
�������

���	
 , (3) 

де ��� - початковий показник, ���
���

	та	���
���

 – максимальне та мінімальне початкові 

значення показників. 

Етап 3. Розрахунок інтегрального показника рівня здоров’я населення за районами та 

містами Рівненської області за наступною формулою: 

ІП� � ∑ ���
�
�
���  , (4) 

де ��� - нормований показник, 
� - ваговий коефіцієнт. 

Результати розрахунків наведені на рис.1. 

 
 

Рис. 1. Значення інтегральних показників стану здоров’я населення за районами та містами 

Рівненської області 

 

Висновки. Аналіз інтегральних показників дає змогу стверджувати, що: 

- за допомогою розрахованих вагових коефіцієнтів можна визначати рівень небезпеки для 

хворих окремого регіону. За даними табл. 1 найнебезпечніша нозологія в Рівненській області - 

хвороби органів дихання, до найбезпечніших відносяться групи хвороб крові і кровотворних 

органів і вроджені аномалії, деформації та хромосомні порушення 

- найвищий рівень здоров’я дорослого населення Рівненської області спостерігається в 

місті Рівному (ІП=0,55), найнижчий – в Дубенському (ІП=0,19). 

- запропонована технологія розрахунку вагових коефіцієнтів та інтегрального показника є 

перспективною для визначення рівня небезпечності хвороб в інших областях України і 

додаткового дослідження рівнів забруднення в них для встановлення можливих причин. 
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Антонюк Я.М., Бессмертный Е.И., Яковлев С.П. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ УДАЛЁННЫХ СИСТЕМ 

МОНИТОРИНГА, КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И КООРДИНАЦИИ ПАЦИЕНТА В 
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем Национальная 

академия наук Украины, Министерство образования и науки Украины 

 

Рассмотрены методика и принципы организации телемедицинских комплексов - распределённой 

в интернет системы точек доступа к центру координации, мониторинга и консультирования в рамках 

медицинских учреждений, актуальных, когда традиционные центры работы с пациентами не 

доступны или не могут дать достаточную оценку - в случаях со сложным диагнозом, или 

необходимостью комплексного обследования при ограничениях времени.  

 

Цель. Обобщение принципов организации удалённых систем мониторинга, 
консультирования и координации пациента в медицинских учреждениях с точки зрения 
телекоммуникационной составляющей. 

Телемедицина является одним из самых действенных способов оказания врачебной 
помощи, существенно расширяющим возможности современной медицины, в случаях  
территориальной удалённости врача и пациента.  

Ключевым принципом построения любой распределённой системы консультационного 
обслуживания, в том числе и в телемедицине, является принцип организации и внедрения 
экспертных центров мониторинга, координации и консультационных услуг на базе 
распределённых в интернет сетей доступа. Такие сети представляют собой корпоративные 
логические структуры, интегрированные в глобальную сеть или имеющие приватную несущую 
сетевую структуру, построенную на стандартных стеках протоколов.  Работу  таких центров 
можно оценить по ряду параметров, сводящихся к общей эффективности взаимодействия врача 
и пациента. Основными критериями оценки взаимодействия являются возможность получения 
наиболее точного диагноза, определение методики лечения, сопровождения, рекомендаций, 
проведение манипуляций. 

С технической точки зрения коммуникационная система должна обладать 
возможностями обеспечения визуального, аудио и тактильного контакта, кроме этого, должна 
поддерживаться связь со специальными датчиками, анализаторами, работа которых реализует 
любую из современных технологий взаимодействия с пациентом и постановки диагноза. Набор 
конечных технических средств взаимодействия экспертного комплекса и пациента 
телемедицинского центра определяется профессиональной ориентацией комплекса и, 
соответственно, проблематикой пациента. Набор телекоммуникационного оборудования в 
каждой из компонент, подключенных к телемедицинскому комплексу (ТМК) определяется 
локальными условиями и функциональными требованиями центров ТМК.  

Проведение телемедицинской консультации обычно преследует одну или несколько 
нижеследующих целей: уточнение результатов отдельного диагностического исследования; 
уточнение диагноза; уточнение медицинской тактики;  определение медицинских показаний на 
лечение. При этом используются технологии взаимодействия, как в виде отложенных 
телемедицинских консультаций, так и консультаций в реальном времени. Передаваться могут 
любые данные - информационный пакет, манипуляторные директивы, служебная информация 
экспертного взаимодействия и т.п. в любой форме, определяемой спецификацией оборудования 
и целевым назначением определённого блока данных. 

Результаты исследования. Исходя из приведенных рассуждений, предлагается 
рассматривать следующую концепцию взаимодействия компонент ТМК в 
телекоммуникационном облаке (рис. 1). 
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Рис. 1. Концепция взаимодействия компонент ТМК 

В данном контексте нас интересует функциональность именно телекоммуникационной 

инфраструктуры (ТИ) ТМК. Отметим, что каждая из компонент ТМК имеет 

телекоммуникационный интерфейс, обеспечивающий взаимодействие данной компоненты с 

ТМК. В целом, можно сказать, что ТИ ТМК построена по принципам стандартным для ТИ 

предприятия корпоративного типа. Правильно построенная ТИ предприятия представляет 

собой иерархическую структуру, состоящую из уровней - опорного и пользовательского. 

Опорный уровень в свою очередь расслаивается на: 

- магистральный уровень (Core) - уровень ядра, обеспечивающий логику взаимодействия 

подразделений предприятия в глобальной сети и систему шлюзов, поддерживающих 

взаимодействие на физическом уровне; 

- уровень распределения (Distribution) - система, на физическом уровне обеспечивающая 

доступ в различные части сети, а на логическом -  к различным услугам.  

Здесь функционируют такие механизмы, как политика безопасности, политика доступа к 

информационным ресурсам, управление качеством предоставляемых услуг, сопряжение 

различных сред передачи данных, маршрутизация между логическими сегментами сети, 

определение мультимедийных доменов и др. 

Пользовательский или уровень доступа (Access) на физическом уровне определяет 

технологию доступа пользователей к среде передачи данных, а на логическом - клиентскую 

часть корпоративного программного облака. 

 

Выводы 
Предложенный подход к описанию сети дает возможность выбрать оборудование и ПО, 

наиболее точно удовлетворяющее функциональным потребностям конкретной сетевой 

структуры. 

Определяющим фактором выбора телекоммуникационной инфраструктуры ТМК 

является конечный функционал ПО, обеспечивающий взаимодействие экспертных сторон, 

пациентов и, возможно, общего координатора.  
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Василега А.Г.,  Чекайло М.А. 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И СОПОСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ЧИСЕЛ ВОЛЬФА И 
НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОЗ 

 
Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем  

НАН Украины и Министерства образования и науки Украины 

 

Введение. Настоящее сообщение является продолжением исследований изложенных в 
работах  [1,2,3]. 

Целью данной работы было сопоставление некоторых показателей ВОЗ с солнечной 
активностью (W). 

Постановка задачи. В работах [1,2,3] мы исследовали влияние факторов внешней среды на 
заболеваемость и смертность населения. Здесь мы сравниваем периоды временных рядов 
активности Солнца (W) и показателей ВОЗ. 

Материалы и методы. Классическим методом исследования колебательных процессов в 
естествознании является  разложение их в ряд Фурье: 

 
U(t) = Σ Ak Sin(kωt + φk)  при  k=0, 1, 2, …,m, 

 
где каждый член ряда - простое гармоническое колебание. Частоты компонент в ряде Фурье 
связаны между собой соотношениями: 

 
ω2 = 2ω1;  ω3 = 3ω1; ...; ωк = kω1, 

 

то есть,  все частоты  кратные основной частоте ω1. 
Ряды Фурье используются во всех случаях, когда необходимо иметь дело с волновыми 

процессами. Но существует большой класс функций, которые будучи периодическими,  не есть 
гармоническими. В таких, так называемых, негармонических периодических  функциях 
периоды компонент не зависят друг от друга. Негармонические периодические функции тоже 
можно разложить в ряд Фурье, но в этом случае это будет чисто формальной операцией. 
Кривые смертности и числа Вольфа можно описать периодическими негармоническими 
функциями. Для построения их моделей классический Фурье – анализ не подходит. Был 
использован метод профессора Мышкина Н.П., который дает возможность разложить 
негармоническую периодическую функцию в тригонометрический ряд для любого количества 
периодов [2]. Частоты здесь не связаны между собой кратными взаимоотношениями. 

 
По этой методике мы разложили в  тригонометрический ряд временные ряды  чисел 

Вольфа и некоторых показателей ВОЗ [4]. Результаты этого разложения  приведены в 
таблице 1, где первая строка обозначает следующее: 

 
1 – числа Вольфа (1981-2013 гг.),  
2 – смертность по РФ (1981-2010 гг. все транспортные происшествия),  
3 – смертность по РФ (1980-1010 гг. самоубийства и самоповреждения),  
4 – смертность по СНГ (1981- 2010 гг. все формы туберкулеза),  
5 – смертность по Украине (1981 – 2012 гг. все формы туберкулеза),  
6 – смертность по Украине (1981-2012 гг. убийства и умышленные травмы).  
Столбцы в каждом номере означают периоды в годах (T) и амплитуды (А). 
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Таблица 1. Результаты моделирования 
 

1 2 3 4 5 6 

T A Т А Т А Т А Т А Т А 

1,429 5,153 1,388 0,393 1,46 1,143 1,348 0,276 1,345 0,625 1,35 0,324 

1,565 2,824 1,479 0,111 1,531 0,557 1,469 0,321 1,554 0,329 1,467 0,216 

1,7 0,514 1,57 0,2 1,713 0,969 1,534 0,402 1,679 0,253 1,659 0,243 

1,809 4,678 1,731 0,275 1,801 0,316 1,688 0,103 1,913 0,399 1,701 0,274 

4,243 2,674 1,919 0,292 4,001 0,291 1,941 0,187 4,349 0,617 1,907 0,298 

5,461 8,02 4,762 0,909 4,551 1,51 5,283 0,485 5,481 0,666 5,282 0,431 

8,477 21,91 5,812 0,818 6,163 1,845 8,095 0,476 10,81 0,651 6,968 0,57 

11,06 56,1 8,518 2,12 9,845 2,701 11,61 0,362 32,06 7,363 12,27 1,184 

125,3 62,4 12,85 4,812 21,03 7,071 29,14 5,988     27,74 4,475 

    22,84 2,539                 

 
Динамика некоторых показателей ВОЗ, чисел Вольфа и их модельный прогноз представлены на 
рисунках. 
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Рис. 6 

 
 
Выводы 
Применение описанной методики позволяет исследовать периодичность показателей ВОЗ и 
солнечной активности (числа Вольфа), а также давать их краткосрочный прогноз.  
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Кривова О.А., Коваленко О.С. 

ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИТНОГО ІНДИКАТОРА  

СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИХ АСПЕКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та  систем 

 НАН та МОН України 

Вступ. Для дослідження і аналізу складних систем традиційно використовують набори 

показників (індикаторів). Якщо виникає необхідність порівняння розвитку (складових, окремих 

об’єктів) та прийняття управляючих рішень - звертаються до інтегральних характеристик. Для 

соціально-економічних систем усталена назва таких інтегральних або комплексних 

характеристик: «індекс *** (відповідна назва явища, процесу)».  

Мета – надати стислий огляд методів розбудови композитних індексів, адаптувати 

алгоритм розрахунку композитного індикатора на основі кластерної та регресійної моделей з 

урахуванням регіональних відмінностей демографічного розвитку України. 

Огляд методів формування композитних індикаторів. Композитний індикатор 

об’єднує інформацію в одному чисельному значенні, або оціночному судженні таким чином, 

щоб можна було побачити зміни в розвитку складної системи за певний час (бажано без втрати 

інформації про первинні процеси). В англомовному варіанті для складних ієрархічних 

багатовимірних систем поширені такі терміни: композитний індикатор, що поєднує компонентні 

індекси, які формуються з субіндексів (показників-індикаторів). На рис.1 подано загальну схему 

– структуру композитного індексу. 

 
Рис.1. Структура композитного індексу 

В 2002 р. на засіданні Єврокомісії, присвяченому розробці композитних індикаторів, було 

прийняте визначення індексу «як комбінації індикаторів, що не мають спільної одиниці 

вимірювання, ні очевидної методики агрегації статистичної інформації» [1]. 

Для формування композитних індикаторів (індексів) розвитку соціально-економічних 

систем існують загальні рекомендації що до теоретичних засад і практичного використання, 

надані ОБСЕ [2], а також результати дослідження Групи прикладної статистики Об’єднаного 

дослідницького центру Єврокомісії ) [3].  

Для вибору первинних показників (індикаторів) необхідно керуватися такими 

методологічними критеріями [3]:  

а) цільове призначення та доступність; показник повинен відобразити суть проблеми і 

мати чітку і прийнятну інтерпретацію зрозумілу користувачу;  

б) робастність (обґрунтованість та чутливість), показник повинен бути стійким і 

статистично підтвердженим;  

в) адаптованість; показник повинен забезпечити достатній рівень порівнянності та 

прийнятності для використання в інших країнах, з використанням міжнародно-застосовуваних 

визначень і стандартів збору даних;  

г) повнота, показник повинен бути побудований на наявних вихідних даних, і бути 

своєчасними і сприйнятливі до перегляду;  

Субіндекс I1 

 Зведені показники 
(композитні індикатори) 

Субіндекс In 

 Зведені показники 
(композитні індикатори) 

 Блок 1 (первинні індикатори) Блок N (первинні індикатори) 

Композитний індекс I 
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е) спрямованість на перспективу, показник повинен реагувати на політичні заходи, але не 
підлягає маніпуляції.  

Загальна схема побудови композитного індикатора. Процес формування (індексу) 
поділяється на декілька етапів.  

Передусім проводиться оцінка необхідності композитного індикатора як єдиної 
характеристики цієї системи.  

Наступним етапом є визначення набору субіндикаторів: вибір змінних, які 
характеризують систему з максимально можливою повнотою (найбільш інформативні). Цей етап 
включає оцінку якості зібраних даних (робота з неповними, недостовірними та пропущеними 
даними та оцінку залежності між субіндикаторами. 

Первинний набір індикаторів необхідно нормалізувати, тому що дані вимірюються в 
різних одиницях і мають різний порядок значень. Основні методи нормалізації: на основі шкали 
інтервалів, стандартизація (z-score), відстань до лідера (лідер 100%), масштабування в діапазон 
(0; 1), на основі категоріальної шкали, відсоток річних розбіжностей відносно попереднього року 
та інше. На практиці у виборі того чи іншого способу необхідно приймати до уваги властивості 
первинних даних та цілі композитного індексу. Необхідно враховувати, що різні методи 
нормалізації приводять до різних результатів.  

Методи та моделі зведення первинних даних.  
Перелік основних моделей формування композитного індексу, які мають статистичне 

обґрунтування, де застосовуються  методи багатовимірного статистичного аналізу:  
1. Модель множинної лінійної регресії;  
2. Метод головних компонент і факторний аналіз;  
3. Альфа Кронбаха,  
4. Кластерний аналіз. 

Прості і найбільш популярні методи агрегації індикаторів та субіндексів: 
1) сумування рангів;  
2) різниця кількості субіндикаторів, що перевищують середнє вибіркове значення, і 

кількості субіндикаторів, які менші за нього; 
3) зважена сума відношень до середнього вибіркового значення; 
4) зважена сума відношень різниці між послідовними часовими періодами до значення 

попереднього періоду: 
5) зважена сума стандартизованих значень субіндикаторів; 
6) зважена сума шкальованих значень субіндикаторів. 

Крім лінійної агрегації іноді використовують мультиплікативний, комбінаторний методи 
зведення індикаторів.  
Інші моделі і методи:  

1. Нейтралізація кореляційних ефектів; 
2. Метод кордону ефективності;  
3. Відстань до цілі;  
4. Експертне оцінювання; 
5. Опитування громадської думки; 
6. Метод аналізу ієрархій (Сааті). 

Типовий вид композитного індикатора (індексу): 
� = ∑ ����

��	 , 
де ∑ �� = 1�

��	 , i=1,2,...,.N, xi   (нормалізовані індикатори (показники) або субіндекси), wi – 
вагові коефіцієнти.  

Приклад розрахунків композитного індексу відтворення населення. В Україні з 2001 
року діє Національна методика розрахунку індексу регіонального людського розвитку (РЛР), 
розроблена науковцями Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН 
України. Метою розрахунку індексу людського розвитку є отримання інтегральної оцінки стану 
кожного з регіонів України з точки умов розвитку людини – стану суспільного здоров'я, рівня 
життя (соціального середовища, умов життя, добробуту, доступності гідної зайнятості) та 
освіченості населення [2]. В 2012 році до Національної методики були внесені зміни. Змінився 
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перелік первинних індикаторів та алгоритм розрахунку інтегральних індексів. Раніше це була 
модель головних компонент [3], відтепер вагові коефіцієнти визначаються за методом 
експертного оцінювання (аналізу ієрархій) [4].  

На наш погляд доцільно провести порівняння існуючої методики з підходом, що враховує 
відмінності між об’єктами-регіонами за співвідношеннями показників, виявляє диспропорції 
розвитку. Пропонується алгоритм розрахунку композитного індикатора, що складається з таких 
основних етапів:  

1. Нормалізація первинних показників, що характеризують аспект регіонального розвитку 
за формулами (1), (2) для показників-стимуляторів і дестимуляторів: 

)/()(
minmaxmin
xxxxz

ii
−−=                (1) 

)/()(
minmaxmax
xxxxz

ii
−−=                (2) 

де i=1, …, m, m– кількість показників.  

2. Класифікація N об’єктів (регіонів) { }N
jjX
1=
. Розрахунок усталеної оптимальної 

кластерної структури (усталеного групування об’єктів за певний період). З застосуванням 

методики сталої кластеризації отримаємо оптимальну кількість кластерів { }NC
kk

Y
1=
, в кожному 

існує типове співвідношення середніх значень показників. Тобто отримуємо типологічну 
класифікацію регіонів і визначаємо існування диспропорцій складових  [4]. 

3. Побудова функції переваг:  

{ } NCkkYf
NC

kk

NC

k
==

=

;,...,1
1

   (3)  

Впорядкування кластерів за альтернативами співвідношень показників. Функція переваг 
приймає значення впорядкованих номерів кластерів. Таких функцій може бути декілька за 
кількістю перестановок. Значення функції переваг несе інформацію про переваги 
класифікованих об’єктів. 

4. Апроксимація функції переваг лінійною регресією:  

∑
=

=

m

i

iik
xwXf

1

)(
~

                                (4)  

Кращий за статистичною оцінкою результат моделювання функцій переваг (4) 
вибирається в якості композитного індикатора Ij . 

5. Визначення рангу Ij (індексу аспекту регіонального людського розвитку) – рейтингу 
регіонів - R.  

Розрахунки і порівняння з результатами на формування індексу регіонального 
демографічного розвитку (відтворення населення) України за даними 2010 р. проводилися 
засобами STATISTICA 10. 

Розраховано оптимальну кластерну структуру, де кількість кластерів дорівнює чотирьом.   
Регресійна модель з коефіцієнтом детермінації - 0,99, (p=0,000) має вигляд: 

I =1,15 z1+0,46 z2+0,87 z3+1,56z4+1,02 z5     (5), 

де показники-cтимулятори: z1 –сумарний коефіцієнт народжуваності, z3-середня очікувана 
тривалість життя при народженні, z4 - ймовірність чоловіків дожити від 20 до 65 років; z5 – 
ймовірність жінок дожити від 20 до 65 років; дестимулятор -  z2 дитяча смертність.  

Для порівнянь при розрахунках для наступних років значення індексу нормується від 0 до 
1. Перерахунки кластерів здійснюються через певний період. 

Порівняння індексу (I), розрахованого за запропонованим алгоритмом з результатами за 
методикою РЛР [4] наведені в табл. 1. Дані впорядковані за номерами кластерів від кращих до 
диспропорційних співвідношень показників. Співпадають перші та останні позиції рейтингів 
областей, розрахованих за кластерною моделлю та РЛР. Відмінності у проміжних позиціях 
рейтингів можна пояснити іншим методом нормування показників та використанням для 
кластеризації даних тільки за 2010 р. 
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Таблиця 1. Індекси демографічного розвитку та рейтинги областей України в 2010 р.  
 

Області 

Модель РЛР[4] 

Класте

ри 

I R індеск ранг 

Тернопільська 

4 

4,18 1 0,841 1 

Чернівецька 4,13 2 0,829 3 

Івано-Франківська 3,90 3 0,806 9 

Львівська 3,85 4 0,808 7 

Хмельницька 3,47 5 0,834 2 

Вінницька 3,30 7 0,813 6 

Рівненська 

3 

3,39 6 0,821 5 

Закарпатська 2,96 8 0,794 11 

Волинська 2,75 9 0,806 10 

Черкаська 

2 

2,65 10 0,778 14 

Харківська 2,53 11 0,781 13 

АР Крим 2,25 12 0,791 12 

Полтавська 2,15 13 0,822 4 

Сумська 1,85 14 0,763 18 

Запорізька 1,85 15 0,757 21 

Київська 1,81 16 0,807 8 

Херсонська 1,66 17 0,774 15 

Житомирська 

1 

1,39 18 0,757 20 

Одеська 1,18 19 0,764 17 

Чернігівська 1,16 20 0,768 16 

Кіровоградська 1,13 21 0,747 23 

Луганська 1,08 22 0,744 24 

Дніпропетровська 1,00 23 0,752 22 

Миколаївська 0,93 24 0,758 19 

Донецька 0,40 25 0,711 25 

 
Розраховані вагові коефіцієнти індексу демографічного розвитку відрізняються від 

визначених за узагальненою експертною оцінкою [4]. Наприклад, за цією оцінкою найвагомішим 
вважається вплив показника «очікувана тривалість життя» (коефіцієнт при z3), а за нашими 
розрахунками вплив складових демографічного розвитку в порядку зменшення їх внеску в 
існуючу диференціацію регіонів України такий: ймовірність чоловіків дожити від 20 до 65 років, 
сумарний коефіцієнт народжуваності, ймовірність жінок дожити від 20 до 65 років, середня 
очікувана тривалість життя, дитяча смертність. 

Перевагою запропонованої моделі є більші можливості інтерпретації, тому що індекс та 
рейтинг несуть інформацію про місце області в межах кластеру з типовим співвідношеннями 
стимуляторів і дестимуляторів, пропорційним чи диспропорційним. 

Висновки. Розроблено алгоритм формування композитного індикатору (індексу 
демографічного розвитку), що базується на типологічній кластерній моделі. Проведено 
порівняння отриманих результатів з розрахунками за Національною методикою РЛР. Методика 
оцінки диференціації демографічних процесів може найти застосування для комплексної оцінки 
інших аспектів регіонального розвитку. 
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Мельченко Ю.В., Антомонов М.Ю. 
ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ПАКЕТІВ ДЛЯ ОБРОБКИ 

РЕАЛЬНИХ МАСИВІВ ДАНИХ 
ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 

 
Вступ. За останні десятиліття спостерігається зростання обсягів статистичної 

інформації, зокрема медико-екологічних даних (забруднення довкілля та захворюваність 
населення), які потребують встановлення зв’язків та їх коректної інтерпретації для прийняття 
відповідних рішень в системі медико-екологічного моніторингу. Значна увага приділяється 
вдосконаленню методів статистичного аналізу для отримання більш достовірної інформації. 
Проте не менш важливим етапом є первинна обробка статистичної інформації – пошук 
корисної інформації у багатовимірних масивах даних, акумулювання корисної інформації та 
її імпорт у статистичні пакети для подальшого аналізу. 

Мета. Визначення на практиці основних проблем, які можуть виникнути при імпорті 
масивів даних в статистичні пакети, та знаходження шляхів їх усунення. Розробка алгоритму 
обробки первинної інформації для підготовки до роботи в статистичному пакеті, визначення 
основних вимог щодо формування перехідних таблиць даних, а також практичне 
підтвердження сумісності сформованої перехідної таблиці даних та статистичного пакета. 

Результати дослідження. Статистичні пакети використовуються для узагальнення та 
обробки інформації, яку отримують з різних джерел і в різноманітній формі. Це можуть бути 
паперові чи електронні носії,  різного обсягу та довільної форми викладення, як в текстовому 
форматі, так і в табличному. Проте найчастіше дані зводять в таблиці MS Word та MS Excel. 
Структура таблиць різна, часто зустрічаються таблиці надвеликого розміру та неоднакової 
структури. Розрізненість первинної інформації ускладнює процес узагальнення даних та 
подальшу їх обробку. 

Найбільш популярними статистичними пакетами є: STATISTICA, STATA, SPSS, 
STADIA тощо. Всі вони мають великі обчислювальні можливості та є досить ефективними 
як засоби візуалізації даних. Проте кожен з цих статистичних пакетів має свої особливості 
інтерфейсу, різні вимоги до введення даних та роботи з ними. Це обумовлює виникнення 
проблем сприйняття при введенні розрізнених табличних даних в статистичний пакет. До 
того ж можливості формування та перетворення таблиць в цих пакетах обмежені, а отже і 
узагальнення зібраної з різних першоджерел інформації в їх межах ускладнені. Щоб звузити 
коло задач розглянемо проблеми сумісності на прикладі статистичного пакета STATISTICA. 
Цей вибір обумовлений насамперед – його зручністю та ефективністю, але і, що не менш 
важливо, доступністю та популярністю. 

Щоб уникнути проблем, які найчастіше виникають під час імпорту даних в стандартні 
статистичні пакети, необхідно опрацьовувати дані ще до початку роботи в цих пакетах. При 
виборі програми для первинної обробки інформації слід також враховувати її зручність, 
доступність та поширеність серед користувачів та здатність виконувати необхідну низку 
математичних операцій. Цим вимогам цілком відповідає програма MS Excel, розроблена для 
роботи з табличними даними – створення таблиць, здійснення математичних розрахунків та 
побудова графіків за обраними табличними даними. Враховуючи зазначені можливості 
програми MS Excel, цілком логічно саме за її допомогою здійснювати обробку первинної 
інформації для підготовки до роботи в статистичному пакеті.  

Розроблений алгоритм обробки первинної інформації включає в себе і попередній 
аналіз першоджерела, і роботу над формуванням перехідної таблиці в MS Excel, і перевірку її 
роботи в пакеті STATISTICA. А саме: 

1. Аналіз даних кожного першоджерела на предмет можливості проведення 
подальшого дослідження, виходячи зі сформульованих задач дослідження. 

2. Виділення схожих (за певними ознаками) елементів у обраних першоджерелах 
для оптимізації цих даних в перехідній таблиці. Найчастіше розглядають за такими 
ознаками: вибір об’єкта дослідження (респонденти чи територіальні одиниці), вибір 
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оптимального часового зрізу (рік, квартал, місяць), необхідний та достатній для подальшого 
статистичного аналізу набір змінних – виміряних даних (наприклад, концентрації основних 
забрудників атмосферного повітря та основні показники захворюваності населення). 

3. Перевірка коректності лише тих даних, які були виділені для наповнення 
перехідної таблиці, з метою виявлення механічних помилок при формуванні першоджерела.  

4. Організація структури перехідної таблиці даних в MS Excel. Тут слід відмітити 
основні вимоги щодо формування перехідних таблиць [1]. 

Важливо, щоб інформація подавалась в одній таблиці без розривів і коментарів, а всі 
необхідні пояснення слід розмістити на окремій сторінці MS Excel або в окремому файлі MS 
Word, з обов’язковим зазначенням поставлених задач, які потрібно вирішити в ході 
дослідження. Наступною важливою вимогою є те, що виміряні показники (змінні) 
розміщують в стовпчиках таблиці, а об’єкти дослідження (респонденти чи територіальні 
одиниці) – в рядках. Послідовність організації стовпчиків – від загальних даних до змінних. 
Загальне – це об’єкти дослідження у відповідному часовому зрізі (наприклад, роки). Всі 
наступні стовпчики таблиці – це змінні, тобто виміряні показники, при цьому, якщо 
досліджують фактори впливу на біосистему, то спершу розміщують фактори впливу, а потім 
– відповідь біосистеми на цей вплив. При кожній зміні часового зрізу (наприклад, року) 
повторюється блок загальних даних із відповідними їм значеннями змінних. Таким чином 
повинно виконуватись правило: один стовпчик – одна унікальна змінна, один рядок – один 
унікальний об’єкт чи один унікальний момент часу. 

Назви змінних, тобто назви самих стовпчиків відображають абревіатурами з букв 
(бажано латинських) і цифр – короткими (не більше 5-8 символів), зрозумілими і 
змістовними. Об’єкти досліджень достатньо пронумерувати, вказавши в допоміжній таблиці 
послідовність їх розміщення. Усі інші елементи таблиці повинні мати цифрове значення, в 
одному елементі таблиці вказують тільки одне цифрове значення. Якщо якесь значення 
відсутнє, то відповідний елемент таблиці повинен бути пустим. Не допускається заповнення 
елементів таблиці будь-якими значками чи символами («0», «-», «ні»). Нецифрову змінну 
інформацію (наприклад, діагнози) відображають цифровим кодом, а «ключі» розміщують в 
допоміжній таблиці. 

Отже перехідна таблиця даних крім основної таблиці, організованої відповідно до 
вище викладених вимог, має додаткову вкладку у довільному форматі, але з обов’язковим 
зазначенням переліку завдань, які потрібно вирішити в ході дослідження, та усі використані 
«ключі» – до розшифровки назв об’єктів дослідження, назв змінних, а також цифрових кодів 
у разі відображення нецифрової змістовної інформації. Також доцільно вказати і тип 
закодованих даних для зручності визначення подальших методів дослідження. Аналіз даних 
першоджерела на основі їх приналежності до певного типу даних теж полегшує організацію 
перехідної таблиці. Тому відмітимо основні 4 типи даних на прикладі тих даних, які можуть 
зустрічатися в наших первинних масивах і можливі варіанти математичних операцій з цими 
даними [1]: 

� номінальні – це назви територіальних одиниць де проводились дослідження чи 
паспортні дані респондентів (ПІБ, національність, соціальне положення). При цьому 
ідентифікація ознак (міток) може бути буквенна (стать чоловіча - «ч», жіноча - «ж»), а 
може бути цифрова (стать чоловіча - «1», жіноча - «2»). Звичайно будь-які 
математичні операції з цими даними неможливі, проте можна оперувати кількістю 
однакових найменувань – в першу чергу це розрахунок процентів, які можна 
порівнювати між собою на предмет рівності за допомогою різних критеріїв 
(наприклад, критерій Стьюдента); розрахунок приросту процентів; використовувати 
проценти, як нормальну кількісну величину в кореляційному та регресійному аналізі 
та інших математичних методах при аналізі об’єктів, кожному з яких поставлена у 
відповідності величина процентів. Кількості однакових найменувань можна 
використовувати при побудові частотних таблиць, оцінці зв’язку у відповідних 
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розділах кореляційного аналізу (коефіцієнт кореляції), або при аналізі зв’язності в 
таблицях співзалежності (критерій Хі-квадрат); 

� бінарні – це ті номінальні значення, які можуть набувати лише двох значень, тобто це 
відповіді типу «так-ні», наприклад при визначенні наявності діагнозу чи 
інвалідності(«хворий-здоровий», інвалідність «є-немає») чи приналежності до певної 
групи людей, де передбачено лише два варіанти відповіді (стать – «чоловік-жінка», 
освіта вища – «є-немає», сімейний стан «одружений-неодружений») тощо. Як і у 
випадку номінальних даних, обробка бінарних даних можлива за допомогою  
частотного аналізу та розрахунку процентів. Для двох (і більше) змінних, виміряних в 
бінарній шкалі, можна застосувати методи кореляційного аналізу (точний критерій 
Фішера, коефіцієнт кореляції знаків тощо); 

� рангові – це дані, які можна оцінити за рівнем значимості по відношенню один до 
одного – наприклад групи здоров’я дітей, стадії розвитку хвороби, результати 
психофізіологічного тестування тощо. Зазвичай ці змінні позначають цифрами 
(1,2,3…). Із дескриптивної статистики для рангів можна застосувати лише частотний 
аналіз і, з певною натяжкою, розрахунок середніх арифметичних. Для рангових даних 
розроблена достатня кількість непараметричних критеріїв відмінності, допускається 
розрахунок рангових коефіцієнтів кореляції (Спірмена, Кендалла); 

� кількісні – це виміряні дані, виражені кількісними (цифровими) значеннями. По 
відношенню до кількісних даних можна застосовувати усі чотири арифметичні дії, 
можна здійснювати перетворення (наприклад, логарифмування), і, взагалі, 
застосовувати практично всі можливості математичної статистики. В дескриптивній 
статистиці можна розраховувати показники центральної тенденції та варіабельності, 
будувати таблиці частот, оцінювати вид розподілу. Порівняння вибірок здійснюється 
за допомогою параметричних та непараметричних критеріїв. Отже для оцінки зв’язку 
можна застосовувати кореляційний аналіз, для опису залежностей та прогнозу – 
регресійних, для багатомірних даних – факторний аналіз і т.д.; 
5. Після аналізу первинних даних та організації структури перехідної таблиці 

переходимо, безпосередньо, до її наповнення перевіреними даними з розглянутих 
першоджерел. Рівень складності етапу заповнення таблиці залежить від першоджерела – 
якщо це однорідна таблиця в MS Excel, то достатньо скопіювати весь масив первинної 
інформації і перенести її в перехідну таблицю. Якщо структура таблиці першоджерела 
відрізняється від сформованої таблиці, то інформацію слід копіювати частково. А якщо ця 
інформація на паперовому носії чи, наприклад, в текстовому форматі MS Word, то процес 
переносу даних затягнеться, оскільки переносити прийдеться «вручну». 

6. Аналіз наповненості перехідної таблиці даних (визначення найбільш пустих 
масивів) та визначення шляхів їх корекції – видалення максимально пустих масивів, або 
відновлення відсутніх значень, або, якщо пустоти незначні, залишаємо без змін. 

7. Експорт даних з перехідної таблиці та їх імпорт в статистичний пакет 
STATISTICA для перевірки їх сумісності. 

8. Перевірка коректності імпортованих даних в STATISTICA за допомогою 
можливостей цього пакету. 

У відповідності до розробленого алгоритму обробки первинної інформації та з 
урахуванням вищевикладених вимог була сформована перехідна таблиця даних «Довкілля-
здоров’я», заповнена інформацією, отриманою частково з даних звітності СЕС (концентрації 
забруднюючих речовин, захворюваність населення), а частково з інтернет-ресурсу [2] – дані 
по забрудненню довкілля, так звані екологічні паспорти регіонів України. Як і зазначалося 
вище, первинна інформація подавалася у різному форматі – MS Word та MS Excel, до того ж 
структура первинних таблиць теж відрізнялася. Проаналізувавши первинну інформацію 
вдалося виділити схожі елементи – в обох першоджерелах співпадали об’єкти дослідження 
(територіальні одиниці – райони в межах однієї області) у певному часовому зрізі (за рік), 
обсяги викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря та їх концентрації – як фактори 
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впливу на біосистему, та захворюваність населення – як відповідь на цей вплив. Основну 
таблицю організували на одній сторінці MS Excel – без розривів і доповнень. Відповідно, в 
першому стовпчику перехідної таблиці вказані об’єкти дослідження (населені пункти та 
райони області), після цього – роки в порядку зростання (2006-2012). Всі наступні колонки –
це обсяги викидів забруднюючих речовин та їх концентрації, а потім – захворюваність 
населення, розділена на 16 основних нозологічних груп. Всі пояснення та кодування, а також 
визначення завдань дослідження розмістили на сусідній вкладці цього ж файлу Excel. 
Наповнення перехідної таблиці здійснювалось за допомогою функції Excel – копіювання та 
транспонування (розділ «Спеціальна вставка»), оскільки структура деяких масивів даних 
першоджерела співпадала зі структурою організованої перехідної таблиці, а в деяких 
випадках наповнення здійснювалось «вручну». По закінченню етапу наповнення перехідної 
таблиці, орієнтуючись на поставлені завдання дослідження – виявлення на практиці проблем 
імпорту масивів даних в статистичну програму, прийнято рішення залишити таблицю без 
змін, тобто не видаляти пусті масиви і не відновлювати ці дані. 

Враховуючи особливості пакету STATISTICA, імпорт даних з перехідної таблиці 
здійснюється в два етапи. Спершу практично безпроблемна процедура імпорту цифрового 
масиву, для цього в STATISTICA вказуємо необхідний розмір очікуваного масиву, копіюємо 
обраний цифровий масив даних з перехідної таблиці і вставляємо в STATISTICA. Другий 
етап полягає в імпорті назв змінних, тобто назв стовпчиків перехідної таблиці, для 
узгодженості подальшої статистичної обробки імпортованих цифрових даних. Для цього 
назви стовпчиків із горизонтального положення треба перевести у вертикальне в межах MS 
Excel за допомогою функцій копіювання та транспонування (розділ «Спеціальна вставка»)і 
вставити транспоновані назви в STATISTICA за допомогою кнопки Data і функції All Specs. 
Перевірку коректності імпортованих даних з перехідної таблиці здійснюємо за допомогою 
простих статистичних розрахунків в STATISTICA. Через кнопку Statistics обираємо Basic 
Statistic – Descriptive statistic, з’являється відповідне діалогове вікно, в розділі Advanced 
вибираємо необхідні статистичні функції, за допомогою кнопки Variables вибираємо 
необхідну кількість змінних для аналізу (якщо всі, то Select All), підтверджуємо вибір 
кнопкою Summary [3]. Для перевірки коректності імпорту даних достатнім є набір з таких 
статистичних функцій – обсяг вибірки (Valid N), мінімальне та максимальне значення 
(Minimum, Maximum), стандартне відхилення (Standard Deviation). 

Висновок. В ході практичної роботи з обробки реальних масивів даних були виявлені 
основні проблеми, які при цьому можуть виникнути, та розроблено алгоритм обробки 
первинної інформації, який включає в себе і попередній аналіз першоджерела, і поетапне 
формування перехідної таблиці в MS Excel, і перевірку її сумісності з пакетом STATISTICA.  

Дієвість розробленого алгоритму первинної обробки інформації та правильність 
сформульованих вимог щодо формування перехідної таблиці даних підтверджена на 
практиці – сформована перехідна таблиця даних «Довкілля-здоров’я», яка перевірена на 
сумісність з програмою STATISTICA, а також на коректність імпорту даних (за допомогою 
кількох простих функцій дескриптивної статистики). 

Розроблений алгоритм обробки первинної інформації дозволить підвищити 
ефективність використання розрізненої статистичної інформації в системі медико-
екологічного моніторингу. 
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http://ict.edu.ru/ft/004911/mu.pdf 
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Наджафиан Тумаджани Мохаммадали, Коваленко А.С. , Пезенцали А.А.  

 
ПОДГОТОВКА И ПЕРЕДАЧА МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В СРЕДУ ГРИД 
Международный научно-учебный  центр информационных технологий и систем НАН и 

МОН Украины   

 

Введение. В рамках целевой комплексной программы НАН Украины «Внедрение и 
применение Грид-технологий» 2009-2013 гг. выполнялись работы по проекту создания 
системы хранения и обработки медицинских изображений, формируемых при работе 
различных лечебно-диагностических систем лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ).  

Цель работы – определение основных условий, подбор методов и средств подготовки 
(обработки, хранения, передачи, анализа) медицинских изображений для использования в 
среде Грид.  

Для достижения цели представим трехуровневую систему хранения, передачи и 
обработки медицинских изображений  

Задача 1-го уровня – рассматриваемых нами лечебно-диагностических систем ЛПУ, – 
это формирование разнородных (в частности по способу получения и назначению) 
медицинских изображений, характеризующихся представлением изображения в цифровом 
формате, наличием метаданных о пациенте-источнике и метаданных об условиях получения 
изображения. Международный стандарт представления этих медицинских изображений с 
метаданными (регламентированным набором тегов) – DICOM 3.0 [1]. 

Задачи 2-го уровня – временного хранилища медицинских изображений ЛПУ, – 
организация получения и упорядочивания медицинских изображений формата DICOM с 
различных лечебно-диагностических систем, организация доступа пользователей 
корпоративной компьютерной сети ЛПУ к изображениям для многократного использования 
в процессе лечебно-диагностического обслуживания пациента, подготовка изображений для 
передачи в Грид.  

Задачи 3-го уровня – Грид-системы, в данном случае заключаются в организации: 
1) получения больших объемов разнородных медицинских изображений из 

различных ЛПУ,  
2) хранения и анализа этих изображений,  
3) подготовки и передачи изображений в ЛПУ для использования в лечебно-

диагностическом процессе при последующих обращениях пациента.  
Анализ медицинских изображений. Анализ медицинских DICOM–изображений 

выполняется при постановке диагноза в лечебно-диагностическом процессе в ЛПУ и в 
научно-исследовательских задачах в Грид. 

Медицинское DICOM-изображение, согласно стандарту, представляется экземпляром 
класса, называемого «пара сервис-объект» (SOP). SOP в свою очередь содержит блоки 
данных [1]:  

Приведенные характеристики DICOM–изображений обуславливают возможности 
анализа: основными методами исследования в данных условиях становятся методы анализа 
изображений (анализа параметров диагностически-информативных сегментов изображений, 
измерения, сопоставления, пр.) и методы статистического анализа данных [2]. В работе 
рассматривались предоставленные Институтом сцинтилляционных материалов НАН 
Украины сцинтиграфические изображения почек ряда пациентов, являющиеся, по сути, 
монохромными растровыми изображениями. В процессе исследования состояния почки в ее 
изображении исследуется два сегмента: паренхима (renal medulla) и лоханка (calices), с 
последующим анализом характеристик растрового представления обоих сегментов. Для 
получения численных значений этих характеристик использовалась программа просмотра 
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RadiAnt DICOM Viewer, позволяющая проводить манипуляций с DICOM- изображениями и 

измерения.  

В качестве примера приведем анализ цифровых сцинтиграфичесих изображений 

почек 5 пациентов (рис. 1).  

 

Изображение почки пациента p1 

 

Изображение почки пациента p2 

 

Изображение почки пациента p3 

 

Изображение почки пациента p4 

 

Изображение почки пациента p5 

 

Рис. 1. Примеры сцинтиграфических изображений почек пяти пациентов 

 

При анализе численных показателей серии сцинтиграфических изображений 

рассматривались Mrm, Mc – средние значения данных пикселей соответственно паренхимы и 

лоханки каждого изображения. 

Для каждого изображения каждого пациента представлены для сегментов паренхимы 

(табл. 1) и лоханки (табл.2): 

• среднее значение данных пикселей паренхимы Mrm ip и лоханки Mc ip; 

• для серии изображений каждого пациента вычисленное среднее по 

изображениям значение данных пикселей паренхимы ���	�	
��������	и лоханки �	�	�

������	: 
 

��
���� � ∑ ���

�
��	 	
�  

   

где i – индекс изображения; n – число исследуемых изображений серии; p – индекс пациента; 

• и вычисленное среднеквадратическое отклонение вышеуказанных сегментов 

�
��	�	, �
�	�	: 

�
� � �	

�
∑ 	��� 
��

�������
��	 ,  

 

где i – индекс изображения; n – число исследуемых изображений серии; p – индекс пациента. 

Далее выполнялся статистический анализ исходных данных. Был выбран метод 

иерархической кластеризации, основанный на построении дендрограммы, состоящей из 

вложенных кластеров различного порядка [3-7]. Кластерный анализ выполнялся с 

использованием пакета SPSS Statistics.  
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Было выполнено нормирование средних значений данных пикселей изображений 
серии каждого пациента Mnip: 
 ���� =

��� − ��
�������

 

Получены матрицы нормированных значений данных пикселей исследованных 
изображений для паренхимы: 

����	��,�� =

	




�

0,407854 −1,514838 −1,928386 −0,038963 −1,835631

−0,866087 −0,085382 −0,070492 0,779252 0,347282

0,654536 1,534118 0,491531 1,480579 0,815049

1,299613 −0,011017 0,618532 −0,886399 0,904822

−0,09709 0,451697 0,803 −0,155850 −0,120486

−1,398826 −0,374578 0,0858167 −1,178619 −0,111036�
� 

и для лоханки: 

���	��, �� =

	




�

0,279465 −0,506391 −0,971574 −1,685353 −1,754379

−1,665359 0,142667 −0,647012 0,042969 1,332709

1,363028 1,779423 −0,32597 −0,233944 0,375248

1,299613 −0,130125 −0,333714 0,501309 0,056094

0,388711 −0,045465 1,781218 0,014323 −0,036751

0,007622 −1,240109 0,497051 1,360696 0,02708 �
� 

Рассчитаны эвклидовы расстояния между средними значениями данных пикселей 
выделенных сегментов для изображений серии каждого пациента:  

��,� = ��(���� − ����)	




���

 

Матрица эвклидовых расстояний, элементы которой на начальном этапе 
кластеризации рассматриваются как отдельные кластеры, для сегмента паренхимы в сериях 
изображений почек для пяти пациентов имеет вид:  

��	��	��,�� =

	



�0,00 2,85 3,10 2,90 2,89

2,85 0,00 1,41 2,17 1,43

3,10 1,41 0,00 3,17 1,12

2,90 2,17 3,17 0,00 2,86

2,89 1,43 1,12 2,86 0,00�
�
 

Матрица эвклидовых расстояний для сегмента лоханки: 

��	с	��,�� =

	



�0,00 2,45 3,30 3,36 3,78

2,45 0,00 3,42 3,55 2,57

3,30 3,42 0,00 2,36 2,95

3,36 3,55 2,36 0,00 2,00

3,78 2,57 2,95 2,00 0,00�
�
 

Результаты классификации пациентов по среднему значению данных пикселей 
паренхимы в виде дендрограммы имеют вид (рис. 2), где vari соответствует пациенту pi.. 
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Рис. 2.  Дендрограмма изображения паренхимы 
 

Таким образом, по параметру среднего значения данных пикселей паренхимы 
пациентов можно отнести к трем кластерам: кластер 1 – p1, кластер 2 – p2, p3, p5 и кластер 3 
– p4. 

Результаты классификации пациентов по среднему значению данных пикселей 
лоханки в виде дендрограммы имеют вид, представленный на рис. 3. 
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Рис. 3. Дендрограмма изображения лоханки 

 
То есть, по параметру среднего значения данных пикселей лоханки пациентов можно 

разделить на кластеры следующим образом: кластер 1 – p1, p2, кластер 2 – p3 и кластер 3 – 
p4, p5. 

Результаты предварительной классификации пациентов по исследованному параметру 
сегментов паренхимы и лоханки в сцинтиграфических изображениях почек представлены в 
табл.1. 

 
Таблица 1.Классификация пациентов по исследованным данным паренхимы и лоханки почки 
 

Пациенты Сегмент паренхимы Сегмент лоханки 

p1 кластер 1 кластер 1 

p2 кластер 2 кластер 1 

p3 кластер 2 кластер 2 

P4 кластер 3 кластер 3 

P5 кластер 2 кластер 3 
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Выводы 
Подготовка медицинских изображений к обработке в среде Грид состоит из двух 

процессов: 1-го – организации программно-технической системы обмена этими 
изображениями в лечебно-профилактическом учреждении и передачи изображений в Грид, и 
2-го – предварительной обработки медицинских изображений. Предложенная трехуровневая 
схема обмена медицинскими изображениями позволяет упорядочивать медицинскую 
информацию изображений для использования в лечебно-диагностическом процессе, а также 
передавать деперсонифицированные медицинские изображения в Грид для долгосрочного 
хранения и анализа в научно-исследовательских целях. 
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Настенко Є.А., Павлов В.А., Носовець О.К., Кондрашова Н.В. 
РОЗРОБКА СИСТЕМИ ДИНАМІЧНОГО КОНТРОЛЮ СТАНУ СИСТЕМИ 
КРОВООБІГУ В РІЗНИХ УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗМУ 

Національний технічний університет України «КПІ», факультет біомедичної інженерії 

 

Вступ. Створення простого неінвазивного методу діагностики, що базується на вивченні 
системи кровообігу як на рівні окремих фізіологічних механізмів, так і на рівні цілісної 
поведінки є актуальною проблемою враховуючи статистику смертності населення України 
від захворювань серцево-судинної системи [1]. Однак, вивчення фізіологічних функціональних 
залежностей біофізичних показників кровообігу людини обмежується, з одного боку, 
можливістю і доступністю вимірювання показників, з іншого – доцільністю та безпечністю їх 
реєстрації. Найбільш ефективним з цієї точки зору є дослідження легко доступних показників 
артеріального тиску та частоти серцевих скорочень. Незважаючи на результати досліджень 
даних показників показали, що вони є високоінформативними та відображають функцію 
серця, функцію ендотелію та стан капілярних судин [2 – 4]. Однак,  інформація, яку містять 
ці просто вимірювані показники,  дотепер визначається недостатньо. 

Метою роботи було створення методологічних підходів до оцінки стану систему 
кровообігу як процесу взаємодії системного та периферичного кровообігу. 

Матеріали та методи. Вихідним клінічним матеріалом для дослідження фізіологічних 
закономірностей регуляції кровообігу були результати обстеження трьох груп обстежених: 
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Клінічні обстеження 62 хворих в ранньому післяопераційному періоді після операцій 
протезування клапанів серця та/або аорто-коронарного шунтування в ДУ НІІССХ 
ім. Н.М. Амосова НАМН України. Інтервал вимірювання - 5 хв.  Час моніторингу - від 12 до 
48 годин. Всього 10623 вимірювань. 

Неінвазивне моніторингове обстеження практично здорових осіб за допомогою 
осцилометричного методу кожні 30 – 60 хвилин. Усього виконано 579 вимірів на двох етапах 
у 6 обстежених (до та після  фізичних і психоемоційних навантажень а також в умовах сну 
або відпочинку). 

Неінвазивне моніторингове обстеження шляхом одноразових вимірювань за допомогою 
автоматичного тонометру A&D Medical UA-878. Усього виконано 33096 вимірів в рамках 
тижня профілактики діабету «Діабет і життя» 19-23.11.2007, Всесвітнього дня серця, 23-
28.09.2008, Всесвітнього дня здоров’я 2008 

Масиви даних містили послідовні спостереження та були одержані не у зв'язку з 
постановкою яких-небудь конкретних дослідницьких задач. 

Для обробки даних застосовувались методи кластерного аналізу (спеціальним методом 
кластерного аналізу, який був розроблений в ДУ НІССХ ім. Н.М. Амосова, який завдяки 
використанню так званого «ланцюжкового» ефекту [5] дозволяє відтворити взаємозв'язок 
показників складних систем), регресійний аналіз, метод групового урахування аргументів. 

Результати дослідження. Розробка системи динамічного контролю стану кровообігу в 
різних умах функціонування організму відбувалася у чотири етапи: 

- побудова процентильних діаграм [6, 7] у дорослих в залежності від вікових змін 
артеріального тиску в гендер-однорідних групах для виявлення зон норм та патологій; 

- дослідження нелінійних зв’язків між показниками функціонування системи кровообігу 
[8, 9] (артеріального тиску та частоти серцевих скорочень) для вирішення проблеми 
відтворення функціональних залежностей між вказаними параметрами системи кровообігу в 
нормі та при патологіях (артеріальна гіпертензія, ізольована систолічна гіпертензія, 
недостатність кровообігу різної важкості); 

- побудова класифікаційних функцій для оцінки стану системи кровообігу коли об’єкт 
(пацієнт) характеризується не поодинокими вимірами в багатовимірному просторі ознак; 

- розробка системи автоматизованої діагностики патологічних станів на основі проведених 
досліджень. 

Побудова процентильних діаграм для оцінки стану системи кровообігу у дорослих в 
залежності від вікових змін артеріального тиску в гендер-однорідних групах відбувалася 
шляхом розрахунку процентилів – 5%, 25%, 50%, 75%, 95.  Зона норми була відмічена 75% 
та 25% процентилем (перший та третій квантиль), зона патології – 5% та 95% процентилем. 
Якщо показники артеріального тиску знаходилися за межами 5% та 95% процентиля – це 
свідчило про вкрай тяжкий стан обстежуваного та необхідність прийняття термінових 
терапевтичних заходів. Розроблені діаграми дають представлення про відхилення від норми з 
врахуванням вікових змін в гендер-однорідних групах, однак не дають точного 
представлення про тип патології. 

Дослідження нелінійних зв’язків між показниками функціонування системи кровообігу 
дозволило вирішити проблему відтворення функціональних залежностей між вказаними 
параметрами системи кровообігу в нормі та при патологіях за даними планових досліджень 
та дало змогу створити простий інформативний метод оцінки стану системи кровообігу та 
мікроциркуляторної системи. 

За результатами досліджень було побудовано ряд номограм, що відображають характер 
функціональних зв’язків між показниками АТ та ЧСС (АТД=f(АТС) (рис. 1, а) та 
АТД=f(ЧСС) (рис. 1, б)) в залежності від стану організму та можуть бути використані для 
діагностики патологічних станів, а також для оцінки ефективності їх корекції [9, 10].  
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Рис. 2. Номограми функціональних залежностей між показниками артеріального тиску та 

частоти серцевих скорочень: а  – АТД=f(АТС), б – АТД=f(ЧСС), 1 – артеріальна гіпертензія, 2 – 

ізольована систолічна гіпертензія, 3 - нормальна регуляція кровообігу, 4 - серцева недостатність 

невисоких ступенів, 5, 6.1 - артеріальна недостатність високих ступенів, 6.2 – дія психофізичних 

навантажень 

 

Розроблені номограми дають представлення про тип наявної патології, однак  одночасна 

оцінка за всіма трьома досліджуваними показниками є ускладнена. 

Наступним етапом дослідження стало побудова класифікаційних функцій для оцінки 

стану системи кровообігу коли об’єкт (пацієнт) характеризується не поодинокими вимірами в 

багатовимірному просторі ознак. Така умова не дозволяє при класифікації об’єкта 

використовувати окремі точки та вимагала розробки спеціального підходу, де можливо 

оперувати множинами вимірювань, або характеристиками, отриманими на основі цих 

множин. Дані характеристики були отримані за допомогою розробленого комбінаторного 

алгоритму побудови параметричного простору ознак для класифікації багатомірних моделей, 

що оснований на раціональному підході до розрахунку параметрів часних моделей, з тим, що 

б мінімізувати час розрахунку оптимальної структури та довизначеному зовнішньому 

критерію алгоритму для пошуку найкращої загальної структури для всіх моделей. 

Параметри отримані за допомогою розробленого комбінаторного алгоритму лягли в 

основу синтезу класифікаторів диференціальної діагностики  патологічних станів. Синтез  

класифікаторів відбувався за схемою «один проти всіх», коли кожен стан пацієнта 

проставлявся сукупності всіх інших. 

Проведені наукові дослідження лягли в основу автоматизованої системи діагностики 

патологічних станів людини. Розроблена система виконана у вигляді веб-сайту та базується 

на використані показників АТ та ЧСС, виміряних підчас одноразових або багаторазових 

вимірювань. Особливістю системи є можливість роботи як з одноразовими, так і з багато 

разовими вимірюваннями. Можливість введення результатів багаторазових вимірювань 

дозволяє не тільки оцінити поточний стан регуляції кровообігу, а і дослідити динаміку змін, 

що відбуваються з організмом під дією різних факторів (психофізичні навантаження, 

різноманітні заходи по усуненню патологічних станів та ін.), що зумовлює широкий спектр 

використання даної системи: 

• пасивний контроль (пасивний моніторинг) стану системи кровообігу в домашніх 

умовах; 

• контроль ефективності заходів по усуненню патологічних станів системи кровообігу 

(хірургічні втручання та призначення лікувальних препаратів); 

• оцінка стану адаптивних резервів у спортсменів; 

• контроль тривалості внутрішноартальної балонної контрапульсації (ВАБК). 
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Розроблена автоматизована діагностична система пройшла клінічні випробування. На 
основі отриманих результатів було розраховано показники чутливості (89%) та 
специфічності (87%).  

 
Висновки. Проведені дослідження дозволили створити простий неінвазивний спосіб 

діагностики патологічних станів системи кровообігу за допомогою вимірювань показників 
АТ та ЧСС. Даний спосіб базується на результатах досліджень функціональних зв'язків між 
показниками артеріального тиску і частоти серцевих скорочень в нормі та при патологіях. 
Використовувалися номограми, процентильні діаграми та класифікаційні функції, що 
відображають тип взаємозв'язку залежно від стану системи кровообігу. 

Автоматизована система, що була розроблена на основі проведених досліджень має 
можливість введення для аналізу результатів багаторазових вимірювань артеріального тиску, 
що дозволяє не тільки оцінити поточний стан регуляції кровообігу, а й дослідити динаміку 
змін, що відбуваються з організмом під дією різних факторів (психофізичні навантаження, 
різні заходи щодо усунення патологічних станів та ін.). Система має широкий спектр 
використання: пасивний контроль (пасивний моніторинг) стану системи кровообігу в 
домашніх умовах; контроль ефективності заходів щодо усунення патологічних станів 
системи кровообігу (хірургічні втручання і призначення лікувальних препаратів); оцінка 
стану адаптивних резервів у спортсменів; контроль тривалості внутрішньоаортальної 
балонної контра пульсації (ВАБК). 
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Оленець С.Ю. 
МЕТОДИ ЕКОНОМНОГО КОДУВАННЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМ ТА 

ЇХ ПЕРЕДАЧА КАНАЛАМИ ТЕЛЕМЕТРИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ 
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем  

НАН України та МОН України 

 
Вступ. Стиснення біологічного сигналу, а особливо ЕКГ, відіграє значну роль у 

діагностиці, прогнозуванні та аналізі серцево-судинних захворювань. Використання того чи 
іншого методу дозволяє приймати, зберігати та передавати зашифровані сигнали. Однак у 
багатьох випадках процес стиснення призводить до таких негативних наслідків як 
надмірність інформації чи її втрата. Саме тому проблема відшукання ефективних методів 
стиснення даних сигналів біологічної активності серця є дуже актуальною [1-3]. 

Мета. Метою дослідження є розгляд методів економного кодування інформації та їх 
порівняльний аналіз за критеріями ступеню стиснення та міри помилок втрати. 

Результати дослідження. Стиснення являє собою процедуру перекодування даних 
таким чином, щоб їх обсяг, об’єм та розмір були мінімальними. Технології стиснення даних 
поділяють на дві наступні категорії: без втрат (lossless) та з втратами (lossy). Стиснення без 
втрат дозволяє відновлювати інформацію з точністю до біта. Але при цьому коефіцієнт 
стиснення є дуже низьким. Методи ж стиснення із втратами використовують неточні 
наближення та значно перевершують попередні за ступенем стиснення. 

Методи стиснення із втратами у свою чергу можна поділити на три основні класи [4, 5]: 
методи безпосереднього стиснення, трансформаційні методи та параметричні методи 
(рис. 1). 

 
Рис. 1.  Класифікація методів стиснення даних 

 
1. Методи безпосереднього стиснення (Direct compression methods або Direct Data 

Compression Methods). До цього класу віднясяться такі методи як: AZTEC, TP, CORTES, 
Peak-picking, Сycle-to-cycle, Entropy coding, TP, Slope, Fan  і SAPA [6, 7].  

Дані методи полягають в аналізі та стисненні даних безпосередньо на певних відліках 
сигналу. Тобто відбувається вилучення певних важливих відомостей із повного набору даних 
ЕКГ. Важливість даних визначається основним критерієм відбору. Відновлення сигналу 
відбувається за допомогою зворотного процесу. Успішність того чи іншого методу цієї групи 
полягає у виборі критерію відбору. 

Наприклад, метод TP (The Turning Point Technique) використовується для обробки 
даних з метою зниження частоти дискретизації сигналу ЕКГ від 200 до 100 Гц без зниження 
висоти великої амплітуди QRS; забезпечує CR (ступінь стиснення) 2:1, PRD (відсоток 
середнього квадрату різниці) 5  і зберігає важливі характеристики сигналу ЕКГ. Це 
досягається заміною всіх трьох точок даних двома такими, які найкращим чином 
представляють нахил вихідних трьох. Друга з двох збережених точок використовується для 
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розрахунку наступних двох. Недолік методу полягає в тому, що збережені точки не є 
еквівалентними тимчасовим інтервалам. 

Метод AZTEC (The  Amplitude  Zone  Time  Epoch  Coding) перетворює вихідні дані ЕКГ 
в горизонтальні лінії та похилі. Забезпечує CR 5:1 і PRD 28 (200 Гц вибірки ЕКГ з 12 б). 
Однак ступінчаста реконструкція сигналу ЕКГ є неприйнятною для точного аналізу 
кардіологом, особливо в Р і Т частинах ЕКГ сигналу. 

Метод CORTES (The  Coordinate  Reduction  Time  Encoding  System) представляє собою 
гібридну техніку. Він поєднує у собі AZTEC і TP. При 200 Гц (12 біт) має стиснення 4,8: 1 і 
PRD 7.  

Методи FAN і SAPA (Scan-Along Polygonal Approximation) є методами стиснення ЕКГ 
даних, які основані на інтерполяції першого порядку з двома ступенями свободи (FOI-2DF). 
При 250 Гц мають стиснення 3: 1 і PRD 4. 

Метод SLOPE (метод кутових коефіцієнтів) враховує деякі сусідні вибірки, в якості 
вектора, і цей вектор розширюється, якщо наступний зразок потрапляє у межі цього вектора і 
поріг кута; в іншому випадку він обмежений у вигляді лінійного сегмента. 

Метод Delta-кодування – модифікований метод для стиснення трипровідних (X, Y, Z) 
сигналів ЕКГ. Кожен раз, коли абсолютне значення різниці між послідовними зразками у 
будь-якому із трьох відведень ЕКГ сигналів перевищує сигнал заданого порогу, дані 
зберігаються. В іншому випадку дані вважаються надмірними, а тому видаляються.  

Метод Ентропійного кодування (Entropy Encoding) – метод, в якому кодування Хафмана 
було застосовано до частих наборів кодових слів, у той час як фіксована довжина слова 
кодування застосовувалася до набору, що рідко зустрічається. Ступінь стиснення даних у 
ньому складає 2,8:1 при використанні 250 Гц вибірки ЕКГ (10 б). 

2. Трансформаційні методи стиснення (Transformational compression methods або 
Transform Methods). До цього класу відносяться методи: KLT, DCT, WT, FT, Fourier 
descriptor, VQ (vector quantization). 

Перетворюють сигнал тимчасової ділянки на частоту або інші ділянки та аналізують 
розподіл енергії. Методи трансформації включають обробку сигналу на вході за допомогою 
лінійного ортогонального перетворення та кодування, використовуючи відповідний критерій 
помилки на виході. Для відновлення сигналу здійснюється зворотне перетворення і сигнал 
відновлюється з деякою погрішністю. 

Метод DCT(discrete cosine transform) реалізовує високий ступінь стиснення але 
накопичує багато помилок, які впливають на низькочастотні компоненти і мають значний 
вплив на PRD після реконструкції сигналу.  

Метод KLT (Karhunen–Loeve Transform) є оптимальним перетворенням, так як у ньому 
мінімальне число ортогональних функцій, необхідних для представлення вхідних сигналів 
для даної середньоквадратичної помилки. Крім того, результати KLT в декорельованих 
коефіцієнтах перетворення мають кращий показник, ніж у будь-якому іншому перетворенні. 
Однак, обчислювальні витрати, необхідні для розрахунку KLT базисних векторів (функцій) 
дуже значні. Має ступінь стиснення 3.0 при використанні 250 Гц вибірки. 

Перетворення Фур’є (FT – Furier Transform) – взаємно однозначний перехід від деякої 

функції ( )ty дійсного аргументу t  до іншої функції ( )fY , аргумент якої t
f 1
=  [8].  

Розрізняють дискретне перетворення Фур’є (DFT – Discrete Fourier Transform), швидке 
перетворення Фур'є (FFT – Fast Fourier Transform) та локальне перетворенні Фур’є (STFT – 
Short-Time Fourier Transformation). 

Переваги методу: досягнення високих коефіцієнтів стиснення, застосування часового 
«вікна», яке дозволяє оцінити зміну спектру сигналу в різних фазах кардіоциклу. 

Недоліки: метод використовує фіксоване «вікно», яке не може бути адаптоване до 
локальних властивостей сигналу та в силу великої кількості змінних [9, 10] досить складний 
для подальшого дослідження, вимагає великого обсягу обчислень. 
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Метод Вейвлет-перетворення (WT – Wavelet Transformation) розкладає дані сигналу на 
базисні фунцкії. Основним завданням є відшукання такої функції, котра виконає 
оптимальний розклад. 

Існує два типи вейвлет-перетворення: безперервне вейвлет-перетворення (CWT – 
Continuous Wavelet Transform) і дискретне вейвлет-перетворення (DWT – Discrete Wavelet 
Transform).  

Вейвлет-перетворення стискає всі види ЕКГ із середнім PRD та середнім ступенем 
стиснення, що є набагато кращим, ніж інші методи. Однак, при  використанні вайвлет-
перетворення існують певні проблеми, розглянуті у праці [8]. 

3. Параметричні методи стискання (Parameter Extraction Compression Methods). До 
цього класу відносяться такі методи як: peak detection, linear prediction method, syntactic 
method (neural network method). 

Ці методи передбачають вибір певних особливостей і параметрів сигналу. Добуті 
параметри у подальшому використовуються для класифікації, основаної на попередньому 
знанні особливостей сигналу. 

Метод Peak  Picking – методи збору, що зазвичай базуються на дискретизації 
безперервного сигналу на піках та інших значимих точках. При порівнянні продуктивності 
даного методу стиснення з методом AZTEC одержано, що середньоквадратична помилка 
методу є приблизно такою ж, як і AZTEC за тією ж CR [8]. 

У методі довготривалого прогнозування (LTP – Long Term Prediction) періодичність 
ЕКГ-сигналу використовується в цілях подальшого скорочення надмірності, створюючи 
високу ступінь стиснення. Було виявлено, що помилка PRD (при частоті дискретизації 250 
Гц) LTP нижча за звичайне лінійне передбачення (короткостроковий прогноз-STP) при будь-
якій швидкості передачі даних.  

Певною мірою до цього ж класу можна віднести метод стискання ЭКГ, запропонований 
у роботі [11], який передбачає генерацію штучної ЕКГ реалістичної форми з використанням 
несиметричних гаусових функцій 
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де 0
t –  загальний час (мс) ( )tz .  

 
Висновки. Кожен із методів стиснення ЕКГ має як переваги, так і недоліки, тому вибір 

того чи іншого методу стиснення визначається конкретною метою застосування. 
У результаті проведеного аналізу, подальші дослідження передбачається спрямувати на 

вивчення споживчих якостей методу економного кодування ЕКГ основаного на оцінці та 
передачі вектора оптимальних параметрів моделі породження циклу штучної ЕКГ 
реалістичної форми [11]. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ЕКСПРЕС-ОБРОБКИ  МЕДИЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ДАНИХ ДЛЯ 

ОЦІНКИ СИСТЕМИ «ДОВКІЛЛЯ-ЗДОРОВ’Я» 
ДУ “Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України” 

 
Вступ. Згідно чинної Постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2012 № 397 

одним із пріоритетним напрямком інноваційної діяльності в Україні є впровадження 
принципів доказової медицини у виконання наукових досліджень та під час проведення 
аналізу базових показників здоров’я населення. Доказову медицину визначають як новітню 
технологію збору, аналізу, синтезу та застосування наукової медичної інформації, яка 
дозволяє приймати оптимальні клінічні рішення. У сучасних галузях знань інформація 
найчастіше являє собою великі масиви, що зберігаються в сучасних інформаційних системах. 
Кількість показників, які характеризують екологічні та медичні системи може бути від 
кількох сотень до кількох тисяч. Для дослідника в тій чи іншій області надлишковість даних, 
як правило, покращує зрозумілість та сприйняття інформації. У теж час, для проведення 
точного аналізу та отримання достовірних результатів, дані повинні бути достатніми, але не 
надлишковими. Таким чином, однією з головних проблем обробки екологічних та медичних 
даних є з одного боку повнота інформації, а з іншого - необхідність виділити тільки істотну її 
частину. Одним із засобів зменшення розмірності масиву є формування інтегральних 
показників. Сучасні математичні та статистичні методи дають можливість аналізувати 
велику кількість різнорідних результатів в екологічних та медичних дослідженнях, які 
швидко накопичуються і потребують систематизації. У процесі збору даних необхідно 
періодично відстежувати їх якість, контролювати дотримання прийнятих на організаційному 
етапі правил і принципів. Досить часто виникає необхідність оперативного проведення 
попередньої обробки масиву даних, не звертаючись до пошуку спеціалізованих програмних 
продуктів. 

Метою нашої роботи є розробка технології експрес-обробки з використанням 
найбільш доступних і простих у використанні програмних засобів. Для реалізації зазначеної 
мети зручними є, наприклад, офісні додатки, зокрема Microsoft Office Excel із вбудованим 
засобом VBA. 

Результати дослідження. Експрес-аналіз масиву даних з наступним конструюванням 
інтегральних показників пропонується здійснити за таким алгоритмом (рисунок 1). 

Обробка масиву починається з дескриптивного аналізу (розрахунок стандартного 
відхилення, розмах варіації, коефіцієнта варіації, середнього значення, медіани, моди, 
дисперсії, асиметрії, ексцесу та ін.) 

Наступним кроком проведемо логічний аналіз, який у першому наближенні дасть 
уявлення про надлишкову розмірність масиву. При візуальному огляді масиву можна 
виявити стовпці з відсутніми даними, або ж з усіма однаковими значеннями. Таблиці також 
можуть містити стовпці з проміжними змінними, що не будуть використовуватися в 
подальшій обробці, або ж допоміжними значеннями, потрібними лише для обчислення 
інших характеристик. 

Перевірка на відповідність експериментального розподілу нормальному розподілу 
дозволяє визначитися з методами обробки (параметричні або непараметричні).  

Вихідний масив перевіряємо на наявність викидів. Якщо аномальні значення є 
грубими помилками, їх необхідно вибракувати. Якщо ці значення є так званими «м’якими 
викидами», вони можуть бути інформативними і сигналізувати про реальні відхиленнях в 
екологічній ситуації конкретних населених місць. Доцільно провести аналіз даних з 
викидами і без них та порівняти результати. Після вилучення виявлених викидів, 
характеристики повинні бути перераховані за даними скороченої вибірки. Процес 
ітераційний і повторюватиметься до вилучення всіх викидів. Слід застерегти, що при 
відносно малому наборі показників, виключення даних, які вважаються викидами, може 
помітно вплинути на результати аналізу. 
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Рис.1. Блок-схема алгоритму попереднього аналізу даних 
 

Дані необхідно також перевірити на комплектність. Одиничні пропуски не впливають 
значно на їх обробку. У деяких випадках їх можна проігнорувати або скорегувати методами 
апроксимацій. Найпростіший, хоча й не найточніший метод - заповнювати пропуски 
середніми значеннями величин, що є в даному стовпці. Більш складні машинні алгоритми 
базуються на методі найменших квадратів, регресійному методі, методі головних компонент, 
покроковій регресії, методі багатовимірної лінійної екстраполяції та ін. Якщо ж пропуски 
створюють суцільну область, яка становить значну частину від загального обсягу масиву 
(або його фрагмента), результати обробки даних можуть бути істотно спотворені. У цьому 
випадку фрагменти рекомендується вибраковувати.  

В упорядкованому масиві даних сформуємо перелік початкових показників. Значна 
частина показників може бути вилучена ще на етапі логічного аналізу. У результаті обробки 
некомплектних фрагментів також може бути видалено певну кількість показників. 
Наступний крок – застосування методів обробки статистичних даних, за допомогою яких 
вимірюється тіснота зв’язку між двома та більше змінними. У першу чергу, це парна 
кореляція, що визначає зв'язок між двома показниками, один з яких є факторним, інший – 
результативним. При взаємодії кількох факторів з результативним показником маємо 
множинну кореляцію, яку можна розглядати як розширення парної (двомірної). Канонічна 
кореляція дозволяє дослідити залежність між двома множинами змінних. Далі здійснюємо 
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відбір інформативних характеристик. Для визначення ступеня значущості параметрів 
доцільно звернутись до методу експертної оцінки. 

На підготовленому вищевказаним чином масиві даних формуються узагальнені 
показники, які являють собою об'єднання за певними правилами безлічі вихідних змінних в 
одну характеристику. Агрегування показників дозволяє істотно зменшити розмірність 
масиву. Узагальнені показники, в свою чергу, можуть бути використані для інтегральної 
оцінки об'єкта дослідження. Інформативність, точність та достовірність інтегрального 
показника залежить від правильного вибору методу обробки даних на певному етапі, 
залежно від загальної постановки задачі. Переважна більшість методик, призначених для 
формування інтегральних оцінок, передбачає нормування показників з урахуванням 
спрямованості дії змінних та інтегрування їх у єдиний узагальнюючий показник. Найбільш 
зручний та найчастіше уживаний спосіб інтегрування – адитивна лінійна згортка з 
урахуванням вагових коефіцієнтів. До підбору вагових коефіцієнтів залучаються експерти. 
Проте використання лінійної згортки, яка передбачає компенсацію низького балу одного 
показника високим балом іншого, не завжди є коректним. Тому алгоритм конструювання 
інтегрального показника ускладнюємо таким чином, що при наявності слабкої ланки, 
інтегральний показник зміщується від середньозваженого у бік найбільш критичних 
характеристик, які погіршують інтегральну оцінку і ускладнюють процедуру її отримання у 
масиві даних. 

Вищеописаний алгоритм реалізований в середовищі MS Excel засобами вбудованої 
мови макросів Visual Basic for Application (VBA). Розроблена програмна реалізація «Експрес- 
аналіз», яка є об'єднанням окремих модулів, призначених для оперативної попередньої 
обробки таблиць первинних даних з подальшим конструюванням інтегральної оцінки. 

На стартовий лист книги Excel копіюється таблиця, що вимагає обробки. На екран 
викликається форма з набором командних кнопок, що ініціюють певні дії для обробки даних. 
При натисканні відповідних кнопок формується робочий проект з послідовністю обраних 
операцій. Підсумком виконання робочого проекту є результуючі таблиці, представлені в 
стислому вигляді з узагальненими показниками та інтегральної оцінкою. Отримані таблиці 
можуть експортуватися в спеціалізовані програми для більш глибокої статистичної обробки. 

Висновки. Запропонована технологія дозволяє оперативно здійснити обробку масиву 
даних, привести його до формату, зручного для подальшого більш детального аналізу та 
формування інтегральної оцінки. Створено пакет макросів для реалізації даної технології. 
Розроблено алгоритм, що коректує результат лінійної згортки при наявності слабкої ланки у 
множині показників. 

За допомогою запропонованої програмної реалізації був оброблений масив даних 
Рівненській СЕС, який містить медичні та демографічні показники, а також санітарно-
гігієнічні показники стану систем водопостачання області. Результат обробки дозволив 
ранжувати райони області виходячи з інтегральних оцінок; визначити райони з найбільш 
несприятливою екологічною обстановкою і рівнем захворюваності; виявити дестабілізуючі 
чинники в даних районах 
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Романюк О.А. 
 

ТИПЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДАЛЬНОСТЕЙ В PACS 

Ммеждународный научно-учебный центр информационных технологий и систем  

НАН и МОН Украины 
 

Введение. В настоящее время создание цифровых хранилищ для медицинских 
изображений является одним из ключевых вопросов в процессе информатизации 
медицинского учреждения. Для локального хранения больших массивов медицинских 
данных в международной практике используют специализированые системы передачи, 
хранения и архивирования PACS (Picture Archiving and Communication System). 

Одним немаловажным вопросом в формировании хранилищ является возможность 
подключения существующих модальностей медицинского учреждения к общей системе, а 
также настройка корректной работы: обмен данными между модальностями и рабочими 
местами медицинского персонала, возможность доступа к общему серверу 

Цель. Рассмотреть варианты подключения модальностей к системе PACS для 
дальнейшего создания специализированого хранилища. 

Результаты. Взаимодействие модальности с PACS с целью передачи изображений 
модальности в хранилище медицинского учреждения осуществляется по одному из трех 
сценариев, в зависимости от возможностей модальности: 

1. Сложные диагностические приборы, представляющие собой компьютерную 
подсеть, охватывают диагностическое оборудование, DICOM-сервер или PACS модальности 
и автоматизированные рабочие места операторов и врачей. В этом случает систему можно 
представить, как «Модальность с автоматической передачей данных» которая напрямую 
подключается к PACS. 

 

Система архивирования, 

хранения и передачи 

мед.изображений

Модальность с 

автоматической передачей 

данных

Обмен изображениями

Query/Retrieve данных

 
 

 
2. Для диагностических приборов старого образца, формирующих файлы, не 

поддерживаемые в PACS, используется программа конвертирования и передачи 
изображений в область хранения данных хранилища. PACS при этом индексирует входящие 
файлы и формирует записи в БД PACS об изображениях хранилища. 
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3. Для диагностических приборов с выходными изображениями формата, 
поддерживаемого PACS, на стороне модальности устанавливается DICOM-сервер с БД 
ограниченной мощности [1] и настраивается планировщик задач системы для передачи 
файлов.  

 

Система архивирования, 

хранения и передачи 

мед.изображений

Модальность с «гибридной» 

передачей данных
DICOM-Server

Обмен изображениями

Query/Retrieve данных

 
 
 

Выводы. Для дальнейшего создания специализированого цифрового хранилища при 
подключении модальности достаточно будет следовать одному из трех сценариев 
взаимодействия PACS и модальности. 
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Царенко К. К. 
РОБОТА С DICOM-ФАЙЛАМИ АППАРАТІВ ФЛЮОРОГРАФІЇ  

ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ В МІС ЛІКАРНІ ДЛЯ ВЧЕНИХ 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та 

МОН України 
 

Вступ. Сучасні діагностичні прилади та комплекси під час досліджень створюють 
величезну кількість електронних медичних даних, серед котрих левову долю складають 
зображення, для використання яких лікарями необхідно забезпечити зберігання, обробку, 
аналіз та можливість передачі для консультації тощо. 

Одним з рішень проблеми довгострокового зберігання та аналізу великих масивів 
медичних даних є зовнішні інформаційні сховища типу ГРІД або “хмаринні” сховища. В 
якості локальних сховищ в міжнародній практиці широко використовуються спеціалізовані 
медичні системи архівації та передачі зображень PACS (Picture Archiving and Communication 
System).  

Медичні зображення мають бути приведені до стандарту DICOM з коректно 
представленими метаданими.  

Мета. Під час роботи над проектом автоматизації роботи в Лікарні для вчених та 
інтеграції апаратів флюорографії до медичної інформаційної мережі (МІС) з подальшим 
підключенням останньої до зовнішнього сховища з використанням PACS-системи виникли 
наступні задачі: 

- проаналізувати вимоги стандарту DICOM [1] відносно полів метаданих модальності RF 
(флюорографія); 

- проаналізувати протокол роботи лаборанта кабінету флюорографії; 
- визначити, які поля метаданих флюорографічних зображень необхідно та достатньо 

заповнювати згідно вимог стандарту DICOM та з урахуванням протоколу роботи лаборанта; 
- розробити та внести пропозиції щодо оптимізації роботи з флюорографом; 
- підключити апарати до МІС Лікарні для вчених та  PACS. 
Результати. На етапі адаптації цифрових медичних зображень закладу охорони здоров’я 

до потреб PACS постала необхідність: 
- узгодження даних про обслуговування пацієнтів в межах закладу охорони здоров’я  та 

розроблення методів мінімізації операторських помилок, що в окремих випадках потребує 
реорганізації роботи діагностичних кабінетів; 

- створення програмних модулів конвертації даних цифрових медичних зображень різних 
медичних приладів. 

Для обліку пацієнтів, що не мають номеру картки амбулаторного хворого або картки 
стаціонарного хворого, запропоновано використовувати номер типу 91(92)РРРРММДД-НН, 
де РРРРММДД — дата проведення обстеження, а НН — порядковий номер 
“необлікованого/неврахованого/незареєстрованого” пацієнта в цей день. 

Для отримання первинних необхідних даних про пацієнта та подальшої оптимізації 
роботи на всіх модальностях закладу охорони здоров’я на основі форми №028-1/о [2] 
розроблено та запропоновано стандартизоване направлення на обстеження. Запропонований 
бланк направлення вже використовується в роботі відділень Лікарні для вчених.   
Розроблено програмний модуль (№1) конвертації даних з наступними функціями: 

- збір файлів зображень з БД діагностичного приладу за графіком, узгоджуваним з 
роботою діагностичного кабінету; 

- експорт метаданих з БД у файли *.dcm та впорядкування тегів згідно DICOM 3.0 
[1]; 

- узгодження даних цифрових медичних зображень з БД пацієнтів медичної 
інформаційної системи ЛПЗ; 

- транслітерування латинськими символами назви файлів та метаданих, записаних 
українською чи російською мовою, згідно [3] для коректного відображення в PACS 
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(особливістю PACS є робота лише з латинськими символами в тегах DICOM-
файлів); 

- копіювання впорядкованих файлів зображень до джерела імпорту PACS. 
Функції модуля №2: 

 - збір файлів зображень з БД діагностичного приладу; 
 - конвертування файлів формату *.dic у *.dcm (особливістю обраної системи Conquest 
DICOM software є робота лише з файлами формату *.dcm, тому будь-які модальності, що не 
працюють в даному форматі не можуть бути підключені без подальшої програмної або 
апаратної модифікації); 
 - пошук даних про пацієнта та обстеження в БД MedBase.gdb АРМ лікаря в парі АРМ-
апарат флюорографії за відомими порядковим номером знімка, прізвищем пацієнта та роком 
народження; 
 - експорт даних з БД до метаданих файлів *.dcm; 
 - транслітерування латинськими символами назви файлів та метаданих; 
 - копіювання впорядкованих файлів зображень до джерела імпорту PACS. 
 

Висновки. Представлено результати роботи з медичними зображеннями під час 
інтеграції апаратів флюорографії в МІС закладу охорони здоров’я. Розроблено програмні 
модулі впорядкування інформації полів метаданих медичних зображень. 
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Шокало Є.О.,  Антомонов М.Ю. 
АНАЛІЗ ОХОРОНОСПРОМОЖНИХ МЕТОДІВ ІНТЕГРАЛЬНИХ ОЦІНОК 

ДУ «Інститут гігієни та медичної екології АМН України» 

 
Вступ. В останній час в наукових дослідженнях в екології, гігієні та медицині 

звертається велика увага на інтегральні показники. Інтегральні оцінки дозволяють 
комплексно описувати  отримані в результаті досліджень дані, що допомагає їх швидко 
порівняти та проаналізувати. Проте інтегральні оцінки не дозволяють побачити всі нюанси 
та причину стану системи, що ми розглядаємо. Але для наглядного графічного 
представлення, як один з перших етапів наукового аналізу, вони є досить корисними.  

Саме тому в науковій літературі, в Інтернеті, на наукових конференціях можна знайти 
багато інформації, присвяченої питанню формування інтегральних оцінок. 

Водночас слід звернути увагу, що специфічність визначення інтегральних оцінок 
полягає в тому, що часто доводиться здійснювати обробку надвеликих масивів даних, 
порівнювати об’єкти, що описуються неспівставними показниками, з’являється необхідність 
в використанні складних медичних (і не тільки) електронних приладів та важкість кількісно 
оцінити здоров’я людини або екологічний стан.  

Найбільший інтерес для нас представляє аналіз способів формування інтегральних 
оцінок в об’єктах інтелектуальної власності. В зв’язку з цим нами проведено аналіз 
інформації в даних джерелах протягом останніх 10 років в області екології, гігієни та 
медицини в Україні та Росії. 

Мета – аналіз сучасних запатентованих підходів до інтегральних оцінок в галузі 
екології, медицини та гігієни в Україні та Росії. 

Результати дослідження. Для виконання поставленої мети були розглянуті доступні 
описи до патентів на корисну модель, представлених в спеціалізованих базах даних 
«Винаходи (корисні моделі) в Україні» та «Банк патентов» в Російській Федерації за останні 
10 років. 

В базі даних «Винаходи (корисні моделі) в Україні» представлені такі методики та 
способи визначення інтегральних показників. 

Спосіб інтегрального оцінювання еластичності кровоносних судин людини – 
запропонована методика Файнзільберг Л.С., публікація результатів від 2007 року. В основі – 
вдосконалення осцилометричного методу з метою створення способу, який дозволяє при 
масових спостереженнях населення одночасно вимірювати як артеріальний тиск, так і 
інтегрально оцінювати еластичність кровоносних судин людини. 

Методика інтегральної оцінки еластичності кровоносних судин пацієнта в цьому 
випадку полягає в відношенні величини указаної середньої затримки часу появи локальних 
фрагментів, обумовлених відбиттям пульсових хвиль від нижніх частин тіла пацієнта, з 
урахуванням росту пацієнта. 

Спосіб класифікації групи пацієнтів (Будник М.М., Закорчений О.В., публікація – від 
2008 року) – класифікація групи, утвореної двома вибірками шляхом вимірювання 
діагностичного параметра X за допомогою вимірювального приладу медичної діагностики, 
який полягає у віднесенні кожної особи до одного з двох класів – негативних чи позитивних, 
і передбачає обчислення медіан та емпіричних нормованих функцій розподілу (ФР) обох 
вибірок. Важлива особливість описаного підходу є зменшення впливу зовнішніх 
неінформативних неконтрольованих факторів та малої кількості осіб у вибірках, які 
спричиняють відхилення розподілу від гаусової форми. Цей ефект досягається 
використанням емпіричної ФР замість емпіричних оцінок щільності розподілу (гістограма,  
полігон частот). 

Спосіб інтегральної оцінки оксидантно-антиоксидантного балансу у сироватці крові 
(Король Л.В., Мигаль Л.Я., публікація 2013) - визначення у сироватці крові вмісту 
церулоплазміну, трансферину, малонового діальдегіду і сульфгідрильних груп, обчислення  
індексу оксидації (інтегрального показника) шляхом розрахунку співвідношення вмісту у 
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сироватці крові малонового діальдегіду хворого до вмісту малонового діальдегіду контролю 
та поділення отриманої величини на суму співвідношень вмісту церулоплазміну, 
трансферину та сульфгідрильних груп хворого до їх аналогічних показників контролю, 
поділеної на кількість доданків, та оцінку стану оксидантно-антиоксидантного балансу у 
сироватці крові за значенням індексу оксидації. 

Якщо величина індексу оксидації дорівнює 1,0, це свідчить про збалансовану 
рівновагу між процесами пероксидації та системою антиоксидантного захисту, якщо 
величина індексу оксидації реєструється вищою за 1,0, це свідчить про порушення балансу 
оксидантних та антиоксидантних реакцій у бік надлишкового утворення ліпідних пероксидів 
та розвитку оксидативного стресу. Точність способу, тобто помилка у двох паралельних 
визначеннях, не перевищує ±5,9%. До переваг способу також належить доступність 
устаткування та необхідних реактивів вітчизняного виробництва, що сприяє можливості його 
використання у будь-якій клініко-діагностичній лабораторії. 

Спосіб інтегральної оцінки стану дітей з хворобою Легга-Кальве-Пертеса (Ніколаєва 
Н.Г., Перевозниченко О.Б., публікація 2010) - шляхом визначення групи показників 
рентгенологічного обстеження, який відрізняється  тим, що додатково аналізуються клінічні 
дані, а потім клінічні та рентгенологічні показники визначають за інтегральною шкалою 
оцінки стану дітей, що включає показники болю, стану м'язів, гоніометрії кульшового 
суглоба та рентгенологічні показники в балах від 0 до 52, та при сумі балів від 0 до 17 стан 
визначається як незадовільний, від 18 до 35 - як задовільний, від 35 до 52 - як добрий. 

Сутність способу полягає у тому, що оцінюються клінічні та рентгенологічні 
показники обстеження. У наведеній в описі таблиці переліченні ці показники. 

Загальна оцінка проводиться шляхом обчислення загальної суми балів. Розроблену 
інтегральну шкалу застосовано для оцінки клінічного та рентгенологічного стану у 30 
пацієнтів з ХЛКП. 

Спосіб комплексної оцінки впливу довкілля на здоров’я людини (Євстафьєва О.В., 
публікація 2012) - включає виявлення території з високим ризиком для здоров'я за аналізом 
даних медичної статистики та вирахування критичних навантажень пріоритетних для регіону 
полютантів. Виконують кластерний аналіз захворюваності з метою типізації територій із 
східним нозологічним профілем, що має вказувати на загальні чинники, що обумовлюють 
такий стан здоров'я. По кластерах призводять оцінку відносного ризику для здоров'я, а потім 
використовують факторний аналіз для визначення кількості найбільш впливових факторів та 
ступеня їх впливу на стан здоров'я населення на конкретній території.  

Визначають екологічну ситуацію (за уніфікованими європейськими методиками) за їх 
перевищенням та вмістом полютантів в організмі людини. Виконують функціональне 
обстеження систем-мішеней та визначають ступінь екологічної обумовленості здоров'я 
населення на конкретній території. 

Спосіб інтегральної оцінки психофізіологічного стану людини на підставі 
уніфікованого критеріального аналізу параметрів стійкості психофункціональних систем 
(Дегтяренко Т.В., Гайворонський А.М., публікація 2007) - полягає у проведенні оцінки 
стійкості психофункціональних систем людини на підставі виміру психофізіологічних 
параметрів швидкості та особливостей виконання простих та складних психомоторних 
реакцій, який відрізняється тим, що реєструють параметри швидкості та особливості 
виконання простих та складних чотирьох психомоторних реакцій і здійснюють аналіз 15 
показників стійкості утворення стійких та тимчасових функціональних систем, на підставі 
яких проводять інтегральний уніфікований критеріальний апаратний аналіз 
психофізіологічного стану за об'єктивними параметрами стійкості психофункціональних 
систем людини на організменому рівні. 

Основним завданням корисної моделі є розробка засобу інтегральної оцінки 
психофізіологічного стану людини за об'єктивними параметрами стійкості 
психофункціональних систем (15 параметрів, які можуть самостійно виступати  
інтегральною оцінкою психофізіологічного стану людини.). Запропонований метод 
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інтегральної оцінки психофізіологічного стану людини за об'єктивними параметрами 
стійкості психофункціональних систем може бути придатним для проведення скрінінгових 
досліджень значних за кількістю груп населення України як у стаціонарному,  ак і у 
мобільному варіанті (групи ризику, групи спортсменів, групи профвідбору, групи з 
особливими умовами праці тощо). 

В той самий час в Росії були запропоновані такі підходи до визначення інтегральних 
оцінок в медицині. 

Спосіб інтегрального визначення показників центральної гемодинаміки (Мурашко 
Л.Є., Бадоєва Ф.С., публікація 2007) - в даний проміжок часу визначають систолічний 
(АДсист); діастолічний (АД диаст) артеріальний тиск і частота серцевих скорочень (ЧСС), по 
яких визначають показники серцевого індексу (СІ) і загального периферичного судинного 
опору (ЗПСО), а по згаданим показникам судять про тип центральної гемодинаміки пацієнта. 
При цьому вихідні дані знаходять за добу, з розбиттям останнього, на крайній випадок, на 
дві характерні частини – денний та нічний час, з врахуванням можливої зміни навантажень в 
відповідності до життєдіяльності пацієнта протягом нормативного періоду, здійснюють 
реєстрацію показників в кожній характерній частині нормативного періоду з відповідним, 
наперед заданим часовим інтервалом. Розрахунок показників ЗПСО, СІ роблять по 
спеціальним математичним формулам. Спосіб дозволяє найбільш достовірно визначити 
функціональний стан серцево-судинної системи на різних стадіях обстеження пацієнта, 
правильно здійснити вибір лікарських препаратів для призначення лікування. 

Спосіб визначення нормованого показника здоров’я (Валєєв Г.Г., публікація – 2006) – 
винахід відноситься до функціональної діагностики та дозволяє оцінювати здоров’я людини 
кількісно. Шляхом вимірювання в стані спокою людини таких показників як частота 
серцевих скорочень (ЧСС), систолічного та діастолічного артеріального тиску, частоти 
дихання в хвилину, максимальна затримка дихання одразу після декількох присідань і 
декілька хвилин тому після них, ріст, вага та ін., нормування виміряних показників та 
визначення їх середньо геометричного значення досягається усунення вказаних недоліків. За 
одиницю виміряних показників, приймаються існуючі норми цих показників, наприклад, 
норми систолічного і діастолічного тиску. Нормований показник здоров’я запропоновано 
визначати, як середнє геометричне нормованих показників обстеженої людини. Нормований 
показник може змінюватись від одиниці для здорової людини, у якого всі показники в нормі, 
до 0, для людини, що перебуває на стадії непрацездатності. 

Спосіб кількісної оцінки рівня інтегральної екологічної безпеки об’єктів споживання, 
користування і середовища проживання (Ігнат’єв Ю.А., Кульбицький Д.Г., публікація 2013) 
– враховуються відповідні індекси забрудненості, виявляють відповідні рівні безпеки цих 
факторів по заданому ступеням ранжирування, після чого визначають рівень результуючої 
інтегральної екологічної безпеки, який класифікується по меншому рівні вкладів складових 
(хімічного, фізичного, мікробіологічного) з зазначенням домінуючого фактора, що визначає 
результуючий рівень екологічної безпеки. 

Спосіб інтегральної оцінки здоров’я людини (Щетінін А.Н., публікація 2008) – 
інтегральна оцінка здоров’я проходить шляхом обстеження людини по кожному елементу 
системи «здоров’я», причому в число елементів включають також фактори середовища та 
суспільства, що впливають на людину, уточнюють об’єктивну характеристику елемента 
«функціональний стан організму» за рахунок визначення прямого критерію здоров’я. 

Використання даного винаходу включає наступну послідовність дій: 
1) Обстеження людини по кожному елементу системи «здоров’я». 
2) Визначення сумарного рівня здоров’я людини. 
3) Встановлення прогностичної оцінки динаміки системи «здоров’я» і окремих її 

елементів. 
Спосіб інтегральної оцінки здоров’я сім’ї (Козлова С.Н., Колпащікова Г.І., публікація 

2008) – винахід відноситься до медицини, а саме – акушерство, гінекологія, імунологія і 
педіатрія та може використовуватись для профілактики, діагностики, лікування і 
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імунореабілітації. Спосіб інтегральної оцінки здоров’я сім’ї, що включає формування 
контингентів вагітна - плід, породілля - плід, породілля – новонароджений, годуюча мати - 
немовля, жінка - мати - дитина 0 - 15 років, клініко-лабораторні дослідження сформованих 
контингентів, реєстрацію результатів обстеження, що відрізняються тим, що контингенти 
формуються по маркерам TORCH - асоційованої патології матері і дитини, визначають 
комплекс зв’язаних функціональними діями інформаційно-значимих параметрів, а саме 
параметрів імунодіагностики, імунного профілю матері і дитини, ендокринного профілю, 
імунно-генетичної діагностики, невропатологічних і стоматологічних параметрів, 
зареєстровані параметри перетворюють в графічну форму, по якій визначають прогностичні 
маркери, проводять порівняльний аналіз значень параметрів, діагностують стан 
досліджуваних, по результатам діагностики обирають тактику ведення сформованих 
контингентів. 

Спосіб інтегральної оцінки стану організму дошкільнят (Храмцов П.І., Храмцов Д.П., 
публікація 2013) - винахід відноситься до медицини, а саме до гігієни дітей і підлітків, і може 
використовуватись для оцінки стану організму дошкільнят на базі аналізу інтегральних 
педагогічних, психологічних, соціальних, фізичних і медичних характеристик, в тому числі 
для оцінки ефективності оздоровчої роботи в дошкільних освітніх закладах в динаміці 
навчально-виховного року.  Кожний спеціаліст дитячого садка - педагог-вихователь, 
психолог, соціальний педагог, вихователь по фізичній культурі, медична сестра в 
відповідності до своєї інтегральної характеристики, вказаної в таблиці в опису, встановлює 
для кожної дитини згідно принципу світлофора оцінку по одному із 3-х можливих варіантів - 
відсутність порушень розвитку і здоров’я - зелений колір, незначні порушення - жовтий 
колір і значні порушення - червоний колір, які вносять в таблицю, підраховується кількість 
зелених, жовтих і червоних оцінок і шляхом ділення на загальну кількість оцінок, 
визначених множенням кількістю дітей на 5, встановлюється розподіл дітей по групам 
спостереження, уваги та ризику як для окремої групи дітей, так і для дітей всього дитячого 
садка. 

Висновки. Після здійснення огляду та аналізу наведених вище патентів, були 
виявленні такі недоліки запропонованих методик: 

1. При використанні простої схеми вирахування інтегрального показника, 
спостерігається низький рівень точності зроблених розрахунків та зведеність до адитивних 
формул оцінювання.  

2. Запропоновані більш точніші методики незручні тим, що використовуються складні 
у практичному використанні математичні методи.  

3. Для розрахунків в деяких запропонованих методиках необхідне використання 
специфічних вимірювальних пристроїв. 

4. Спостерігається чітке розподілення зазначених методик по областях науки, тобто 
відсутність універсальної, яку можна було використовувати і в медицині, і в гігієні, і в 
екології. 
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Яковенко А.В., Настенко Є.А. 
РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ  

НА ОСНОВІ МЕТОДІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

 
Вступ 
Протягом останніх десятиліть підтримка прийняття рішень (ППР) стала обов’язковим 

інструментом у розвинених країнах світу під час розв’язання задач планування, управління 
та надання медичної допомоги. З'явилася тенденція до широкого використання поняття 
інтелектуальний аналіз даних (ІАД) по відношенню до різних систем [1]. Найчастіше, в 
масивах даних містяться відсутні для прийняття успішних рішень приховані знання, 
отримати які можна за допомогою сучасних напрямків або методів ІАД. Для цього 
створюються спеціалізовані інформаційні системи – системи підтримки прийняття рішень на 
основі ІАД, основне призначення яких – формалізація слабоструктурованих і 
неструктурованих задач планування, прогнозування та управління. 

Метою була розробка алгоритму підтримки прийняття рішень на основі методів ІАД 
для медичної інформаційної системи, що є корисною у визначенні факторів ризику та 
побудові математичних моделей прогнозу розвитку ускладнення з метою корекції 
лікувального процесу. 

Результатом дослідження стала розробка медичної інформаційної системи (МІС), що 
складається з модуля БД, що дозволяє структурувати та зберігати інформацію; модуля ППР, 
побудованого на основі методів ІАД, що забезпечує прогноз ризику розвитку ускладнень і 
надає інформацію, необхідну для корекції лікувального процесу; форм користувацького 
додатку, що дають можливість вводити, коригувати та аналізувати дані по пацієнту та 
розраховувати ризик розвитку ускладнень в ранньому післяопераційному періоді і 
формувати статистичні звіти.  

В основі модуля ППР лежить розроблений алгоритм ППР, що дозволяє розраховувати 
не тільки прогноз розвитку ускладнення, а й визначати річні показники значущих факторів 
ризику (ФР), що є корисним у прийнятті лікарського рішення. 

Загальний алгоритм ППР використання методів ІАД для задач прийняття рішень 
складається з 4 частин (алгоритми 1–4). 

Алгоритм 1. Порівняння статистичних методів полягає в тому що, спочатку 
аналізується ряд статистичних методів, які дозволяють розраховувати прогноз розвитку 
ускладнення. Доцільним тут є використання засобів прикладної статистики, серед яких 
обрано метод бінарної логістичної регресії (БЛР) [2], дискримінантний аналіз (ДА) [3] та 
інформаційно-ентропійний метод Multifactor Dimensionality Reduction (MDR) [4]. 

Прогноз розвитку ускладнення та побудова математичних моделей здійснюється на 
основі показників, які мають найбільший вплив на їх розвиток. Для оцінки впливу ФР на 
післяопераційні ускладнення у пацієнтів з ІХС використано критерій Пірсона та коефіцієнти 
кореляції Спірмена і Кендалла. 

У модель включені ознаки, для яких рівень статистичної значущості коефіцієнтів 
кореляції з розвитком ускладнення становить р < 0,05. 

Далі проводиться порівняння побудованих моделей, з метою вибору найбільш 
ефективного методу. Для оцінки чутливості і специфічності побудованих моделей 
використано крос-перевірку. Для визначення діагностичної цінності результуючої 
прогностичної моделі побудовано ROC-криву з наступним визначенням площі під нею [4]. 
Інформаційна структура порівняння статистичних методів представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Інформаційна структура порівняння статистичних методів 

 
Алгоритм 2. Побудова математичної моделі прогнозу розвитку ускладнення. 

За допомогою найбільш ефективного методу будується математична модель прогнозу 
розвитку ускладнення в ранньому післяопераційному періоді по даним попереднього року.  

На основі зібраних за рік даних та побудованої за ними математичної моделі прогнозу 
розвитку ускладнення, відбираються значущі ФР для подальшого аналізу і впливу 
лікувальними заходами на них. Крім цього, методом MDR визначаються зв'язки між ФР. 
Тобто, можна визначити систему факторів на які можна впливати в комплексі та які можна 
корегувати з метою впливу на сам ФР. 

Інформаційна структура алгоритму побудови математичної моделі прогнозу розвитку 
ускладнення найбільш ефективним методом представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Інформаційна структура побудови математичної моделі прогнозу розвитку 

ускладнення 
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Алгоритм 3. Визначення ймовірності ризику розвитку ускладнення та впливових 

факторів ризику. 

Протягом кожного наступного року по моделі попереднього, розраховується ризик 
розвитку ускладнення, а в кінці року будується нова математична модель та порівнюються 
ФР. Це дозволяє відстежувати дані, що впливають на розвиток ускладнення, вносити 
корективи в лікувальний процес та аналізувати, що вдалося знівелювати. 

Інформаційну структуру алгоритму 3 представлено на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Інформаційна структура визначення ймовірності ризику розвитку ускладнення та 
впливових факторів. Позначення: ГСН – гостра серцева недостатність 

 
Алгоритм 4. Генерація прийняття рішень полягає в наступному. Є набір визначених 

за попередній рік факторів, що вплинули на розвиток ускладнення в ранньому 
післяопераційному періоді. Рядом лікувальних заходів, крім загальних, які застосовуються за 
вже визначеними протоколами, лікар намагається вплинути на значущі ФР. За рік 
набирається масив спостережень, в якому, за попередніми етапами алгоритму визначаються 
нові ФР. 

Порівнявши їх, можна визначити, чи вдалим було лікування, чи вдалося знівелювати 
впливові на розвиток ускладнення фактори.  

Однак, залишається ряд факторів на які лікувальними заходами не можна вплинути. Це 
і хронічні захворювання, і фактори, що виникли під час операції, і ряд інших. Крім цього, є 
ймовірність того, що лікувальні міри були не досить ефективними, тоді слід додатково 
переглянути тактику лікування і впливу на ці фактори. Крім ФР попереднього року, 
додаються й нові, які також підлягають аналізу й впливу лікувальних заходів. 

Інформаційна структура останнього блоку алгоритму, що відповідає за підтримку 
прийняття рішень представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Інформаційна структура генерації прийняття рішень. Позначення: ФР – фактори 
ризику 

 
Висновки 
Розроблено алгоритм на основі методів інтелектуального аналізу даних, що ліг в основу 

медичної інформаційної системи підтримки прийняття рішень.  
Медична інформаційна система підтримки прийняття рішень є корисним інструментом 

для лікарів та дозволяє розраховувати ймовірність ризику розвитку ускладнень в ранньому 
післяопераційному періоді та визначати фактори ризику в динаміці для порівняння та 
можливого впливу на них з метою корекції лікувальних заходів та зменшення відсотку 
розвитку післяопераційних ускладнень. 
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Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем НАН МОН 

Украины 

 

Введение. Гипертоническая болезнь (ГБ) – это мультифакторное полиэтиологическое 
хроническое заболевание с существенно различающимися на начальных этапах механизмами 
развития и характеризующееся стойким повышением артериального давления от 140/90 мм 
рт.ст. и выше. ГБ опасна поражением органов-мишеней и развитием атеросклероза с 
последующими финальными осложнениями: ретинопатией, нефропатией, ангиопатиями 
конечностей, инсультами, инфарктами и др. По заключению экспертов, представленному в 
Седьмом докладе Объединенного Национального Комитета по предупреждению, 
распознаванию, оценке и лечению высокого артериального давления (США) – JNC (ОНК)-7 
были изменены классификационные параметры гипертонии: состояние, сопровождающееся 
САД 120-139 или ДАД 80-89 мм рт. ст. принято считать ”прегипертонией”. Фактически, это 
означает, что ГБ “помолодела” и требует пристального внимания специалистов, особенно на 
том этапе, когда патологические процессы ещё обратимы. Важными компонентами 
патогенетических механизмов, приводящими к развитию гипертонии и влияющими на 
прогноз, являются условия труда и быта, социальные факторы, длительная 
психоэмоциональная травматизация, конституциональные и личностные особенности, 
генетическая предрасположенность к развитию артериальной гипертензии.  

ГБ, в структуре заболеваемости которой прерогатива принадлежит представителям 
интеллектуальной сферы деятельности [1], затрагивает 15 – 40 % населения современного 
общества (в зависимости от расового состава и диагностических критериев). Как показывают 
работы исследователей [2], источники неблагополучия следует искать ещё при нормальном 
АД в юношеском и молодом возрасте, в период, когда формирование взрослого организма 
обусловлено мощной гормональной перестройкой со сложным взаимодействием 
метаболических, нейрофизиологических и нейрогуморальных факторов [3]. Этот 
интенсивный период совпадает с обучением и выбором жизненной позиции, когда большую 
активность приобретает симпатоадреналовая система, являющаяся ведущей в дебюте 
эссенциальной АГ. Из-за сильной мотивации к достижению успеха, конкурентных условий 
трудовой деятельности молодые люди испытывают постоянное интеллектуальное и психо-
эмоциональное напряжение, которое в сочетании с факторами риска ГБ приводит к 
напряжению адаптационно-приспособительных механизмов и далее, к дисфункции 
нейрогуморальной регуляции сосудистого тонуса, тем самым запуская патогенез ГБ. 
Поэтому, выявление начальных признаков неблагополучия в системах адаптации, 
определение степени выраженности напряжения адаптационно-приспособительных 
механизмов и ведущего звена в патогенезе для дальнейшего выбора адекватной 
индивидуальной коррекции состояния – своевременная и актуальная задача.  

Общеизвестно, что чувствительным индикатором адаптационных реакций организма 
является система кровообращения, а о степени напряжения регуляторных систем можно 
судить по вариабельности сердечного ритма (ВСР). ВСР – это интегральный показатель, 
отражающий сложное взаимодействие центральной, вегетативной нервной системы и  
нейрогуморальных механизмов в формировании адаптационно-компенсаторных реакций 
организма, которые также участвуют и в патогенезе ГБ. Как рекомендуют исследователи [4], 
при анализе ВСР следует обязательно учитывать преобладающий тип вегетативной 
регуляции сердечного ритма, так как установленный тип регуляции индивидуален и 
сохраняется в течение жизни (в определенном для каждого типа диапазоне показателей ВСР) 
и изменяется лишь при различных неблагоприятных воздействиях на организм (стресс, 
физические и умственные перегрузки, техногенные влияния). Кроме того, показатели ВСР и 
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гемодинамики имеют некоторые особенности, обусловленные гендерными факторами. Как 
было показано в работе [5], половая принадлежность в значительной степени определяет 
специфику адаптации к умственной нагрузке у студентов: у девушек преобладание 
симпатического звена регуляции, у юношей – парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы (ВНС). В то же время, в условиях относительного покоя, наоборот: 
женщины отличаются более выраженными парасимпатическими влияниями, тогда как 
мужчины – более высоким уровнем симпатических влияний на сердце.  

Цель исследования. Принимая во внимание гендерные факторы и индивидуально-
типологические особенности исследуемых, мы задались целью выявить предикторы ГБ по 
показателям ВСР у молодых лиц, характер деятельности которых связан с таким фактором 
риска ГБ, как регулярное и длительное психоэмоциональное напряжение (студенты, 
аспиранты), а также в сочетании с другими факторами риска (тип конституции, 
наследственная предрасположенность и др.). Ранее, работами ряда авторов [6,7] было 
показано, что маркерами ГБ в исследованиях параметров ВСР являются: снижение 
парасимпатических показателей во временных и спектральных областях, уменьшение 
показателей скаттерограммы, увеличение активности симпатической нервной системы. 
Полагаем, что в сочетании с факторами риска ГБ это может служить критерием ранней 
диагностики предрасположенности к данному заболеванию у исследуемого контингента.  

Решались следующие задачи:  
1) определение типов конституции у исследуемых и её связь с типами вегетативной 

регуляции;  
2) исследование комплекса показателей ВСР до и после нагрузки и выявление 

закономерностей влияния разного вида нагрузок (физической, эмоционально-умственной и 
дыхательной) на показатели ВСР;  
3) определение коррелятов и специфической для ГБ конфигурации параметров ВСР, 
имеющих прогностическое значение для развития заболевания.  

Материалы и методы исследования. В обследовании, которое проводились в одно и 
то же время суток, в первой половине дня, принимали участие 30 студентов и аспирантов 
обоих полов в возрасте 20–35 лет. Исследования ВСР проводились с помощью аппаратно-
программного комплекса «Фазаграф» [8, 9]. Для выполнения эмоционально-умственной 
нагрузки было выбрано тестовое задание средней степени сложности, требующее от 
испытуемого качественных и быстрых математических вычислений; выполнялись 
дыхательные нагрузки (пробы Штанге и Генчи), 3-минутный метрономизированный 
одноступенчатый степ-тест. Запись электрокардиограммы (ЭКГ), измерение артериального 
давления, регистрация ВСР проводились дважды: до и после нагрузочных тестов. Для 
определения типа конституции рассчитывали индексы Пинье и Кетле, для чего проводили 
замеры антропометрических данных (вес, рост, объём грудной клетки); выполнялись 
одонтометрические и одонтоскопические исследования для определения одонтологических 
типов у испытуемых, которые, по мнению авторов, в сочетании с 
соматоантропометрическими данными позволят более обоснованно судить о 
конституциональных типах. Исходный вегетативний тонус определяли по индексу Кердо - 

(1- ДАД/ЧСС)Х100; о вегетативной реактивности, отражающей состояние 
центрального контура регуляции, судили по индексу напряжения И.Н. Баевского.  

Анализировали некоторые временные (частота сердечных сокращений – ЧСС; 
стандартное отклонение всех NN-интервалов – SDNN) и спектральные характеристики 
(высокочастотный компонент (HFn,%); низкочастотный (LFn,%); очень низкочастотный 
(VLF,%); симпато-вагальный баланс – соотношение спектральных мощностей – 
низкочастотной к высокочастотной компоненте (LF/HF).В процессе обработки полученных 
данных были определены типы конституции у исследуемых, проведена оценка состояния 
отдельных звеньев вегетативной нервной системы (ВНС), оценка показателей во временных 
и спектральных областях, оценка баланса симпатических и парасимпатических влияний, 
определение типов вегетативной регуляции (нормотония, симпатикотония, ваготония), 
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оценена возможность использования данного подхода для скрининга предрасположенности к 

ГБ.  

Полученные результаты и выводы. Предварительный анализ результатов 

исследования ВСР показал в исходном состоянии небольшое преобладание активности 

парасимпатического звена регуляции у лиц мужского (54%) и женского пола (85%) по 

сравнению с нормотониками: 46% у мужчин и 10% у женщин; и только 10% мужчин и 5% 

женщин оказались симпатотониками. Лица, у которых конституциональный тип отличался 

от нормостенического, имели некоторые отклонения показателей ВСР от установленных 

норм, однако эти отклонения оказались статистически недостоверными. Также не было 

отмечено статистически достоверной связи между конституциональными и типами 

вегетативной регуляции внутри каждой группы. Исследования комплекса показателей ВСР 

до и после эмоциональной и физической нагрузки показали некоторые различия в 

регуляторных реакциях между группами исследуемых, что, в соответствии с литературными 

данными [5], можно объяснить гендерным фактором (таб.1, рис.1,2). 

 

Таблица 1.Типы вегетативной регуляции у студентов в состоянии относительного покоя и 

при нагрузках 

 Мужчины 

  без нагр. физ.нагр. эмо. нагрузка 

нормотоники 36% 26% 27% 

симпатотоники 10% 10% 0% 

ваготоники 54% 64% 73% 

Женщины 

нормотоники 10% 15% 5% 

симпатотоники 5% 15% 30% 

ваготоники 85% 70% 65% 

 

 

 
Рис. 1. Вегетативная регуляция у мужчин до и после физической и эмоциональной 

нагрузок 

 
Рис. 2. Вегетативная регуляция у женщин до и после физической и эмоциональной нагрузок 
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Анализ временных и спектральных характеристик ВСР в обеих группах не выявил 
значимых отклонений от среднестатистических популяционных нормативов, однако в ряде 
случаев было отмечено нестандартное сочетание некоторых признаков, что подлежит 
дальнейшему анализу. Таким образом, по предварительным данным мы не получили 
однозначного ответа о наличии ранних признаков ГБ у данной группы испытуемых. 
Поскольку результаты носят противоречивый характер, а исследуемые параметры имеют 
динамическую природу, то для суждения о возможности использования представленного 
подхода для скрининга предрасположенности к ГБ необходимо провести более углублённые 
лонгитюдные исследования с учётом метеофакторов, циркадных ритмов и др. 
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НАН  и МОН Украины  

 

Введение. В последние годы отмечена  тенденция возрастания количества детей с 
функциональными и органическими нарушениями в той или иной форме – инвалидов, 
требующих социальной защиты и специальных методов воспитания и обучения. Как 
известно здоровье - это состояния полного психического, физического и социального 
благополучия. Инвалидность же детей ведет к ограничению  реализации их физических, 
интеллектуальных возможностей, что затрудняет процесс социализации. Гражданское 
общества должно создать условия, как для физического, так  и социального здоровья детей с 
ограниченными возможностями.  

Социализация (лат. socialis – общественный) – это процесс и результат становления 
личности, усвоения человеком ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих 
данному обществу (группе, семье). Социализации ребенка-инвалида - самореализация и 
интеграция его в общество, восстановление социального статуса, его социальная адаптация, 
улучшение социального здоровья, изменение качества жизни такого ребенка и его семьи. 
Дети с ограниченными возможностями и проблемами физического и психического развития 
нуждаются в комплексной реабилитации и специфических подходах к их социализации. 
Комплексная реабилитация требует создания технологии, которая эффективно 
воздействовала бы на все три статуса здоровья, способствовала бы обучению, воспитанию и 
социализации детей с особыми потребностями. Создание такой  технологии - это  задача 
междисциплинарных исследований и практических поисков медиков, психологов, педагогов, 
реабилитологов и других специалистов.  

Технология комплексной реабилитации должна включать в себя методы и приемы, 
программы, используемые в воспитании инвалида не только в узких рамках его семьи. В 
зависимости от физического и психического состояния ребенка-инвалида такие 
реабилитационные мероприятия должны оказываться в центрах социальной помощи с 
временным или постоянным пребывание детей-инвалидов. Кроме этого, очень актуальной 
является реорганизация учебно-воспитательных учреждения общего профиля и адаптация их 
к интегрированному  обучению с  детьми-инвалидами. 

Первый опыт социализации ребенок получает в семье. Успешность этого процесса 
зависит от веры родителей в успех, взаимопонимания и психологического климата семьи. 
Родители детей-инвалидов часто неадекватно оценивают возможности своего ребенка, а 
ошибки и просчеты воспитания с первых дней жизни ребенка могут оказаться 
невосполнимыми и проявиться позднее в асоциальном поведении ребенка, в трудностях его 
адаптации, различных отклонениях в развитии личности. Применительно к детям-инвалидам 
показатели социализации должны рассматриваться в аспектах самообслуживания ребенка, 
его интеграции в игровую и познавательную деятельность здоровых сверстников. В то же 
время большинство родителей пассивны в воспитании и обучении ребенка, не проявляют 
инициативы и интереса к сотрудничеству с педагогами. Эффективность работы семьи 
оценивается в изменение качества жизни семьи, положительное изменение внутрисемейных 
отношений, изменение самооценки родителей, увеличение объема навыков 
самообслуживания ребенка, результатов социализации ребенка,  и т.д. 

Проблемы семей зачастую связаны с недостатком информации о своих правах, о 
возможностях реабилитации (медицинской, педагогической, психологической), о методах 
ухода, воспитания и обучения. В связи с тем, что родители в основном не компетентны в 
вопросах воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии, им необходима помощь 
специалистов. Для успешной реализации этих задач необходимо обучение и постоянное 
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консультирование родителей детей с ограниченными возможностями, которые в достаточной 
степени не владеют педагогическими и другими необходимыми знаниями.  

Особую роль в процессе социализации детей-инвалидов должны играть центры 
социальной помощи с временным пребыванием, где им не только оказывают помощь 
специалисты, но и где дети активно вовлекаются в общение и коллективные 
взаимоотношения с детьми и взрослыми.  

Цель исследования. В центре нашего внимания и исследования – разработка 
реабилитационной технологии коррекции психофизического развития   детей-инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата  и аутизмом в рамках центра социальной 
помощи. Естественно,  цели и  задачи, формы взаимодействия в таких центрах определяются  
характером заболевания и  глубиной инвалидизации ребенка.  Основная цель данной 
технологии - укрепить физическое и психическое здоровье детей-инвалидов, дать 
возможность реализовать себя каждому ребенку, научить их идентифицировать себя в 
коллективе.  

Использование адаптивной физической культуры и адаптивного спорта мы 
рассматриваем как фактор социализации инвалидов в общество. Наша задача в рамках этого 
направления исследований - создание алгоритма выбора индивидуальной программы 
физической нагрузки для оздоровления и социализации детей с ограниченными 
возможностями. 

Результаты исследования. На базе общественной организации инвалидов «Відгук» в 
одном из учебных заведений Киевской области (в г. Буча)  организован  социальный центр 
под названием  «Школа самостоятельности». Детям центра оказывает помощь психолог, 
массажист, специалист по лечебной физкультуре и инструктор по спортивному развитию 
детей. В рамках центра работает школа самообслуживания детей-инвалидов. На каждого 
ребенка ведется разработанный нами «Дневник наблюдений», где, исходя из конкретных 
возможностей, потребностей каждого ребёнка и заключения специалистов, определены 
способы, методы и  средства коррекции состояний физического и психического его развития. 
В качестве управляющих воздействий используются методы адаптивной физической 
культуры и спорта (спортивные игры, избранные виды спорта, в том числе и коллективные).  
Адаптивная физическая культура - это направление спортивно-оздоровительного характера, 
направленных на реабилитацию и адаптацию к социуму людей с ограниченными 
возможностями. Задача адаптивного спорта заключается в формировании спортивной 
культуры (режим дня, питания, отдыха, спортивных нагрузок, овладение техническими 
средствами) освоении мобилизационных, технологических, интеллектуальных и других 
ценностей физической культуры. Кроме этого, в центре используются системы 
физкультурно-оздоровительной коррекции (ЛФК, самомассаж, дыхательные практики, 
элементы аутогенной тренировки), проводится обучение элементам самообслуживания и 
творческого развития.  

Что касается физического статуса, то у детей отмечаются: общая физическая 
ослабленность, недостаточная сформированность двигательных навыков и физических 
качеств. Освоение данных заданий зависят от степени и формы заболевания, умственного 
развития детей, спастики мышц и судорожной готовности. Использование физических 
упражнений в определенной степени влияют на процессы внимания, памяти, речи, развивают 
интересы, формируют волю, характер и являются одним из средств духовного развития 
человека,  т.е. влияют на организм и личность.  

Работа проводится и в настоящее время, идет накопление материала наблюдений в 
динамике. Результаты этих исследований  будут изложены в методических рекомендациях 
для родителей и воспитателей реабилитационных центров  детей-инвалидов. 
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Введение 
Одной из важнейших характеристик человека, имеющей большое значение в его 

деятельности, является мышление. В самом бесхитростном определении, мышление – это 
процесс моделирования неслучайных отношений окружающего мира на основе 
аксиоматических положений [1]. 

Разнообразие типов мыслительных задач обуславливает разнообразие не только 
механизмов, способов, но и типов мышления. В самом общем определении, тип мышления – 
это индивидуальный способ аналитико-синтетического преобразования информации [2]. 
Зная свой тип мышления, можно прогнозировать успешность в конкретных видах 
профессиональной деятельности.  

Считается, однако, что существует столько типов мышления, сколько людей, что 
мышление абсолютно индивидуально. Тем не менее, любое разнообразие можно 
классифицировать определенным образом, и такая классификация позволяет не только его 
упорядочить, но и наиболее успешно использовать знания о типах мышления в практической 
деятельности. Типология мышления не отрицает существования бесконечного разнообразия 
типов мышления и разнообразия личностей. Она позволяет выделить из этой бесконечности 
те типы, которые встречаются наиболее часто, играют наиболее важную роль в деятельности 
человека, определяют успех его деятельности [3]. 

Однако в чистом виде типы мышления встречаются крайне редко. Для многих 
профессий необходимо сочетание разных типов мышления. Такое мышление принято 
называть синтетическим [4].  

На сегодняшний день существует ряд методик определения типов мышления, однако 
немногие с них автоматизированы, что приводит к потере большого количества времени на 
проведение исследования, обработку результатов и требует постоянного участия 
исследователя. Поэтому возникает необходимость в создании технологии, которая устраняла 
бы или минимизировала существующие недостатки и давала бы возможность: 

1. Типизировать мышление испытуемого без непосредственного участия психолога. 
2. Проводить исследование в удобные для испытуемого время и месте. 
3. Охватывать большую аудиторию исследуемых с целью получения и анализа 

данных от большого количества испытуемых. 
4. Автоматизировано обрабатывать результаты. 
5. В перспективе – давать советы по выбору профессии, рода деятельности и т.д. 
Цель 
Таким образом, целью этой статьи является разработка алгоритма создания 

информационной технологии определения типов мышления с учетом вышеперечисленных 
требований. 

Алгоритм создания технологии 
Разработка алгоритма создания такой технологии должна основываться на 

требованиях к самой технологии. В первую очередь, должны выполняться общие требования 
к программному обеспечению, состоящие из трех уровней: бизнес-требования, требования 
пользователей, функциональные требования. Также система должна быть реализована в 
рамках стандарта ISO/IEC 12207. 

Достоинства такой технологии:  
1. Возможность применения технологии на различных операционных системах, в 

том числе системах, разработанных специально для мобильных устройств. 
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2. Существенное снижение времени, затрачиваемого на получение информации и 
обработку результатов. 

3. Возможность применения технологии для проведения массовых социологических 
исследований. 

Отметим, что алгоритм создания информационной технологии определения типов 
мышления может состоять из 4 этапов (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм создания информационной технологии определения типов мышления 
 
На первом этапе предполагается формализация и разработка информационно-

структурного поля проблемы определения типов мышления. После этого необходимо 
провести отбор методов и методик для формирования психодиагностического комплекса, с 
помощью которого будет проводиться определение типов мышления у испытуемых. 

На втором этапе необходимо разработать методы определения типов мышления. 
Данный этап предполагает глубокую аналитическую проработку существующих методов. 
После этого необходимо разработать метод структуризации ответов испытуемых, который 
бы дал возможность их формализовать для возможности автоматизированного их анализа. 

На третьем этапе предусматривается разработка программных механизмов, 
даталогических моделей и алгоритмов на основе сформированного комплекса и 
разработанных методов определения типов мышления. 

На четвертом этапе предполагается разработка программных средств и 
формирование комплексной информационной технологии. Для этого необходимо 
программно реализовать разработанные на предыдущем этапе алгоритмы и пройти 
верификацию разработанного программного комплекса. После этого можно окончательно 
сформировать информационную технологию определения типов мышления и апробировать 
ее на реальных задачах, решение которых покажет ее эффективность, а также позволит 
очертить спектр новых задач, которые могут быть решены ее средствами. 

Перспективы применения технологии 
Необходимость в экспертных системах как в интеллектуальных помощниках, 

способных решать трудно формализуемые задачи, существует во многих сферах 
человеческой деятельности: промышленности, научных исследованиях, социальной и 
экономической областях. В частности, в последнее время довольно быстрыми темпами 
происходит внедрение информационных технологий в диагностику и мониторинг процессов 
лечения, поэтому разработка и внедрение информационных систем в медицину является 
одной из самых актуальных задач. 

Структуризация предметной области определения 

типов мышления 

Разработка методов определения  

типов мышления 

Разработка моделей данных и алгоритмов для 

реализации программного комплекса определения 

типов мышления 

Формирование и использование информационной 

технологии определения типов мышления 
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Медицинские экспертные системы работают при решении задач постановки диагноза. 
Программное обеспечение экспертных медицинских систем отражает алгоритм конечного 
результата консилиума врачей. Однако процесс получения этого результата, т.е. алгоритм 
постановки диагноза каждым врачом, участвующим в консилиуме, остается за кадром и не 
раскрывает алгоритмов мышления исследователей. Отсюда вытекает необходимость 
перехода к новому классу экспертных систем – полиалгоритмическим экспертным 

системам.  
Полиалгоритмическая экспертная система – это компьютерная система, программное 

обеспечение которой отражает алгоритм процесса постановки диагноза каждым врачом 
консилиума, зависящим от его типа мышления, и конечный результат постановки диагноза 
[5]. Программное обеспечение таких систем должно включать разнообразие алгоритмов 
постановки диагноза врачами. Алгоритм постановки диагноза, основанный на рассуждениях 
экспертов, позволит поставить более точный диагноз даже при недостоверных данных.  

Необходимо подчеркнуть, что при создании полиалгоритмических экспертных систем 
в виртуальный консилиум целесообразно включать специалистов с разными типами 
мышления. В этом случае врач анализирует ситуацию не только на основе своих знаний и 
собственного алгоритма мышления, но имеет возможность ознакомиться с анализом этой 
ситуации врачами с различными типами мышления. 

Отметим также, что вышеприведенные рассуждения будут справедливы не только 
при создании медицинских экспертных систем, а и при создании экспертных систем в 
управлении, экономике, образовании и т.д. Более того, разработанную технологию 
определения типов мышления целесообразно будет применять при приеме на работу, так как 
для коллективного решения трудных задач будет оправданным формирование коллектива, 
состоящего из сотрудников с различными типами мышления.  

Данную технологию также можно применять при проведении профориентационной 
работы в школах. В частности, технология будет весьма полезна старшеклассникам при 
выборе направления своей дальнейшей учебы и деятельности. Так как известно, что 
неправильно выбранное направление деятельности, идущей вразрез с ведущим типом 
мышления, в дальнейшем может привести к стрессу и как следствие, депрессии.  

Выводы 
Информационная технология определения типов мышления, разработанная на основе 

приведенного в статье четырехэтапного алгоритма, позволит значительно повысить 
эффективность изучения личности испытуемого, при этом значительно сэкономив время, 
затрачиваемое на проведение исследования и обработку результатов.  

Разработка информационной технологии классификации типов мышления 
исследователей – стратегическая задача создания полиалгоритмических экспертных систем, 
являющихся следующим шагом в оптимизации компьютерной постановки диагноза. 

Разработанную информационную технологию можно использовать для задач 
проведения скрининга, мониторинга, тестирования и анкетирования в таких предметных 
областях, как психология, социология, валеология и др. 
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Кравченко В.В. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Международный научно-учебный  центр информационных технологий и систем НАН и 

МОН Украины 

Введение 

Физическое здоровье (ФЗ) является одной из важных составляющих интегрального 

здоровья, состояние при котором интегральные показатели физиологических систем лежат в 

пределах физиологической нормы и адекватно изменяются при взаимодействии со средой.  

Для сохранения и укрепления ФЗ, иными словами – управления им, необходима 

информация, которая будет характеризовать состояние компонентов и исследуемой системы 

в целом. 

Не смотря, на существование большого количества популярных методик, ученые 

продолжают поиск новых способов измерения и оценки физического состояния организма.  

В современных условиях, решая задачи мониторинга ФЗ, человек работает совместно 

со средствами информационных технологий, которые дают возможность повысить 

эффективность, информативность и точность оценивания.  

Цель 

Сформировать информационное поле знаний для разработки компьютерной 

технологии оценки ФЗ, что позволит расширить возможность  реализации модели оценки. 

Полученные результаты 

Изучая систему, мы создаем модель, на основе которой пытаемся объяснить 

наблюдаемый объект (ФЗ). Объяснения возможно лишь на уровне существующих знаний. По 

мере развития науки создаются предпосылки для создания все более полных моделей, 

которые будут более точно описывать изучаемую систему.  

При создании такой модели (Рис.1) возникает проблема выбора индикаторов ФЗ – 

параметров, совокупность которых дает возможность охарактеризовать сложную систему 

ФЗ, что в последующем позволит разработать систему принятий решений по поддержанию и 

улучшению уровня здоровья. 

 

 
 

Рис. 1. Этапы разработки модели оценки ФЗ 

 

Используя метод информационно-структурного моделирования, который 

представляет собой способ расчленения сложной системы на блоки, содержащие 

информацию о структуре и функционировании предмета моделирования [6], представим 

информационную структуру ФЗ (рис.2). 

Выбор физиологических систем, их функций и показателей – сложная задача. Из 

всего набора показателей необходимо остановиться на наиболее информативных, которые 

будут интегрально характеризовать ФЗ, как сложную систему. 
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Рис. 2. Информационная структура физического статуса здоровья 

 

Выводы 

 

Предложенная информационная система может оказать существенную поддержку при 

принятии решении комплекса задач, связанных с управлением физического здоровья. 

Анализ публикаций по исследуемой теме показал, что на сегодняшний день для 

оценки физического здоровья существуют различные подходы и методы. Не все 

предложенные системы дают комплексную оценку компонентов физического здоровья как 

целостности. Дополнения информационной структуры ФЗ даст более информативную 

характеристику ФЗ в целом. Развитие информационных технологий открыл новый подход к 

компьютеризации оценки персонального здоровья человека: автоматизация сбора 

индивидуальных данных, вычисления и анализ результатов обследований и т.д., но, несмотря 

на то, что современные информационные технологии все шире используются, проблема 

контроля за состоянием здоровья остается нерешенной и требует дальнейшего 

совершенствования. 

Одним из перспективных и актуальных направлений использования программно - 

инструментальных комплексов на основе компьютерных технологий, является создание 

компьютерной мониторинговой системы оценки здоровья, которая будет включать в себя 

субъективную и объективную оценки, научный анализ данных компьютерной обработки, 

подготовку научного отчета и пакетов целевой информации для потребителей. 
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Вступ 
Сучасне суспільство потерпає від психоемоційної напруги, створеної техногенними та 

соціальними чинниками, результатом якої можуть бути різноманітні порушення діяльності 
фізіологічних систем організму, що призводить до психосоматичних захворювань (вегето-
судинна дистонія, гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, аритмії, виразкова хвороба, 
цукровий діабет та інші). Індивідуальні реакції на подібні чинники відрізняються і можуть 
залежати в значній мірі  від індивідуальних особливостей вегетативної регуляції та вихідного 
стану органів ефекторів, зокрема серцево-судинної системи (ССС). Тому, щоб запобігти 
раннім порушенням здоров’я та підвищити стійкість організму до психоемоційного 
стресорного впливу, що наразі існує в сучасному суспільстві, необхідно розробити науково 
обґрунтовані, індивідуально спрямовані заходи зі збереження здоров’я. Це є надзвичайно 
актуальною задачею, оскільки існуючі рекомендації та поради носять здебільшого загально 
популяційний характер. Так, давно відома корисність впливу вечірніх прогулянок на 
самопочуття людини, але залишається незрозумілим контекст, підґрунтя, що спрямовує     
адаптаційні механізми регуляторних систем організму працювати саме по такому, 
індивідуально зумовленому алгоритму. На сьогодні, найбільш інформативним серед 
доступних неінвазивних діагностичних методів є дослідження показників варіабельності 
серцевого ритму (ВСР) з використанням функціональних навантажень. 

Мета  роботи 
Оскільки кінцева мета – збереження та покращення здоров’я людини, завданням 

даної роботи було дослідження реакції ССС  на дозоване фізичне та емоційне навантаження 
та виявлення впливу дозованих вечірніх прогулянок перед сном на варіабельність серцевого 
ритму. У зв’язку з цим, нас цікавили фізіологічні показники функціонування ССС в 



63 
 

однорідних за віком та видом діяльності  групах людей (співробітники, аспіранти, студенти 
віком від 20 до 35 років), діяльність яких пов’язана з підвищеним інтелектуально-емоційним 
навантаженням. Вибір такого контингенту є корисним для подальших динамічних 
спостережень за розвитком здоров’я  та валеологічних розробок. 

Алгоритм дослідження 
На початку проводили анкетне опитування досліджуваних осіб стосовно способу 

життя, звичок, певних захворювань в учасників дослідження та їх рідних; визначали шкалу 
фізичної активності; заповнювали комплексний опитувальник SF-36, до якого входять: 
самооцінка свого функціонального стану, ряд опитувальних анкет з тестами для визначення 
рівнів психофізіологічних параметрів; для відтворення емоційного стресу було використано 
2-х хвилинний тест на розумове навантаження; в якості тесту на витривалість серцево-
судинної та дихальної систем до фізичного навантаження, використовували 3-х хвилинний 
гарвардський степ-тест; для динамічного спостереження учасників дослідження зобов’язали 
вести щоденник; всім учасникам надавались інструкції щодо проведення досліджень та 
правил користування приладами. 

Загалом, для обстеження було сформовано дві групи – контрольну і дослідну, по 15 
осіб у кожній. Всі учасники були кваліфіковані як практично здорові. Потенційно небезпечні 
для виконання фізичного навантаження хвороби служили основними критеріями для 
виключення осіб з цього дослідження. Особи, відібрані до контрольної групи, вели звичний 
для себе спосіб життя; ті, що належали до дослідної групи –  протягом тижня здійснювали 
вечірні прогулянки перед сном. Прогулянка тривала 30 хвилин з приблизною частотою 
ходьби 120 кроків на хвилину.  

Неінвазивні інструментальні дослідження системи кровообігу виконувались за 
допомогою ряду медичних приладів та пристроїв: холтер-моніторингу серцевої діяльності 
(First beat bodyguard – прилад, що дозволяє провести безперервну реєстрацію 
електрокардіограми за більш як 24 години); звичайної електрокардіографії; акселерометру 
(Activ Pal – показує в якому положенні знаходиться людина і яке навантаження виконує); 
фазаграфії (метод реєстрації 1-го стандартного відведення електрокардіографії за допомогою 
пальцевих електродів); електронного тонометра для реєстрації артеріального тиску та 
частоти пульсу; пульсоксиметрії – визначення здатності серцево-судинної та дихальної 
систем насичувати киснем артеріальну капілярну кров; функціональні індекси для 
визначення стану серцево-судинної та дихальної систем (ІФЗ, Кердо, Робінсона, Алговера, 
КЕК, Кетле); антропометричні дані. 

Отримані результати 
Попередній аналіз даних показав позитивний вплив дозованих вечірніх прогулянок на стан 
здоров’я учасників дослідної групи порівняно з контрольною, зокрема:  

⋅ за даними суб’єктивної самооцінки було відмічено поліпшення загального 
самопочуття, покращення сну та працездатності; 

⋅ аналіз показників ССС показав тенденцію до покращення реакції серцево-
судинної системи на дозоване фізичне та емоційне навантаження. 

Висновки 
Проведена робота має вагоме науково-практичне значення, оскільки інформація, 

отримана в результаті дослідження, може бути використана:  
⋅ для розробки заходів зі збереження здоров’я; 
⋅ для розробки інформаційно-методичних матеріалів зі збереження здоров’я та 

працездатності на робочих місцях, діяльність яких пов’язана з підвищеним 
інтелектуально-емоційним навантаженням; 

⋅ для подальшого динамічного спостереження за станом здоров’я учасників 
дослідження; 

⋅ звичка до вечірніх прогулянок буде корисною набутою навичкою для 
формування здорового способу життя. 
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 Введение. Человек и Время (tempore – лат.) относятся к фундаментальным понятиям, 
которыми философы занимались с древних времен. Собственно темпоральные концепции 
разделяются на две пары взаимно дополняющих концепций.  
 Первая пара концепций расходится по вопросу о природе времени, об отношении 
категорий времени и его движения:  
- реляционная концепция [1] считает время системой отношений между физическими 
событиями («четырехмерный пространственно-временной континуум» А.Эйнштейна), где 
время и масса тел зависят от их скорости. Когда тело достигает скорости света, его время 
якобы останавливается, а масса становится бесконечно большой.  
- субстанциональная концепция рассматривает время как особого рода субстанцию, наряду с 
пространством, веществом и прочим. Самым ярким представителем субстанциального 
направления можно назвать знаменитого пулковского астронома Н.А.Козырева. Он 
рассматривал время как субстанцию, заполняющую Вселенную и как источник энергии звезд 
[2].  
 Вторая пара концепций выражает разные точки зрения на процесс динамики 
отношения времени и бытия человека в окружающей среде:  
- в статической концепции события прошлого, настоящего и будущего существуют реально 
и в известном смысле одновременно («стрела времени»).  
- в динамической концепции, реально существуют только события настоящего, события 
прошлого уже реально не существуют, а события будущего еще реально не существуют. 
 Современная физика предпочитает реляционный и динамический подходы к 
пониманию пространства-времени. Лауреат Нобелевской премии И. Пригожин  [3] для 
человека выделяет  две основные темпоральные протяженности: внешнее  и внутреннее 

время.  
 Внешнее время - астрономическое время  жизни Вселенной (Вечность).  
 Внутреннее время - отсчитывается по наручным часам или с помощью какого-нибудь 
динамического устройства (соответствует, скорее, возрасту человека). Внутреннее время 
существует в каждой системе (от химической реакции до человека, от звездной системы до 
погодного цикла на Земле). В зависимости от сложности системы внутреннее время обладает 
теми или иными темпоральными качествами (психологическими, социальными, 
геологическими), но эти качества определяются, прежде всего, структурой и свойствами 
самой системы, а не особенностями категории времени.  

Цель данной работы - поиск информационных технологий к формализованному 
описанию разновидностей операций человека с временем формируемых под контролем его 
сознания.  

Для человека  -  категория  «время» (в зависимости от источника событий) имеет 
следующие разновидности: физическое время )(t - интервалы между событиями, объективно 

происходящими в среде; виртуальное время )( !
t  - субъективные оценки человеком 

интервалов физического времени между этими событиями; биологическое время )(τ  – 
интервалы между циклическими событиями, происходящими в его организме. 

Содержательно, операции человека с временной структурой событий сводятся к 
реализации двух их типов: 

- определение продолжительности интервалов физического времени между 
различными событиями, т.е. определение метрики временной структуры  событий; 
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- определение последовательности моментов начала реализации определенных 
событий, т.е. определение топологии этой структуры. 

Рассмотрим их содержание в контексте  принятых метрологических процедур 
относительно количественных описаний временных характеристик регистрируемых 
человеком данных о событиях в среде. 

Соотношение между личным биологическим временем )(τ  человека и физическим 
временем )(t  определяется экспериментальными методами. В этом случае человеку 
предлагается мысленно посчитать с интервалом в одну секунду определенное число 
интервалов, т.е. задается промежуток физического времени )(T . Регистрируется время )( !

T , 
за которое он выполнил это задание.  В результате объективное соотношение между 
биологическим и физическим временем вычисляется следующим образом [4]. 

Пусть  
t∆  – интервал физического времени (1с); 

n  – заданное число интервалов физического времени t∆ ; 
τ∆  – интервал биологического времени; 

m  – количество интервалов биологического времени τ∆ ; );( nm =  

ntT ∆=  – заданный промежуток физического времени (60 с); 

mT τ∆=
!  – полученный промежуток физического времени. 

Очевидно, что  .;

τ∆
=

∆
=

T
m

t

T
n  

Поскольку nm = , то  
τ∆

=
∆

!
T

t

T
,  откуда .

!
ττ ∆=∆ TT  и, следовательно ./)( !

TtT ∆=∆τ  

Так как .60.,1 cTct ==∆  то биологическое время  τ∆  равно: .60/)( !
сtT ∆=∆τ  

Отсюда следует, что возможные соотношения  между биологическим и физическим 
временем имеют три разновидности, а именно:  

если t∆>∆τ  то имеет место переоценка человеком физического времени t ; 
если t∆<∆τ  - недооценка t ; 
если t∆=∆τ  – совпадение. 

Эти соотношения являются индивидуальными особенностями физиологических 
систем конкретного  человека и проявляются в форме естественных параметров его 
поведенческих реакций на события в среде. Т.е. в ситуациях содержащих неопределенности 
в исходных данных интервалы биологического времени могут использоваться в качестве 
опорных данных при формировании оценок интервалов физического времени между 
событиями. 

При определении связи между физическим и виртуальным временем человека в 
естественных режимах его взаимодействия со средой, исходим из того, что в общем случае 
(на понятийном уровне) все события, происходящие в среде, человек разграничивает с 
позиций их субъективной значимости для него, т.е. нейтральные и  важные, которые, в свою 
очередь, делятся на благоприятные и неблагоприятные. Так, при ожидании важного 
благоприятного события, наступление которого хочется ускорить (например, конец матча в 
игровых видах спорта для выигрывающей команды, все промежуточные события 
рассматриваются как важные, но неблагоприятные). В этом случае интервалы физического 
времени игроками этой команды воспринимаются как замедленные. И, наоборот, при 
ожидании важного неблагоприятного события, наступление которого хочется отсрочить 
(конец этого же матча для проигрывающей команды) благоприятных событий, т.е. 
результативных, мало, поэтому интервалы физического времени для этой команды 
воспринимаются как ускоренные. 

Это означает, что если важных благоприятных событий мало, то каждый интервал 
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виртуального времени между ними для наблюдателя соответствует нескольким интервалам 
физического времени. Поэтому ему кажется, что физическое время течет медленнее 
номинального, т.е. имеет место  субъективная переоценка им интервалов физического 
времени. Когда важных благоприятных событий много, то каждому интервалу виртуального 
времени соответствует только часть интервала физического времени, поэтому физическое 
время воспринимается как ускоренное, т.е. имеет место его недооценка. Если человек не в 
состоянии осознанно реагировать на события в среде (например, при потере сознания по 
различным причинам), то он соответственно и не способен ориентироваться во времени, т.е. 
разграничивать прошлое, настоящее и будущее. 

Для определения формальных связей между  физическим и виртуальным временем 
введем следующие обозначения: T – промежуток физического времени между начальными и 
конечными событиями в их последовательности; n  – общее количество событий 

регистрируемых человеком в промежутке физического времени T ; t∆ - интервал 
физического времени между двумя последовательными событиями в промежутке времени T; 
!
T  – субъективная оценка человеком промежутка времени T . 

q – количество субъективно нейтральных событий в промежутке времени ;T  

p  – общее количество субъективно важных для человека событий в промежутке 
времени T ;  

+p   – количество субъективно важных благоприятных событий; 
−p   – количество субъективно важных неблагоприятных событий; 
!
t∆  – интервал виртуального времени между двумя последовательными субъективно 

важными  событиями. В этом случае, очевидно, что величина наблюдаемого человеком 

промежутка физического времени ).( −+

++×∆=×∆= ppqtntT  Виртуальное время !
T  (“в 

чистом виде” ) появляется в том случае, когда для оценки T  в качестве опорных событий 

наблюдатель используется только одно из этих слагаемых, т.е. nq→  или  np →
+  или 

np →
− .  

Вывод. Определение человеком топологии временной структуры событий в среде связано с 
анализом механизмов порождения этих событий. Информационные технологии включаются 
в современный научный арсенал познания скрытых механизмов функционирования психики 
человека программно-аппаратными средствами на основе фундаментальных 
закономерностей, которые отобразились в ее структурно-функциональных характеристиках в 
процессе эволюционного формировании. 
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Введение. Работа любой медицинской диагностической системы основана на 

преобразовании происходящих в организме человека физиологических процессов в 
диагностическую информацию на основании данных биомедицинских сигналов. Почти 
всегда в таких сигналах информативные фрагменты наблюдаются в условиях внутренних и 
внешних возмущений. Такие возмущения появляются вследствие особенностей 
функционирования и параметров измерительной аппаратуры, а также вследствие работы 
других подсистем организма, в результате работы которых возникают сигналы, не имеющие 
прямого отношения к определяемым показателям или характеристикам [1]. Это ведет к 
необходимости возникновению ряда проблем, в том числе отсутствию возможности точно 
разделить частоты полезного сигнала и помех. В связи с этим частотно-избирательная 
фильтрация является одним из наиболее трудно формализуемых этапов обработки 
биологических сигналов, а задача разработки инструментальных средств для создания и 
настройки фильтров является актуальной. 

Цель. Разработать инструментальную систему, реализующую алгоритмы частотно-
избирательной фильтрации, которая обеспечит в интерактивном режиме возможность 
синтеза, модификации и оптимальной настройки фильтров для повышения точности работы 
алгоритмов подавления шумов в биомедицинских сигналах. 

Результаты исследований. Предлагаемая инструментальная система реализует алгоритм 
линейной дискретной фильтрации, который в общем случае описывается выражением [2] 

).(...)2()1()(...)()()(
2110

nkyakyakyamkxbkxbkxbky
nm

−−−−−−−++=  (1) 

Здесь )(kx , )(ky  – входные и выходные отсчеты сигнала, ai и bj – постоянные весовые 
коэффициенты. 

В частности, фильтр с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтр) использует 
только входные отсчеты сигнала и выражение (1) в сокращенной форме примет вид 

( )∑ −=
−

=
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m
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где M  – порядок фильтра (количество используемых предыдущих входных отсчетов). 
Для синтеза КИХ-фильтра необходимо определить коэффициенты jb , представляющие 

собой значения импульсной характеристики ( )mh
~

 этого фильтра   
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которая рассчитывается по формуле 

Diii
hwh ×= .       (4) 

где 
i

w  – весовая функция, 
Di

h  – идеальная импульсная характеристика фильтра. 

В предлагаемой системе в качестве весовой функции 
i

w  использована  функция 

«Window Blackman-Harris», которая определяется выражением [3]: 
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Идеальная импульсная характеристика 
Dn
h  определяется выражением: 
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Здесь 
c
f  – нормализованная частота среза Fc ( FdFcpif

c
/2 ⋅⋅= ), а Fd – частота 

дискретизации сигнала. 
Предлагаемая инструментальная система состоит из двух вычислительных модулей, 

которые взаимодействуют между собой посредством графического интерфейса (рис. 1). Блок 
построения и настройки фильтра позволяет в интерактивном режиме произвести расчет и 
отобразить коэффициенты синтезированного фильтра, настроить порядок, частоту среза и 
некоторые другие параметры. Блок фильтрации позволяет применить созданный фильтр для 
выделения полезного сигнала на фоне частотных помех.  

 

Блок фильтрации Блок построения и 
настройки фильтра 

Графический  
интерфейс 

 
Рис. 1. Диаграмма компонентов инструментальной системы  

Для иллюстрации на рис. 2 представлен результат обработки искусственной 
электрокардиограммы на фоне аддитивной помехи с частотой 50 Гц и амплитудой 19% КИХ-
фильтром нижних частот (Blackman-Harris Window, 

d
F =512 Гц, 33=

c
F Гц, 100=m ), 

который был синтезирован с помощью предлагаемой инструментальной системы. 

 
Рис. 2. Искусственная ЭКГ: вверху – на фоне помехи, внизу – отфильтрованная 

Выводы. Разрабатываемая инструментальная система позволит в условиях неполной 
априорной информации об аддитивной частотной помехе, искажающей биомедицинский 
сигнал сложной формы, в интерактивном режиме синтезировать и оптимально настроить 
частотно-избирательный фильтр, обеспечивающий высокое качество восстановления формы 
полезного сигнала.  
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ПРОГРАМНО-АПАРАТНІ КОМПЛЕКСИ ПЕРСОНАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО 

ТРЕНУВАННЯ / РЕАБІЛІТАЦІЇ РУХІВ 
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем  

НАН та МОН України 

 

Вступ. Рухова активність є одним з головних чинників, що сприяє формуванню 
здорового способу життя людини. Проте кількість інвалідів, дорослих і дітей,  із вадами 
рухових функцій зростає. Наслідки інсульту та дитячого церебрального паралічу є 
провідною причиною інвалідності. Розробка нових методів, засобів, технологій відновного 
лікування рухів є актуальною проблемою, яка має соціально-економічне значення.  

Основним фактором, що приводить до відновлення рухів, є м'язове скорочення, яке 
змушує працювати рецептори в м'язах і сухожиллях і посилати аферентні імпульси до 
неушкоджених ділянок мозку. Це головний спосіб сформувати нову систему 
супраспинального контролю рухами замість втраченого або спотвореного  патологією. 
Основою  не тільки відновлення порушених функцій руху, але й пам'яті, мовлення, навчання, 
набуття нових навичок є нейропластичність - здатність нервової системи відновлювати свою 
функцію за допомогою якісних і кількісних нейрональних перебудов, змін нейрональних 
зв'язків під впливом цілеспрямованої активації  нервової системи. Саме тому 
електростимуляція, особливо програмна, як спосіб примусового скорочення м'язів за 
певними програмами, міцно увійшла у комплекс реабілітаційних заходів, спрямованих на 
відновлення рухових функцій у паралізованих хворих. [1]. Внаслідок електростимуляції до 
неушкоджених ділянок мозку по каналах зворотного зв'язку надходить необхідна для 
відновлення рухів аферентна пропріоцептивна інформація про скорочення м'яза. Синтезовані 
у такий спосіб вітчизняні й закордонні електронні апарати фізіотерапії, по суті, 
використовують єдиний підхід (метод) до активації резервів мозкової діяльності на 
відновлення  рухів - аферентну пропріоцепцію   

Постановка задачі. Відомо, що моторна область є кортикальним відділом 
пропріоцептивної сенсорної системи і водночас  - місцем конвергенції проекцій від усіх 
інших сенсорних зон кори. Тому цілком логічним є розробка методів, які здатні стимулювати 
інші сенсорні зони кори. Розробка інших підходів до стимуляції резервів мозкової діяльності 
на відновлення рухів доцільна ще й тому, що реабілітація  є складним, тривалим процесом.  
Як правило, пацієнт проходить кілька етапів реабілітації. Кожний етап вимагає 
індивідуального, біологічно адекватного стану рухових функцій і загальному стану пацієнта 
на даному етапі реабілітації, підходу до мобілізації резервів організму на відновлення рухів. 

Метою досліджень було розроблення програмно-апаратного комплексу 
тренування/реабілітації рухів, як зовнішнього контуру цілеспрямованої персонально 
орієнтованої активації резервів організму на відновлення рухових функцій. 
Результати.  
Теоретичне обґрунтування персонально орієнтованих методів і програм 
тренування/відновного лікування рухів складає: 

-   принципи організації рухів в нормі і при патології рухових функцій;  
-  поняття рухового стереотипу, його індивідуальності й індивідуальності порушення 
при різній нозології і глибини патології; 
-  роль сенсорної інформації, пропріоцептивної, зорової та слухової у відновленні рухів; 
 - роль аферентного синтезу і мотивації в процесі аферентного синтезу;  
 - механізми зовнішніх керуючих впливів на мобілізацію внутрішніх резервів організму 

по формуванню нового рухового стереотипу замість втраченого або спотвореного 
патологією.  

Персонально орієнтована біологічно адекватна активація резервів організму на 
відновлення рухів забезпечується кластером методів та програм тренування рухів 

(примусових і довільних скорочень м'язів ). Цей підхід знайшов використання в новому класі 
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программно-апаратних комплексів персонально орієнтованого тренування /реабілітації 

рухів ТРЕНАР, представлених двома модифікаціями: «Апарат для електростимуляції з 
біокеруванням ТРЕНАР-01» і «Апарат для електростимуляції з біологічним зворотним 
зв'язком ТРЕНАР-02».  

Гаму методів та програм тренування рухів електронних апаратів ТРЕНАР складають: 
- Метод – Програмна електростимуляція; програма  -  «Синтез. Тренування 

вимушених рухів під впливом електростимуляції  м'язів за  штучно синтезованими 
програмами у широкому діапазоні  «посилка-пауза» імпульсів електростимуляції. Цей метод 
і програми тренувань надають можливість здійснювати  активацію резервів нервової системи  
на відновлення  рухів  на базі аферентної пропріоцепції.  Застосовується на ранніх етапах 
реабілітації, у тому числі при відсутності рухів. 

   - Метод – Програмна електростимуляція; програма – «Донор». Тренування 
вимушених рухів під впливом електростимуляції  м'язів за   програмами, які «зчитуються»  з  
власних здорових м'язів пацієнта або м'язів іншої людини (інструктора) при їхніх довільних 
скороченнях і передаються м'язам, які тренуються, у режимі «он-лайн».  Програма «Донор» 
заснована на спеціальній обробці електроміографічного (ЕМГ) сигналу, що надходить від 
довільних скорочень здорових м’язів пацієнта або інструктора. Основу обробки ЕМГ-
сигналу складають знання співвідношень, що зв’язують параметри електроміографічних 
сигналів з механограмою. В  результаті обробки ЕМГ-сигналу отримується інформація про 
силу й швидкість скорочення м’язу. За програмою «Донор» при відповідному виборі 
амплітуди стимулюючого сигналу пацієнт практично повторює ураженою кінцівкою рухи 
власної здорової кінцівки або рухи інструктора. Безпосередньо пацієнт або інструктор мають 
змогу контролювати  і змінювати програму тренувань, ритм і силу скорочень м’язів, що 
тренуються. Зростає роль мотивації в процесі аферентного синтезу від довільних скорочень 
здорової кінцівки і примусових скорочень пошкодженої. Тренування рухів за програмою 
«Донор» від власних здорових м’язів пацієнта стимулює додаткові резерви на відновлення 
рухів. Завдяки міжпівкульовій взаємодії аферентна пропріоцепція від довільних м’язових  
скорочень здорової кінцівки «готує» пошкоджену моторну зону до аферентної пропріоцепції 
від примусових скорочень м’язів ураженої кінцівки. Як  наслідок, аферентна пропріоцепція 
від рухів пошкодженої кінцівки стає більш ефективною. Ефективність цієї програми 
тренувань рухів паралізованих хворих  відзначають і зарубіжні дослідження [2].  Програму 
«Донор» від власних здорових м’язів пацієнта можна застосовувати на ранніх етапах 
реабілітації при відсутності у пацієнта порушень когнітивної сфери. 

- Метод – «Порогова електростимуляція»;  програма - «Поріг».  Тренування 
співвідношення довільно-примусових скорочень м’яза. За програмою «Поріг» 
електростимуляція як спосіб примусового скорочення  м’яза «запускається» при подоланні  
встановленого порогу ЕМГ-сигналу від довільного скорочення того ж м’яза, що тренується. 

Тренування спрямоване на те, щоб раз від разу довільне скорочення м’язу долало все 
більший поріг, тобто вклад довільного скорочення у тренувальне завдання поступово 
збільшується у порівнянні із примусовим скороченням.  За методом «Порогова 

електростимуляція»  ефективність аферентної пропріоцепції  від  скорочень під впливом 
електростимуляції зростає тому, що пошкоджена моторна зона стає «підготовленою» до 
керуючих впливів аферентацією від довільних скорочень м’яза  тієї ж самої пошкодженої 
кінцівки. За цим методом також зростає роль мотивації в процесі аферентного синтезу від 
довільних і примусових скорочень м’язів пошкодженої кінцівки. Цей режим тренувань 
застосовується з появою у пацієнта найменших ознак довільних рухів при відсутності у 
пацієнта порушень когнітивної сфери. 

- Метод і програма «Пам'ять-Ауто».  Тренування довільних і примусових скорочень 
м'язу в режимі «запис – відтворення», коли записаний у пам'яті ЕМГ- сигнал довільного 
скорочення - розслаблення м’яза  відтворюється у вигляді програми електростимуляції того 
ж м'яза. Причому, запис ЕМГ- сигналу відбувається при подоланні певного порогу. Тому 
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мотивація при тренуванні м’язів за цією програмою як хворої, так і здорової людини 
(наприклад, спортсмена), теж відіграє значну роль.  

-  Метод – «Біологічний зворотний зв'язок» (зоровий і слуховий) за 
електроміограмою; програма -  «Біотренування». Тренування довільних скорочень м'язів за 
встановленим пацієнтом або інструктором (лікарем) тренувальним завданням.  ЕМГ- сигнал 
м'язу, який тренується, перетворюється в зорові й слухові інформаційні сигнали і сповіщає 
пацієнта про успішність чи неуспішність виконання тренувального завдання. На базі обробки 
й перетворення електроміографічних сигналів у світлові й звукові інформативні сигнали 
розвиток отримала теорія «образного (зорового й слухового) усвідомлення» м'язової 
активності  зоровим і слуховим аналізаторами кори головного мозку. У результаті такого 
перетворення ЕМГ-сигнали, що характеризують ключові параметри м'язової активності (сила 
й швидкість скорочення м'язів), раніше недоступні свідомості,  стають доступними 
свідомості у вигляді зорових і слухових образів. Це дозволило активувати  додаткові резерви 
моторної області кори на відновлення рухових функцій. За методом біологічного зворотного 
зв’язку мотивація в процесі аферентного синтезу пропріоцептивної,  зорової і слухової 
сенсорних систем від довільних скорочень відіграє виключну роль. Програма тренувань 
використовується для наближення патологічно змінених рухів до норми. 

Ефективність персонально орієнтованого тренування рухів у реабілітаційному 

процесі. Розмаїтість програм формування/тренування рухів забезпечує вибір програми, 
адекватної  функціональному стану рухової системи пацієнта, дозволяє індивідуально на 
кожному етапі реабілітації мобілізувати  резерви організму на відновлення рухів, аж до 
їхнього повного відновлення. Чим ширше спектр задач, які використовують для тренування 
м'язового руху, тим більше формується функціональних зв'язків. Роль втрачених структур у 
системі керування рухом пацієнта починають грати нові функціональні утворення. Ширше 
стають асоціативні зв'язки. Все це сприяє реабілітації. Програмно-апаратні комплекси 
ТРЕНАР, які «вбудовуються» у власну систему керування рухами людини, виконують у 
власній системі керування роль відсутньої ланки й/або додаткового контуру в регуляції 
рухів. 

Електронні медичні вироби ТРЕНАР-01  і ТРЕНАР-02  впроваджені до промислового 
виробництва на ДНВП «Електронмаш», м. Київ, отримали Свідоцтва про Державну 
реєстрацію, внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного 
призначення і дозволені для застосування на території України.  

Всебічна клінічна апробація виробів ТРЕНАР у 14 клінічних і оздоровчих закладах 
різних регіонів України доказала їх ефективність при  відновленні рухових функцій, 
дорослих і дітей (понад 5000 хворих). 

 
Висновки 
Розвинена гама методів і тренувальних програм,  яку надають програмно-апаратні 

комплекси персонально орієнтованого тренування/реабілітації рухів ТРЕНАР, дозволяє  
обирати персоніфіковану, найбільш адекватну для пацієнта програму в залежності від мети 
тренування, виду, глибини патології й етапу реабілітації; дозволяє  здійснювати 
усвідомлений контроль тренувального завдання; самостійно керувати тренувальним 
навантаженням, що є дуже важливими факторами у такому складному і довготривалому 
процесі, як відновлення рухів. 
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 Галян Е.Б. 
АЛГОРИТМ ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ ТРЕНИРОВКИ ДВИЖЕНИЙ КИСТИ 

ПАЦИЕНТА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕЧИ 
Международный научно-учебный  центр информационных технологий и систем НАН и 

МОН Украины 

  
Вступление. В Международном Центре разработана новая технология управления 

движениями кисти для восстановления речи [1]. Особенностью технологии является 
индивидуальный подход к восстановительному лечению. Разнообразие тренируемых 
движений кисти, широкая гамма программ и параметров тренировки обеспечивает 
персонально ориентированную активацию собственных резервов организма пациента к 
восстановлению. Вместе с тем, поливариантность параметров реабилитационного курса и  
широкий ряд показателей нозологического статуса пациента, которые могут повлиять на 
выбор этих параметров, осложняет принятие решений по выбору параметров тренировки на 
разных этапах реабилитации. При данных условиях целесообразно разработать 
информационную систему поддержки принятия решений, которая обеспечит выбор 
наилучшего сочетания параметров тренировки движений кисти из множества возможных. 

Цель и задачи исследования - сформулировать решающее правило по выбору 
параметров тренировки движений кисти пациента в курсе реабилитации по восстановлению 
речи. Выполнение поставленной цели включало решение следующих задач: определить 
совокупность значимых показателей нозологического статуса для принятия решения по 
выбору параметров в курсе реабилитации, разработать  реализующий решающее правило 
алгоритм.  

Результаты. Для принятия решений при формировании плана реабилитации 
необходимо определить следующие параметры тренировки движений кисти: отсутствие 
противопоказаний к проведению процедур, длительность одной процедуры, длительность 
тренировки одного движения в рамках процедуры, набор  тренируемых движений, 
программу тренировки для каждого движения. В курсе отрабатываются следующие 
движения кисти: противопоставление большого пальца, приведение большого пальца и 
мизинца, разгибание кисти и пальцев, отведение пальцев от средней линии [1]. В основе 
технологии восстановления речевой функции на базе тренировки движений кисти пациента 
лежит близость расположения представительств речи и мелкой моторики кисти в  коре 
головного мозга и способность коры к нейропластичности. Поэтому, для обеспечения 
вовлечения большей области представительства кисти и пальцев в моторной зоне коры 
головного мозга в курсе предусмотрена возможность чередования различных тренируемых 
движений в разные дни. Технические параметры программ тренировки, такие как частота 
сигнала электростимуляции, длительность цикла «сокращение – расслабление», сила тока 
электростимуляции и другие, подбираются индивидуально. 

Для разработки решающего правила определения параметров тренировки движений 
необходимо в первую очередь выделить значимые показатели нозологического статуса. В 
результате анализа показателей нозологического статуса на предмет влияния на параметры 
тренировки были выделены 7 показателей (см. табл. 1). Экспертом выступал врач-
невропатолог Е.Н. Подопригора. Рассмотрим подробнее эти показатели. 

Сопутствующие заболевания — нозологическая единица, которая не связана с 
основным заболеванием и его осложнениями по патогенезу и этиологии и не оказывает на 
течение основного заболевания существенного влияния [2]. Наличие определенных 
сопутствующих заболеваний может привести или к отмене курса реабилитации в связи с  
противопоказанием к проведению процедур (например, злокачественные новообразования,  
эпилепсия, заболевания кожи в месте проведения стимуляции и др.), или к сокращению 
длительности процедур для предотвращения перегрузок пациента (например, острые 
респираторные заболевания).  
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Таблица 1. Значимые показатели нозологического статуса для определения параметров 
тренировки движений кисти пациента 

 
Название показателя Варианты принимаемого значения 
Сопутствующие заболевания  Название нозологической единицы 
Электрокардиостимулятор Да \ Нет 
Контрактура сустава кисти Да \ Нет 
Спастические процессы в тренируемой 
конечности 

Оценка глубины патологии по шкале Эшворта [3] 
0 1 2 3 4 5 

Сила мышц в тренируемой конечности Оценка уровня по шкале по L. McPeak (1996) и М. 
Вейсс (1986) [3] 

0 1 2 3 4 5 
Сенсорная афазия Да \ Нет 
Нарушение эмоционально-волевой 
сферы с выраженным негативизмом 

Да \ Нет 

Наличие электрокардиостимулятора у пациента является противопоказанием к 
проведению электростимуляции, однако допускается тренировка произвольных движений 
под контролем биологической обратной связи.  

Также в перечень противопоказаний к проведению процедур входит контрактура в 

кистевом суставе, так как при ограничении подвижности сустава невозможно получить 
требуемые движения.  

Значимым параметром для выбора тренируемых движений является глубина 

спастических процессов в тренируемой конечности. При глубине патологии свыше 2 баллов 
по шкале Эшворта противопоказана электростимуляция мышц с ладонной стороны кисти в 
связи с опасностью усугубления спастических процессов.  

При выборе программ тренировки движений учитываются такие показатели как  
уровень силы мышц в тренируемой конечности и наличие у больного нарушений 
когнитивной сферы, таких как сенсорная афазия и нарушения эмоционально-волевой сферы с 

выраженным негативизмом. Нарушения когнитивной сферы затрудняют контакт с 
пациентом и препятствуют проведению тренировок движений с активным участием 
пациента и выполнением им инструкций.  

В виду однозначности определения выбранных показателей решающее правило может 
быть представлено в виде алгоритма (рис. 1). Алгоритм реализован в среде Microsoft Visual 
Studio на языке С#. В начале алгоритма происходит объявление и инициализация 
переменных, то есть указание типа, имени и других характеристик переменных, а также 
присвоение им начального значения. Затем, с помощью интерфейса с вводом данных, 
осуществляется ввод показателей нозологического статуса и  соответствующим переменным 
присваиваются конкретные значения. После ввода входных параметров происходит 
последовательный анализ каждого из показателей и, в зависимости от его значения,  
определение параметров тренировки. Каждая проверка заключена в метод, возвращающий 
значение одного или нескольких параметров тренировки. Только в двух случаях, когда 
определены противопоказания к проведению процедур и полностью сохранена сила мышц в 
руке, дальнейшие действия по анализу значений остальных параметров не выполняются, а 
для пользователя выводится сообщение о невозможности или нецелесообразности 
проведения процедур. Поскольку значение некоторых параметров тренировки зависит от 
значения нескольких показателей, в алгоритме осуществляется анализ показателей по 
порядку их влиянию на результат. Например, сначала необходимо определить набор 
тренируемых движений, а затем какие программы тренировки будут применены. Поэтому 
анализ нозологического статуса пациента на присутствие и глубину спастических процессов 
проводят раньше, чем анализ наличия нарушений когнитивных способностей, так как 
спастические процессы ограничивают набор тренируемых движений.  
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В результате выполнения алгоритма на выходе пользователь получает рекомендации по 

выбору параметров курса. В результате работы алгоритма получено 19 возможных планов 

реабилитационного курса.  

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма выбора параметров тренировки движений кисти пациента 

для восстановления речи. 

 

Выводы. Разработанное решающее правило по выбору параметров движений кисти 

пациента для восстановления речи представляет собой алгоритм, который оперирует 

значениями 7 показателей нозологического статуса пациента. Алгоритм разработан с учетом 

поливариантности и многокритериальности решений и может служить основой для синтеза 

блока поддержки принятия решений по формированию планов восстановительного лечения 

речевых функций на базе технологии управления движениями кисти. 
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                                                    Головченко Т.П.  

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АПАРАТУ ТРЕНАР – 01 
ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ПАТОЛОГІЧНО ЗМІНЕНИХ РУХІВ У ДІТЕЙ 

Київська міська дитяча  клінічна лікарня №1 

 
Вступ. Сучасне суспільство приділяє все більше уваги медичній реабілітації та 

соціальній адаптації дітей з особливими потребами. Діти з ураженням центральної та 
периферичної нервової систем займають чільне місце в цій групі. Так, тільки дітей з ДЦП в 
Україні зареєстровано більше ніж 30 тисяч. ДЦП – це група не прогресуючих захворювань, 
які спричинені ураженням мозку під час вагітності, пологів та післяродового періоду і 
проявляються порушенням контролю за рухами та положенням тіла. 

Основні зміни, що характеризують патологічну локомоцію у дітей, хворих на ДЦП, 
наступні:аномальний м’язовий тонус; залежність від примітивних тонічних рефлексів; втрата 
вибіркового м’язового контролю; дисбаланс між  м’язами агоністами та антагоністами; 
дефіцит реакцій, направлених на підтримку рівноваги. 

Великою проблемою є аномально високий тонус певних груп м’язів, причому цей 
тонус має властивість наростати. В патогенезі наростання м’язового тонусу, котрий обмежує 
рухи, формує патологічні пози та деформації, чільне значення має порушення 
субординаційних впливів на сегментарний апарат спинного мозку. Зміни на сегментарному 
рівні ведуть до посилення м’язового тонусу певних м’язових груп, наростання інтенсивності 
контрактур, обмеження рухової активності дитини. 

На розвиток патологічних синергій, формування контрактур та  деформацій  дуже 
впливає наявність у дітей з ДЦП  патологічної активності тонічних рефлексів. Всі м’язи 
кінцівок, включаючись в ту чи іншу фізіологічну  синергію, своїм скороченням відтворюють 
рух в двох чи трьох площинах, приймають участь у русі двох чи трьох суглобів. Коли ж ці 
м’язи знаходяться під впливом  патологічних тонічних  рефлексів, то вони включаються в 
патологічні синергії і втрачають частину своїх функцій. При цьому м’язи із складною 
функцією можуть діяти в якомусь одному напрямку чи виконувати лише частину 
притаманних їм функцій. Інші ж, може навіть головні функції м’язу, у хворої дитини можуть 
бути значно ослаблені чи зовсім відсутні. В залежності від того, який патологічний рефлекс 
сильніше виражений у хворого на ДЦП (симетричний шийний тонічний рефлекс чи 
лабіринтний тонічний рефлекс) все розмаїття клінічних проявів захворювання можна умовно 
поділити на дві групи. 

У дітей з переважно вираженим симетричним тонічним рефлексом формується 
підвищений тонус великих грудних м’язів, аддукторів стегна та гомілкових м’язів. 
Стимулюються рефлекторно основні двох суглобові м’язи-розгиначі, в результаті чого 
формується розгинання колінних суглобів та еквінусна установка ступні. У дітей з більш 
вираженим проявом лабіринтного тонічного рефлексу розвиваються згинальні синергії 
нижніх кінцівок. Особливістю цієї патології є зниження тонусу та функціональної активності 
основних одно суглобових м’язів (великих сідничних м’язів, трьох головок чотириголового 
м’язу стегна та камбаловидних м’язів). При цьому двох суглобові м’язи, включаючись в 
згинальну синергію, в тій чи іншій мірі втрачають розгинальну та стабілізуючу суглоби 
функцію. Триголовий м’яз гомілки включається в згинальну синергію нижньої кінцівки та 
приймає участь у формуванні згинальних контрактур колінний суглобів та еквінусної  
установки ступнів. Під час ходьби посилюється згинання в колінних суглобах та кульшових .  
Найтяжчі зміни м’язового тонусу та формування деформацій та контрактур мають діти із 
рівнозначно великим впливом обох патологічних тонічних рефлексів.   

Постановка задачі. Із групи проблем, які намагається вирішити медична реабілітація 
хворих на ДЦП є,  боротьба із спастичністю м’язів та зменшення впливу патологічних 
тонічних рефлексів.  Зниження спастичності дозволяє створити у хворого ситуацію « чистого 
листка», коли досягається ситуація нормотонусу. В цій ситуації важливо максимально 
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швидко та ефективно створити нові, максимально приближені до фізіологічних, синергії 
руху у хворої дитини.  

Метод. Важливим компонентом в цій нелегкій справі є застосування методу 
електростимуляції (ЕС) м’язів . Підлягають електростимуляції тільки слабкі м’язи, що були 
антагоністами спастичним м’язам. 

Результати. Вибір групи м’язів для ЕС є індивідуальним для кожного хворого та 
залежить, в основному від форми ДЦП ( спастична диплегія, спастична геміплегія чи 
подвійна геміплегія) та від переваги патологічного впливу шийного чи лабіринтного 
тонічних рефлексів.  Наприклад, у дитини з спастичною диплегією, що має переважно вплив 
шийного тонічного рефлексу (розгинальна синергія нижніх кінцівок), стимулюються, як 
правило тільки м’язи гомілки – передній великогомілковий та обидва ( короткий та довгий) 
малогомілкові м’язи. У випадку, коли дитина при цьому має патологічну установку чи 
деформацію ступні стимулюються при вальгусній позиції передні великогомілкові м’язи, 
при варусній – малогомілковий короткий та довгий. Дитині, що мала ту саму спастичну 
диплегію, але з переважаючим впливом лабіринтного тонічного рефлексу (згинальна 
синергія нижніх кінцівок) брались до стимуляції, окрім вищезгаданих, ще й великі сідничні 
та чотириголові м’язи стегна. Дітям з геміпаретичними формами ДЦП підбір м’язів ніг для 
ЕС проводився аналогічно вищеописаному, стимулювались м’язи тільки ураженої кінцівки. 
Підбір  для стимуляції м’язів рук теж залежав від переважного впливу патологічних тонічних 
рефлексів. Так дитині з переважним впливом шийного тонічного рефлексу стимулювались 
тільки загальний розгинач пальців та розгиначі кисті. Хворим, що мали переважний вплив 
лабіринтного рефлексу окрім вищезгаданих м’язів брали ще й триголовий м’яз плеча, часом 
ще й дельтовидний м’яз. Дітям з рівновеликим сильним впливом обох тонічних патологічних 
рефлексів, що  мали тяжкі ураження усіх кінцівок, спастика м’язів знижувалась оперативним 
шляхом і стимуляції підлягали виключно м’язи антагоністи прооперованим спастичним. 
Відділення відновлювального лікування має майже 25-річний досвід застосування 
електростимуляції м’язів. За цей час ми використовували як одноканальні прості так і 
багатоканальні прилади. Останні 4 роки ми використовуємо для ЕС  електронний апарат 
ТРЕНАР 01. Нами було проліковано більше  200 дітей. Із них майже 140 з різними формами 
ДЦП.  Більше 70 % після оперативного втручання, майже 25% після введення в спастичні 
м’язи препарату  «Диспорт». Окрім дітей, хворих на ДЦП, ми проводили ЕС м’язів дітям 
після перенесених гострих порушень мозкового кровообігу (7дітей), вроджених вад розвитку 
кісткової системи після корегуючих операцій з використанням апарату Илізарова 
(відсутність малогомілкової кістки, укорочення кінцівки, артрогрипоз, дисплазій кульшових 
суглобів після оперативного лікування) - 9 дітям. ЕС проводились також дітям з 
периферичними невропатіями (12 дітей), та групі дітей з порушеннями постави (сколіози, 
кифосколіози) та з патологічною установкою ступнів (плосковальгусні чи плосковарусні 
ступні). Очікувані позитивні результати (підвищення м’язової сили, набуття навику 
керування м’язом, формування нових синергій) ми мали в майже 92% випадків. Відсутність 
позитивних змін після проведення процедури ЕС, як правило була пов’язана з негативним 
ставленням дитини до процедури, наявності високої спастики чи у випадках, коли ми 
намагались застосовували стимуляцію при вродженій патології менінгомієлоцеле з нижнім 
в’ялим парапарезом та при артрогрипозі. Проте, такий результат був, власне, очікуваним. 

Висновки. Маючи достатньо великий досвід застосування ЕС, хотілося б відзначити 
декілька переваг «Апарату  для електростимуляцій з біокеруванням ТРЕНАР 01»: 

Це можливість тренувати м’язи і рухи в різних режимах: «Cинтез», «Донор», 
«Пам'ять-Ауто». Використання режиму «Синтез»- це просте застосування апарату, як 
звичайного електростимулятора. Використання інших режимів включає в себе активну 
участь пацієнта, дозволяє використовувати сигнал перетвореної власної чи донорської ЕМГ, 
що є більш фізіологічно і дієво. Апарат надійний в роботі (за більш ніж 4 роки роботи 
жодних неполадок),має приємний дизайн та хорошу ергономіку. 
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ЕЛЕКТРОННИЙ МОДУЛЬ СПРИЙНЯТТЯ, АНАЛІЗУ І КОРЕКЦІЇ МЯЗОВОЇ 
АКТИВНОСТІ «МІОБАЛАНС-СТИМУЛ» 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та  систем НАН та 

МОН України 

 

Вступ. 
Реєстрація та аналіз поверхневої інтерференційної електроміограми (ЕМГ) допомагає 

об’єктивно  діагностувати рухові порушення та контролювати відновлення рухів. 
Поверхнева інтегрована ЕМГ також є одним із зручних сигналів для  завдань 
біоелектричного керування, завдяки добре вивченому зв’язку параметрів біоелектричної 
активності м’яза, що скорочується, з його механограмою (силою та швидкістю скорочень), з 
одного боку, і зв'язку рівня зовнішнього електричного впливу на м’яз з механограмою – з 
іншого. Все це дає підставу вважати її своєрідним «електроміографічним образом» сили 
скорочення м’яза та використовувати його для формування програм керування рівнем і 
розподілом за часом стимулюючого сигналу, а отже, й рівнем і послідовністю примусових 
скорочень м’язів. 

Мета. 
Розробити та виготовити функціонально-технологічний Модуль сприйняття сигналів 

ЕМГ, їх аналіз та використання для реабілітації і біокерування. 
Результати. 
Модуль має два незалежних канали для реєстрації та підсилення поверхневої ЕМГ з 

м’язів-донорів та два незалежних канали для електростимуляції м’язів-пацієнтів. 
Ціль реєстрації – об’єктивно діагностувати пошкодження м’язів і нервової системи, 

контролювати процес відновлення рухів при реабілітації та досягати корекції порушень 
балансу м’язової активності. 

Ціль стимуляції – реабілітація м’язово-нервової системи та активна корекція порушень 
м’язової активності. 

Апаратна реалізація поставлених цілей в модулі дозволяє розширити функціональні 
можливості з відновного лікування рухів та корекцію порушення постави хребта у дорослих 
та дітей. 

Досягнення поставлених цілей при реєстрації ЕМГ реалізується за допомогою 
біологічного зворотного зв’язку (БЗЗ) через зображення вертикальної світлової стовпчикової 
шкали, яка відображає рівень поточної ЕМГ у кожному каналі окремо. Динаміка зміни 
поточного рівня супроводжується динамікою зміни тонального звукового супроводу у 
кожному каналі окремо. 

Все це дозволяє отримати необхідну інформацію про оптимальне виконання  рухового 
акту та координацію м’язів, які задіяні  в його реалізації. 

Модуль  є одночасно і дозатором навантаження і «дзеркалом», що відображує реальну 
м’язову активність, яка є еквівалентом потужності м’язових скорочень і, контролюючи її, 
пацієнт отримує можливість тренувати порушення балансу м’язової активності.  

Подавши підсилені сигнали ЕМГ з Модуля на лінійні входи звукової карти ПК та 
проаналізувавши      по необхідному параметру за допомогою програм звукових аналізаторів 
( наприклад Visual Analisez, Virtins Technology Multi – instrument  Pro 3.2), які мають в своєму 
складі осцилограф, аналізатор спектра, частотомір, вольтметр та багато іншого, можливо по 
новому глянути на вихідну інформацію. 

Досягнення поставлених цілей при стимуляції забезпечується режимами роботи 
Модуля, які дозволяють активно залучати пацієнта в процес реабілітації та управління, 
стимулюючи резерви організму на відновлення і корекцію рухів, збільшення сили та 
витривалості м’язів.  

Функціональні можливості та режими роботи. 
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Функції: 
- сприйняття та підсилення ЕМГ-сигналів з м’язів людини двома незалежними 

каналами в режимі реального часу при діапазоні реєстрації 55÷1000Гц; 
- світловий та звуковий контроль рівня поточної ЕМГ; 
- взаємоблокування виходів каналів ЕМГ; 
- подачу аналогових сигналів ЕМГ на лінійні входи звукової карти ПК; 
- подачу аналогових сигналів ЕМГ на лінійні входи двоканального передавача 

телеметричної системи; 
- подачу аналогового сигналу одного із каналів ЕМГ в ПК через зовнішні 

Bluetooth-адаптер; 
- формування на еквівалентах навантажень модульованими по амплітуді 

імпульсними сигналами керуючий вплив по двох каналах; 
- модуляція по амплітуді здійснюється як середнім значенням ЕМГ-сигналу, так і 

сигналами синтезатора керуючих впливів; 
- плавно регулювати вихідний стимулюючий вплив окремо по кожному каналу 

від 0 до 60 мА; 
- перемикання в обох каналах реєструючих електродів на вивід на них 

стимулюючих впливів. 
Режими роботи: 

1. Донор –  реєструючі та стимулюючі електроди закріплені на відповідних м’язах  
та під’єднані до відповідних входів та виходів. Скорочення м’язів-пацієнтів відбувається за 
законом зміни середнього значення сигналів від скорочення м’язів-донорів незалежно в 
кожному каналі. 

2. Донор із взаємоблокуванням  - спрацьовує алгоритм, згідно якого пріоритетна 
поява сигналу ЕМГ в лівому каналі блокує правий канал на реєстрацію ЕМГ сигналу та 
навпаки. Все інше як в режимі Донор. Такий режим цікавий при управління м’язами-
антагоністами. 

3. Синтез –стимуляція відбувається через відповідні виходи за законом програмно 
синтезованої послідовності керуючих впливів, період повторення яких змінюється циклічно. 
В режимі Синтез реалізовано стан «Реверс» при активації якого стимулюючому впливу від 
синтезатора підлягають ті м’язи-донори, з яких до цього відбувалась реєстрація ЕМГ. 

Модуль забезпечений системою функціонального захисту пацієнта від 
несанкціонованої подачі стимулюючого впливу на м’язи при вмиканні живлення і 
невиведених при цьому в «0» регуляторів рівня, та блокування стимулюючого впливу при  
несанкціонованій активації стану «Реверс». 

 
Органи керування, контролю, індикації та під єднання (рис.1). 
1. IN USE / CHARGE. Світловий індикатор стану процесу зарядки акумулятора: 

світиться  – йде зарядка; 
блимає  – зарядка закінчена. 

2. Частота, Гц. Плавний регулятор встановлення частоти стимулюючого сигналу. 
3. Гучність. Трьохступеневий регулятор гучності звукового супроводу роботи апарата 

(А). 
4. Блокування. Миготливий світловий індикатора стану блокування стимуляції: 

миготить – стимуляція заблокована; 
загас – стимуляція розблокована (регулятори рівня стимулюючого 

впливу встановлені в "0"). 
Випадок блокування настає при вмиканні А із невиведеними в "0" регуляторами рівня. 
5. Резерв.  
6. Лівий рівень. Плавний регулятор вихідного стимулюючого впливу в лівому каналі. 
7. Правий рівень. Плавний регулятор вихідного стимулюючого впливу в правому 

каналі. 
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8, 25. Підсилення ЕМГ. Трьохступеневий регулятор чутливості підсилювача ЕМГ в 
лівому і правому каналі відповідно. 

9. Кнопка без фіксації "ВКЛ" для перемикання в режимі "СИНТЕЗ" в обох каналах 
реєструючих ЕМГ електродів на виведення стимулюючого впливу (стан "РЕВЕРС"). При 
положенні регуляторів вихідного стимулюючого впливу не в "0" стан "РЕВЕРС" не 
ввімкнеться, а відбудеться блокування стимуляції. Стан можливо запустити тільки вивівши 
їх в "0". В цьому стані стимулюючий вплив також виводиться на виходи 19 та 20. 

10, 14. СТРУМ. Світловий індикатор наявності струму стимуляції в лівому і правому 
каналі відповідно. 

11.   РЕВЕРС. Світловий індикатор ввімкненого стану "РЕВЕРС". 
12. ВИКЛ. Кнопка без фіксації для вимкнення стану "РЕВЕРС". При вмиканні 

живлення А автоматично встановлюється стан "ВИКЛ". 
13, 24. ВХ/ВИХ. Гнізда для підключення штекера кабеля реєструючих ЕМГ електродів 

до лівого каналу і до правого каналу відповідно (до обох каналів - кабель з трьома 
електродами). 

15. РЕЖИМ. Перемикач для встановлення в обох каналах одного із режимів роботи А:  
1 ДОНОР – реєстрація ЕМГ-сигналу відбувається через вхід 13 в лівому 

каналі та вхід 24 в правому каналі, а стимуляція (за законом 
середнього значення цих сигналів) – відповідно через 
виходи 19 та 20; 

2 ДОНОР із 
взаємоблокуваннм 

– забезпечує його по одному із каналів при автоматичному 
блокуванні іншого; реєстрація відбувається через входи (13, 
24), а стимуляція - через виходи (19, 20); 

3 СИНТЕЗ – Стимуляція відбувається через виходи 19 і 20 за законом 
синтезованої послідовності керуючих впливів. 

16, 23. Світловий однорівневий індикатор порогу спрацювання режиму 

взаємоблокування в лівому і правому каналі відповідно. Світиться в лівому каналі – 
блокується правий канал, і навпаки. 

17, 21. Стовпчиковий 9-и рівневий світловий індикатор поточного рівня програмного 
сигналу в лівому та правому каналах. 

18. Перемикач вибору типу синтезованої послідовності керуючих впливів у каналах: 
1 – одночасно 
2 – послідовно 
3 – постійно 

19, 20. ВИХ. СТИМУЛЯЦІЯ. Гнізда виходу стимулюючого впливу в лівому та 
правому каналі відповідно. 

22. Період синтезатора. Перемикач вибору значення періоду циклу роботи синтезатора 
керуючих впливів: 
1 – пост. – час циклу незмінний зі співвідношенням одна частина – 

стимуляція, дві частини – пауза (4 сек. стимуляція – 8 сек. пауза); 
2 – авт. – час періоду циклу змінюється автоматично після проходження 

кожного наступного циклу;  
через 9 циклів час періоду повторюється;  
співвідношення один до двох зберігається; 

3 – примус. – примусова фіксація часу повторення циклу на одному із дев’яти 
значень. 

26. ВИХІД ПРЯМИЙ. Гніздо виходу підсилених аналогових ЕМГ-сигналів лівого та 
правого каналів для роздачі різноманітним периферійним споживачам, а саме: 

- лінійні входи звукової плати ПК; 
- лінійні входи зовнішнього USB-аудіоадаптера; 
- лінійні входи двоканального передавача телеметричної системи; 
- вхід одноканального зовнішнього Bluetooth-адаптера. 
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Можливе під’єднання осцилографа, аналізатора, звукового підсилювача та ін. 
27. Загальний рівень. Трьохступеневий регулятор максимально можливого рівня 

стимулюючого впливу в обох каналах (майстер-регулятор). 
28. ВИХІД ІЗОЛЬОВАНИЙ. Гніздо виходу гальванічно ізольованих від електричної 

схеми А підсилених аналогових ЕМГ-сигналів обох каналів (п. 26). 
29. ЖИВЛ. Світловий індикатор увімкненого стану А. 
30. ЖИВЛЕННЯ. Трьохступеневий регулятор вмикання А: 

1 – викл. 
2 – вкл. 
3 – вкл., вкл. звуковий 

супровід 
31. Гніздо під’єднання зарядного пристрою. 
 

{

 
Рис. 1. Міобаланс-Стимул. Зовнішній вигляд 

 
Висновки. 
 
Модуль  є інструментом  в арсеналі лікаря-експериментатора, який дозволяє  проводити 

відновне лікування та зібрати матеріали для його модернізації та корекції під конкретні 
задачі, що розширить сферу  застосування та надасть нові споживчі якості.  
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Куцяк О.А. 
 

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ БАЛАНСУ М’ЯЗОВОЇ АКТИВНОСТІ В АРХІТЕКТУРІ ПК 
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та  систем НАН та 

МОН України 

 
Вступ. На сьогоднішній день постає актуальною задача реабілітації осіб, що 

страждають порушеннями опорно-рухового апарату. Ефективним методом отримання 
інформації про м’язову активність та порушення м’язово-рухової системи є 
електроміографія.  

Електроміографія – метод дослідження біоелектричних потенціалів, які виникають у 
м’язах людини при збудженні м’язових волокон, що використовують в медицині як засіб для 
оцінювання функціонального стану рухового апарата при відновленні порушеної рухової 
функції [1, 2], а також як засіб діагностики м’язової активності, стомлення м’язів та іншого 
стосовно нейром’язової системи [3,4].  

В загальному випадку математичні методи аналізу інтерференційної поверхневої ЕМГ, 
що виконуються в архітектурі ПК, включають: статистичні методи та методи математичного 
аналізу [5,7], зокрема [6,7] обчислення середньої амплітуди інтерференційної ЕМГ за певний 
визначений проміжок часу, побудова гістограми розподілу ЕМГ, обчислення дисперсії; 
застосування швидкого перетворення Фур’є та інші. 

Метою роботи є визначення інформативних показників балансу активності м’язів-
антагоністів через аналіз електроміограми на базі математичних методів.  

Результати. В цьому дослідженні розглядається аналіз балансу м’язової активності між 
агоністом та антагоністом в процесі їхньої зміни з обчисленням параметрів, які 
характеризують цю активність. Був досліджений процес згинання-розгинання кисті правої 
верхньої кінцівки (м’язи m. flexor carpi ulnaris (ліктьовий згинач кисті) та m. extensor carpi 
radialis brevis (променевий розгинач кисті)) у здорового пацієнта.  

За допомогою електронного модуля сприйняття, аналізу і корекції м’язової активності 
"Міобаланс-Стимул" [8] в режимі "Донор" та програмного засобу Visual Analyzer була 
отримана реалізація ЕМГ вказаного процесу в архітектурі ПК. Аналіз проводився у 
програмному середовищі Matlab 6.5. 

Записувалась 20-сек. реалізація зміни в часі ЕМГ-сигналів активності м’язів-
антагоністів (рис. 1), впродовж якої почергово працювали м’яз-розгинач та м’яз-згинач (один 
м’яз – агоніст, другий м’яз – його антагоніст). В середньому час їхньої активності становив 
2.3 сек. 

 
 

а б 
Рис. 1. Реалізація зміни в часі ЕМГ-сигналів активності м’язів-антагоністів: а – оригінал, б – 

випрямлений сигнал, 1 – розгинач, 2 – згинач 
Також на основі отриманої реалізації використовувався випрямлений ЕМГ-сигнал (рис. 

1б), що являє собою абсолютні значення ЕМГ-сигналу.  
Для аналізу отримані реалізації були поділені в часі на епізоди. Кожен епізод являє 

собою вирізку (вікно) тривалістю 1000 мсек між визначеними значеннями часу, в яких 
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відображена робота розгинача-агоніста, згинача-агоніста, а також моменти переходу м’язів з 
одного режиму в інший. 

Оскільки ЕМГ-сигнал має нестаціонарний характер, для визначення методики аналізу 
балансу м’язової активності було застосовано математичну статистику (обчислення 
середнього значення ЕМГ, математичного сподівання ЕМГ, максимального значення ЕМГ, 
дисперсії, а також побудова нормальних законів розподілу значень ЕМГ протягом епізоду 
активності м’язів-антагоністів) та швидке перетворення Фур’є (обчислення середньої 
амплітуди протягом епізоду активності м’язів-антагоністів). 

Середнє значення ЕМГ визначалося, виходячи з випрямленого ЕМГ сигналу протягом 
епізоду роботи м’язів-антагоністів, через обчислення середнього значення між усіма 
наявними значеннями піків ЕМГ-сигналу м’яза. За максимальне значення ЕМГ приймалося 
максимальне значення з усіх наявних піків ЕМГ-сигналу м’яза в даному епізоді.  

Протягом епізоду активності м’язів-антагоністів за реалізацією ЕМГ-сигналів (рис. 1а) 
(враховуючи полярність ЕМГ-сигналу) обчислювались дисперсія та математичне сподівання, 
на основі чого побудовані гістограма та нормальний закон розподілу амплітуд ЕМГ-сигналу. 

На рис. 2 проілюстровані нормальні закони розподілу ЕМГ, обчислені з відповідних 
епізодів активності м’язів-антагоністів. 

 

   
 

N=1: розгинач 

(агоніст) 

N=2: перехід N=3: згинач 

(агоніст) 

N=4: перехід N=5: розгинач 

(агоніст) 

Рис. 2. Нормальні закони розподілу амплітуд ЕМГ для епізодів м’язової активності ЕМГ-
образу оригіналу: 1 – розгинач, 2 – згинач, вісь абсцис – значення ЕМГ, вісь ординат – 

розподіл амплітуди ЕМГ, N – епізоди активності м’язів-антагоністів: N= 1, 5 – працює 

розгинач, N = 3 – працює згинач, N = 2, 4 – переходи між станами активності м’язів-

антагоністів 
 

Статистичний аналіз показав, що у м’яза-агоніста (рис. 2) (активно діючого м’яза на 
даний момент) розкид більший, ніж у його м’яза-антагоніста. 

Швидке перетворення Фур’є виконувалось в межах епізоду активності м’язів-
антагоністів. Середнє значення амплітуди за спектром Фур’є було визначено як середнє 
значення між всіма отриманими значеннями амплітуд у даному епізоді. 
 

    
а б в г 

Рис. 3. Зміна: а – дисперсії, б – середнього значення ЕМГ, в - максимального значення ЕМГ, 
г - cередньої амплітуди ЕМГ у спектрі Фур’є (1 – роззгинач, 2 – згинач, вісь абсцис – епізоди 

активності м’язів-антагоністів (N): N= 1, 5, 9 – працює розгинач, N = 3, 7 – працює згинач, 

N = 2, 4, 6, 8 – перехідні процеси між станами активності м’язів-антагоністів; вісь 

ординат – відн. од.). 
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На рис. 3 показані зміни: дисперсії (рис. 3а), середнього значення ЕМГ (рис. 3б), 
максимального значення ЕМГ (рис. 3в), середньої амплітуди ЕМГ у спектрі Фур’є (рис. 3г). 

У перехідному процесі, коли м’яз-агоніст завершує активність, але його м’яз-антагоніст 
тільки входить в процес (рис. 2: N=2, 4, рис. 3: N=2, 4) і в наступному епізоді (рис. 2: N=3, 5, 

рис. 3: N=3, 5) стає агоністом, в цей момент у м’яза-агоніста дисперсія, середнє і 
максимальне значення ЕМГ, а також середня амплітуда у спектрі Фур’є зменшуються, 
натомість розкид (дисперсія) ЕМГ у його м’яза-антагоніста збільшується. 

При зміні агоніста (активного м’яза) нормальний закон розподілу ЕМГ м’яза-агоніста 
перекриває нормальний закон розподілу його м’яза-антагоніста (рис. 2: N=3, 5), оскільки 
дисперсія у м’яза-агоніста більша.  

Висновки. Таким чином, виходячи з результатів попередніх досліджень активності 
м’язів-антагоністів, можна говорити, що баланс м’язової активності досягається тоді, коли 
зберігається закономірність зміни значень характерних параметрів, визначених через 
електроміограму, які характеризують роботу м’язів. Виходячи з результатів, видно, що коли 
м’яз активний (агоніст) (незалежно від того згинач це чи розгинач), то його дисперсія, 
середнє значення ЕМГ, максимальне значення ЕМГ, максимальна амплітуда у спектрі Фур’є 
є більшими за значення таких самих параметрів у його антагоніста. Основним інструментом 
в аналізі балансу м’язової активності є математична статистика. Допоміжним методом є 
метод швидкого перетворення Фур’є. Перспективою подальших досліджень в цьому 
напрямку є визначення характерних параметрів м’язової активності в процесі згинання-
розгинання кисті у здорових осіб для визначення норм цих параметрів. 
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Підопригора О.М., Лаута А.Д. 
 

ВИКОРИСТАННЯ БІОЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЇ НА РАННЬОМУ ЕТАПІ  
РЕАБІЛІТАЦІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та 

МОН України 

 
Вступ. Захворювання нервової системи займають перше місце серед причин 

інвалідизації. Їх частка в загальній захворюваності та інвалідизації постійно збільшується за 
рахунок росту кількості захворювань судинної патології головного мозку – гострих 
порушень мозкового кровообігу (ГПМК), збільшенням травм – черепно-мозкових закритих 
спино-мозкових, зростання людей з цукровим діабетом (полінейропатії), екологічної 
ситуації, збільшення кількості людей похилого віку. Прагнення зменшити ріст інвалідизації 
збільшує інтерес до реабілітації. Наявність нових досліджень, інформаційних технологій, 
реабілітаційних підходів дозволяє більш якісно проводити відновне лікування. 

Постановка задачі. Простежити доцільність використання біоелектростимуляції на 
ранніх етапах реабілітації хворих з патологією нервової системи та користь  в ранньому 
застосуванні відновного лікування *у ліжка хворого*. 

Теоретичні обґрунтування реабілітації. За даними ВОЗ, щорічно в світі реєструється 
100-300 випадків інсультів на 100000 населення, в Україні до 600 випадків на 100000 
населення. Тому, основну увагу проведення реабілітаційного лікування в даній доповіді буде 
зосереджено на проблемах, пов’язаних з ГПМК. Згідно міжнародним рекомендаціям EUSI 
(European Stroke Initiative 2004), реабілітаційні заходи після ГПМК повинні розпочинатись 
так швидко, як тільки це можливо. Швидка госпіталізація постінсультних хворих має на меті 
не тільки своєчасну діагностику та медикаментозне лікування, а й необхідність раннього 
відновлення рухового дефіциту, так як за певними авторами, топ відновлення рухових 
функцій знаходиться на  кінець 3-го місяця, тобто завершення раннього відновного періоду. 
Виділяють 4 етапи у постінсультних хворих:1. Гострий період – перші 3-4 тижні; 2. Ранній 
відновний – перші 6 місяців; 3. Пізній відновний – від 6 місяців до 1 року; 4. Резидуальний 
період - після 1 року. Так як період максимального відновлення займає майже один рік, то 
своєчасне, адекватне, комплексне відновне лікування дозволяє відновити хворих з 
найменшими наслідками ГПМК [ 1]. 

Концепція ішемічної полутіні. Для розуміння механізмів відновлення порушення 
функцій після ішемічного інсульту (він займає 80% від всіх ГПМК), важливе значення має 
концепція *ішемічної полутіні* - пенумбри. Загальна характеристика полутіні в літературі 
характеризується ішемізовоною тканиною мозку, яка знаходиться на периферії від ядра 
інфаркту, в якій може розвитись сам інфаркт, але ще не пройшли незворотні процеси 
метаболізму і некрозу клітин і ця зона являється потенційним джерелом при відновленні 
порушених функцій. Фізіологічний статус пенумбри - це стан тканини між двома порогами: 
верхній, яких характеризується втратою електричної активності, та нижній, якому 
притаманна повна втрата клітинами функцій іонного насоса. Функція клітин в зоні пенумбри 
може бути відновлена шляхом включення колатерального кровообігу, або з допомогою 
реперфузії. Так, за допомогою біоелектростиміляції запускаються механізми невральної 
регуляції, які покращують перфузію ішемізовної ділянки [ 1]. 

Рухова функція людини - це одна з найбільш складних та розвинених функцій, яка 
виникла внаслідок філогенезу та онтогенезу. Рухові команди, які формуються в корі 
головного мозку та інших рухових центрах на основі зворотної аферентації, отриманої 
внаслідок дії зовнішніх подразників, при проходженні до виконуючих органів - м’язів, 
багаторазово перетворюються на різних ланках нервової системи і з загального завдання 
руху стають конкретними командами. Враховуючи яку важливу частину в суспільному житті 
людини відіграє рух та наскільки він є пошкодженим при різній патології нервової системи, 
розглянемо відновне лікування рухів за допомогою різних програм тренування м’язів, які 
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надають програмно-апаратні електронні комплекси ТРЕНАР, як зовнішні контури керування 
рухами [ 2]. 

З погляду функціональної системи П.К. Анохіна на формування довільного руху при 
ГПМК втрачається ланка, яка відповідає за аналіз подразника та формування відповіді у 
вигляді результату дії. Враховуючу цю особливість,  ми замикаємо коло зовнішнім контуром 
керування. Тим самим формуємо відповідь на подразник. Це, в свою чергу, дозволяє тримати 
м’язи в тонусі і покращує процеси трофіки і, головне, за допомогою зворотної аферентації, 
подразнює коркові структури мозку та створює умови для утворення акцептора дії. 

Розглядаючи відновлення руху з погляду пластичності нервової системи найменшою 
ланкою на клітинному рівні є нейрон. Він здатний до структурно-функціональної 
перебудови. Змінюється функціональна активність його синапсів, їх кількість, проходить 
формуванні нових синапсів, змінюється їх конфігурація та розмір активних зон. 
Встановлено, що повторна стимуляція пресинаптичної мембрани сприяє посиленню або 
зменшенню впливу на постсинаптичний нейрон. Цей процес дозволяє здійснити динамічний 
контроль над потоком інформації в нейрональних системах.  

В таблиці наведені дані за 2013 рік по застосуванню різних програм тренування рухів 
хворих із різноманітною неврологічною патологією на етапах відновного лікування. 
Дослідження проведені на базі неврологічного відділення №1 Київської міської клінічної 
лікарні №3. 

Таблиця 1. Результати дослідження за 2013 р 

Нозологія Синтез Донор 
Порогова 

стимуляція 
ГПМК  330  200  80 
Неврит лицьового нерва 140 - - 
Неврит променевого нерва 25 19 6 
Неврит малогомілкового 
нерва 

43 33 10 

Плексит 13 - - 
Спінальні порушення 24 20 4 
Полінейропатії 10 10 3 
Парез голосових зв’язок 3 - - 

 
Висновки  
Результати застосування апаратів ТРЕНАР у лікувально-реабілітаційному процесі 

хворих із різноманітною неврологічною патологією, переважно судинного характеру, 
свідчать про ефективність апарата.  Мета реабілітації - максимальне відновлення порушених 
рухових функцій, стабілізація загального стану хворих та гемодинаміки у випадках раннього 
реабілітаційного лікування,  корекція причинних факторів при віддалених повторних курсах 
відновного лікування. При призначенні індивідуальних програм тренування, параметрів 
сигналу стимуляції, тривалості процедури враховувались загальний та соматичний стан 
хворого, ступінь виразності геміпарезу, спастичність м’язів. Оцінка результатів лікування 
апаратами ТРЕНАР наслідків ГПМК базувалась на співставленні ряду показників. У хворих 
покращувався обмін речовин, збільшувався об’єм активних рухів в кінцівках, наростала 
м’язова сила, знижувався м’язовий тонус, з’являлося  бажання самостійно ходити, 
зменшувались хитання та нестійкість ходи. Позитивні моменти відзначались і при лікуванні 
нейропатії лицевого нерву з помірним або вираженим парезом мімічних м’язів: 
відновлювалась функція лицевого нерва, зменшувався перекіс обличчя, краще закривалось 
око. 

Досвід застосування поетапного лікування хворих свідчить про найбільшу 
ефективність відновного лікування у перші тижні після ГПМК. Можливість вибору 
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адекватної програми та невеликі габарити апаратів ТРЕНАР роблять зручним їх 
використання на ранніх етапах реабілітації безпосередньо в палаті біля хворого. 
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НАН Украины и Министерства образования и науки Украины
  

 
Введение. В традиционной медицине давно уже сложилась ситуация, когда 

диагностические решения опираются на понятие медицинской нормы [1]. Под этим 
понимаются референтные величины, полученные на основе обследования репрезентативных 
групп практически здоровых людей.  

Однако клиническая практика показывает, что у многих людей протекание заболеваний 
выходит за рамки общепринятых стандартов. В связи с этим ученые активно обсуждают 
концепцию так называемой персонифицированной медицины [2,3], способной повысить 
качество диагностики и лечения. Основной принцип персонифицированной медицины – 
лечить больного, а не болезнь, опираясь на индивидуальные особенности организма. Для 
этого необходимы современные средства диагностики, которые позволяют выявить риск 
возникновения того или иного заболевания у конкретного пациента на ранних стадиях и 
выбрать для него оптимальную врачебную тактику.  

По результатам аналитических исследований [4] в последнее время рынок медицинских 
изделий существенно изменил свое направление от сложных систем клинического 
использования, на котором наблюдается относительная стагнация, к портативным цифровым 
приборам, которые самостоятельно могут использовать пациенты при обычном способе 
жизни. К таким изделиям относятся не только хорошо известные домашние тонометры, 
глюкометры, пульсоксиметры, но и портативные электрокардиографы. 

Цель доклада – предложить схему формирования персонифицированных решений при 
диагностике функционального состояния сердца.   
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Результаты исследований. Приближение медицинских средств непосредственно к 
пациенту не может осуществляться лишь незначительными доработками и упрощением 
приборов клинического использования. Наоборот, разработка таких средств требует 
привлечения наукоемких информационных технологий, которые реализуют новые подходы 
к обработке информации и специфические методы предоставления наглядной информации 
пользователю, не имеющему медицинского образования. 

Возникает естественные вопрос: какую информацию следует предоставить 
пользователю для самостоятельного принятия решений о функциональном состоянии сердца, 
обеспечив при этом основной принцип медицины: «не навредить». Попытаемся ответить на 
этот вопрос на примере разработки отечественного изделия цифровой медицины – 
диагностического комплекса ФАЗАГРАФ® (рис. 1).  

 

                  

Рис. 1. Диагностический комплекс ФАЗАГРАФ® 

Комплекс состоит из портативного сенсора с пальцевыми электродами для регистрации 
электрокардиограммы (ЭКГ) первого стандартного отведения и компьютерной программы, 
которая реализует оригинальный метод обработки ЭКГ на фазовой плоскости [5]. .  

Отличительная особенность алгоритмов, реализованных в комплексе ФАЗАГРАФ® –
анализ не только традиционных, но и дополнительных диагностических показателей. В 
частности, с помощью этого устройства удалось с высокой точностью контролировать 
показатель 

T
β , характеризующий симметрию фрагмента реполяризации ЭКГ (T -зубца) на 

фазовой плоскости, изменения которого почти незаметны при отображении ЭКГ во временной 
области (рис. 2).   

 
 

  

 

 

6,0=β
T

 

1,1=β
T

 

Э К Г во врем енной области 
Ф рагм енты  реполяризации 

на фазовой  плоскости  

T T T  T  

T  T  T  T  T  

 

Рис. 2.  ЭКГ с низким (вверху) и высоким (внизу) значениями показателя 
T

β  

Хотя диагностическая ценность оценки симметрии T -зубца давно уже обсуждалась в 
работах кардиологов, нам неизвестны другие электрокардиографы, которые позволяли бы 
автоматически измерять 

T
β , по-видимому, из-за сложностей оценки такого показателя по 

реальным ЭКГ, искаженных помехами разного типа. 

 
Обработка клинических данных, полученных в отделении ишемических болезней 

сердца (ИБС) Института кардиологии им. акад. Н.Д. Стражеско АМН Украины и четырех 
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клиниках Германии, показала, что показатель 

T
β  несет информацию об ишемии миокарда.  В 

частности установлено [6], что принятие решений по пороговому правилу: 

0

0T

  еcли    ВНИМАНИЕ,

  если    НОРМА,

β≥β

β<β

T

,                                            (1) 

где 72,0
0
≈β , обеспечивает чувствительность %81=

E
S  и специфичность %78=

P
S .  

Заметим, что в группу верифицированных больных экзаменационной выбоки (более 400 
человек с хронической формой ИБС, подтвержденной результатами коронароангиографии), 
были включены лишь пациенты, у которых традиционный ЭКГ-анализ в 12 отведениях не 

выявил каких либо отклонений от нормы. Поэтому правило (1), подтвердившее сравнительно 
высокие показатели чувствительности и специфичности на таком сложном клиническом 
материале, можно считать вполне приемлемым для профилактических обследований. 

В последнее время клиницисты обращают внимание на интраиндивидуальные 
изменения ЭКГ [7], вызванные кратковременными изменениями функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы. Поэтому главный вопрос, который интересует 
пользователя комплекса ФАЗАГРАФ® при его использовании в домашних условиях – 
насколько текущее состояние требует повышенного внимания, коррекции образа жизни, 
дополнительного приема назначенных лекарств или же ургентного обращения к врачу.  

Для ответа на этот вопрос в комплексе ФАЗАГРАФ®, помимо правила (1), реализована 
схема персонифицированных решений, основанная на автоматическом определении 
индивидуальных характеристик ЭКГ конкретного пользователя (рис. 3).  

При каждом сеансе тестировании блок 1 корректирует персонифицированную норму – 
среднее значение )(

T
M β показателя 

T
β  конкретного пользователя 

 

∑
=

β=β
N

i

TT
i

N
M

1

][
1

)( ,                                                    (2) 

 
и персонифицированное среднеквадратическое отклонение 
 

2

1

)](][[
1

1
)(

T

N

i

TT
Mi

N
β−β

−
=βδ ∑

=

,                                    (3) 

 

где N – число предыдущих наблюдений, а ][i
T

β – значение показателя, вычисленное на  

i -м наблюдении. 

В результате на 1+N сеансе блок 2 вычисляет текущее отклонение )(
TT

M β−β=∆β , а 

с помощью блока 3 принимаются персонифицированные решения на основании сравнения 

β∆  с величиной )(
T

βδ . Тем самым реализуется принцип персонифицированной диагностики, 

основанный на учете индивидуальных особенностей конкретного организма.  
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Рис. 3. Схема формирования персонифицированных решений  
 

Один из возможных вариантов персонифицированного решающего правила, 
апробированный на практике, представлен в табл. 1.  

 

Таблица 1. Общий вид персонифицированного решающего правила 

Знак β∆  Условие Персонифицированные 
решения  

Сообщения  
пользователю 

+ )(5,1
T

βδ>∆β
 Существенное ухудшение Будьте внимательны 

+ )(5,1)(5,0
TT

βδ≤∆≤βδ β
 Умеренное ухудшение  Вам нужно отдохнуть 

+  или  - )(5,0
T

βδ<∆β
 Персональная норма Это Ваша норма 

- )(5,1)(5,0
TT

βδ≤∆≤βδ β
 Умеренное улучшение  Вы в хорошей форме 

- )(5,1
T

βδ>∆β
 Существенное улучшение Вы в отличной форме 

 

Персонифицированные решения и их распределение отображаются в виде характерных 
графических образов (рис. 4) и сопровождаются голосовыми сообщениями. 

                                 

Рис. 4. Персональный индикатор функционального состояния сердца 

 

В табл. 2 представлено персонифицированное решающее правило, построенное для 
конкретного пользователя, у которого по результатам тестирования определены 
персональная норма 781,0)( =β

T
M и среднеквадратическое отклонение 115,0)( =βδ

T
. В 

правой колонке приведена статистика персонифицированных решений по результатам 
многократного тестирования (1860 наблюдений за 8 лет). 
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Таблица 2. Пример персонифицированного решающего правила 

Текущее значения  
показателя 

T
β  

Персонифицированные решения  
о текущем функциональном  

состоянии сердца 

Оценка распределения  
персонифицированных  

решений 
953,0>β

T
 Существенное ухудшение 6 % 

953,0838,0 ≤β≤
T

 Умеренное ухудшение  17 % 

838,0723,0 <β<
T

 Персональная норма 47 % 

723,0608,0 ≤β≤
T

 Умеренное улучшение  28 % 

608,0<β
T

 Существенное улучшение 2 % 

 
Выводы. Персонифицированное решающее правило (табл.1) дает возможность 

пользователю проводить самооценку текущего функционального состояния сердца и 
оптимизировать свой образ жизни за счет разумного распределения режима нагрузок и 
отдыха.  

Персонализация средств медицинской диагностики позволяет в домашних условиях 
накапливать данные за достаточно большой промежуток времени, которые затем уже 
интерпретируются его лечащим врачом. Такой подход к распределенной диагностике 
позволяет сделать гораздо более обоснованные решения о состоянии пациента, чем 
эпизодический контакт с врачом с использованием только традиционных клинических 
средств.  

Самостоятельное накопление данных уменьшает время обследований в стационаре, что 
имеет положительные экономические последствия, как для пациента, так и для 
государственной системы здравоохранения. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ  
СЕРДЕЧНОГО РИТМА: ПОДХОД И МЕТОД 

 
Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем 

НАН и МОН Украины 

 
Введение 
Люди стали мало двигаться – это отражается на их здоровье. Низкая физическая 

активность влечёт за собой: кардиоваскулярные заболевания, диабет, опухолевые 
заболевания, соматические болевые синдромы. Ни для кого не секрет, что во всех странах 
мира в списках причин смертности населения на первом месте сердечно-сосудистые 
заболевания. Такие недуги, как гипертония, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, 
привычны нашему слуху [1].  

Пешие прогулки – это самый простой и самый доступный вид физической активности. 
Ходьба приносит огромную пользу для человеческого организма. Многие врачи считают, что 
пешие прогулки полезнее бега и других физических упражнений. Помимо неоценимого 
влияния на здоровье, ходьба чрезвычайно благоприятно влияет на психо-эмоциональное 
состояние человека[2]. 

Пребывание на свежем воздухе в любую погоду положительно сказывается на 
укреплении иммунитета и на оздоровлении организма в целом. Неотъемлемой частью 
здорового образа жизни есть постоянное движение,  активный образ жизни, велосипедные 
поездки и конечно ходьба как никогда лучший в этом помощник. Если говорить о ходьбе в 
целом, то она очень положительно влияет как на укрепление опорно-двигательной системы, 
так и повышает общий тонус и стабилизирует работу сердца и обеспечивает приток 
кислорода к головному мозгу [1].  

Ходьба также  улучшает чувствительность к инсулину и нормализует уровень липидов 
в крови, которые являются показателями развития сахарного диабета и ожирения. Последние 
исследования доказали, что умеренные физические нагрузки, к которым можно отнести и 
ходьбу или просто прогулки, более предпочтительны нежели занятия в тренажерном зале с 
высокими нагрузками [2]. 

 
Цель 
Цель эксперимента – проверить гипотезу, что регламентированная  физическая 

активность (в виде умеренно быстрой прогулки в вечернее время) достоверно оптимизирует 
восстановительный потенциал, что выражается в субъективном улучшении самочувствия и 
увеличения адаптационных способностей автономной регуляции (по данным 
кардиоваскулярной реактивности). 

 
Дизайн исследования 
Было набрано две группы испытуемых – контрольная и экспериментальная, по 15 

человек в каждой, суммарно 30 человек. Отбирались практически здоровые испытуемые, 
возраст от 20 – до 35 лет. Заболевания, которые были бы потенциально опасными для 
выполнения физической нагрузки, служили основными критериями для исключения данных 
испытуемых от этого исследования. Обе группы носили два датчика два раза в течение 72 
часов – Firtbeat (холтер – прибор, позволяющий провести непрерывную регистрацию 
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электрокардиограммы в течение 24 часов и более) и Activ Pal (акселерометр – показывает в 
каком положении находится человек и какую нагрузку выполняет в единицах измерения – 
Met: сидит/лежит, стоит идет).  

Перед началом исследования регистрировались антропометрические данные и 
составлялся короткий анамнез. Измерялось и регистрировалось давление и пульс в состояние 
покое, после двух видов нагрузки: умственной и физической. 

Затем сообщалось, в какую группу испытуемых попал человек – экспериментальную или 
контрольную, также, что испытуемому необходимо прийти на четвертый день, по истечению 
72 часов, чтоб сдать приборы, а через неделю для повтора этой же процедуры. 

Экспериментальная группа в течение недели совершала вечерние прогулки по 
следующей схеме. В первый день эксперимента испытуемые вели обычный свой образ жизни, 
а с вечера второго дня, и так неделю, начиналась вечерняя прогулка перед сном. Прогулка 
длилась 30 минут с примерной частотой ходьбы 120 шагов в минуту. Если частота ходьбы 
вызывала дискомфорт или нарушала самочувствие – разрешалось снизить темп ходьбы. 
Прогулка должна была быть организована таким образом, чтоб у испытуемых перед сном 
оставалось, лишь время для личной гигиены. 

Контрольная группа вела обычный образ жизни.  
На четвертый день, по истечению 72 часов обе группы испытуемых сдавали приборы. 

Затем, испытуемые приходили повторно, и им ставили приборы на следующие 72 часа. Таким 
образом, имеются замеры двух этапов 30 человек в течение 72-х часов HRV и других 
физиологических данных, зарегистрированных с приборов Firtbeat и Activ Pal. 

 
Результаты исследования 
Для оценки физических возможностей человека перед началом спортивных занятий, для 

разработки индивидуальной программы тренировок, а также с целью, в дальнейшем, оценить 
эффективность тренировок применяется Гарвардский степ-тест [3]. 

В течение 3 минут выполняется степ – с правой ноги исследуемый поднимается на 
ступеньку высотой 35 см и опускается с нее. То есть необходимо выполнить четыре движения: 
поставить правую ногу на ступеньку – раз, подставить к ней левую ногу – два, опустить 
правую ногу на пол – три, опустить за ней левую ногу на пол – четыре. Подниматься и 
опускаться при этом нужно в определенном темпе: 30 подъемов и спусков в минуту [3 – 5].  

Далее следует сесть или принять любое другое удобное положение и со второй минуты 
подсчитать пульс.  

Пульс измеряется на 2-й, 3-й и 4-й минутах отдыха [4].  
Чтоб оценить уровень физической подготовки человека посредством реакции его 

сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку, мы вычисляли индекс гарвардского 
степ-теста. 

Вычислить индекс гарвардского степ-теста (ИГСТ) можно по формуле [5]: 

                                        
( ) 2
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⋅++

⋅
=

fff

t
ИГСТ ,                                                              (1) 

где f1, f2, f3 – данные измерения пульса на 2-ой, 3-ей и 4-ой минутах отдыха; t – время 
выполнения теста (в данном тесте значение равно 3 минутам). 

Были построены гистограммы значения индекса гарвардского степ-теста мужчин, 
женщин и усреднённое значение индекса по половому признаку до и после прогулок 
контрольной и экспериментальной групп (рис.1).  
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Рис. 1 Значения индекса гарвардского степ-теста до и после прогулок контрольной и 

экспериментальной групп: м – значения ИГСТ мужчин; ж – значения ИГСТ женщин; с – 

усреднённое значение индекса по половому признаку 

 

На гистограммах экспериментальной группы (рис. 1) наблюдается повышения значения 

ИГСТ после систематических вечерних прогулок, таким образом, наблюдается повышение 

уровня физической подготовки. В то же время, как значения ИГСТ для контрольной группы 

остается практически одинаковым (рис. 1). 

 

Выводы 

Получив данные первого этапа исследования можно сделать вывод о положительном 

влиянии вечерней прогулки на организм человека. Повышается уровень и степень физической 

подготовки, как у мужчин, так и у женщин. 

Получена подробная диагностическая информация на основе квалифицированного 

проведения дорогостоящего холтер-мониторинга сердечно-сосудистой и деятельной систем 

кардиографического, тонометричного, психофизиологического исследования. 
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Вступ 
Сучасне суспільство потерпає від психоемоційної напруги, створеної техногенними та 

соціальними чинниками, результатом якої можуть бути різноманітні порушення діяльності 
фізіологічних систем організму, що призводить до психосоматичних захворювань (вегето-
судинна дистонія, гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, аритмії, виразкова хвороба, 
цукровий діабет та інші). Індивідуальні реакції на подібні чинники відрізняються і можуть 
залежати в значній мірі  від індивідуальних особливостей вегетативної регуляції та вихідного 
стану органів ефекторів, зокрема серцево-судинної системи (ССС). Тому, щоб запобігти 
раннім порушенням здоров’я та підвищити стійкість організму до психоемоційного 
стресорного впливу, що наразі існує в сучасному суспільстві, необхідно розробити науково 
обґрунтовані, індивідуально спрямовані заходи зі збереження здоров’я. Це є надзвичайно 
актуальною задачею, оскільки існуючі рекомендації та поради носять здебільшого загально 
популяційний характер. Так, давно відома корисність впливу вечірніх прогулянок на 
самопочуття людини, але залишається незрозумілим контекст, підґрунтя, що спрямовує 
адаптаційні механізми регуляторних систем організму працювати саме по такому, 
індивідуально зумовленому алгоритму. На сьогодні, найбільш інформативним серед 
доступних неінвазивних діагностичних методів є дослідження показників варіабельності 
серцевого ритму (ВСР) з використанням функціональних навантажень. 

 
Мета  роботи 
Оскільки кінцева мета – збереження та покращення здоров’я людини, завданням 

даної роботи було дослідження реакції ССС  на дозоване фізичне та емоційне навантаження 
та виявлення впливу дозованих вечірніх прогулянок перед сном на варіабельність серцевого 
ритму. У зв’язку з цим, нас цікавили фізіологічні показники функціонування ССС в 
однорідних за віком та видом діяльності  групах людей (співробітники, аспіранти, студенти 
віком від 20 до 35 років), діяльність яких пов’язана з підвищеним інтелектуально-емоційним 
навантаженням. Вибір такого контингенту є корисним для подальших динамічних 
спостережень за розвитком здоров’я  та валеологічних розробок. 

 
Алгоритм дослідження 
На початку проводили анкетне опитування досліджуваних осіб стосовно способу 

життя, звичок, певних захворювань в учасників дослідження та їх рідних; визначали шкалу 
фізичної активності; заповнювали комплексний опитувальник SF-36, до якого входять: 
самооцінка свого функціонального стану, ряд опитувальних анкет з тестами для визначення 
рівнів психофізіологічних параметрів; для відтворення емоційного стресу було використано 
2-х хвилинний тест на розумове навантаження; в якості тесту на витривалість серцево-
судинної та дихальної систем до фізичного навантаження, використовували 3-х хвилинний 
гарвардський степ-тест; для динамічного спостереження учасників дослідження зобов’язали 
вести щоденник; всім учасникам надавались інструкції щодо проведення досліджень та 
правил користування приладами. 
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Загалом, для обстеження було сформовано дві групи – контрольну і дослідну, по 15 
осіб у кожній. Всі учасники були кваліфіковані як практично здорові. Потенційно небезпечні 
для виконання фізичного навантаження хвороби служили основними критеріями для 
виключення осіб з цього дослідження. Особи, відібрані до контрольної групи, вели звичний 
для себе спосіб життя; ті, що належали до дослідної групи –  протягом тижня здійснювали 
вечірні прогулянки перед сном. Прогулянка тривала 30 хвилин з приблизною частотою 
ходьби 120 кроків на хвилину.  

Неінвазивні інструментальні дослідження системи кровообігу виконувались за 
допомогою ряду медичних приладів та пристроїв:  холтер-моніторингу серцевої діяльності 
(First beat bodyguard – прилад, що дозволяє провести безперервну реєстрацію 
електрокардіограми за більш як 24 години); звичайної електрокардіографії; акселерометру 
(Activ Pal – показує в якому положенні знаходиться людина і яке навантаження виконує); 
фазаграфії (метод реєстрації 1-го стандартного відведення електрокардіографії за допомогою 
пальцевих електродів); електронного тонометра для реєстрації артеріального тиску та 
частоти пульсу; пульсоксиметрії – визначення здатності серцево-судинної та дихальної 
систем насичувати киснем артеріальну капілярну кров; функціональні індекси для 
визначення стану серцево-судинної та дихальної систем (ІФЗ, Кердо, Робінсона, Алговера, 
КЕК, Кетле); антропометричні дані. 

 
Отримані результати 
Попередній аналіз даних показав позитивний вплив дозованих вечірніх прогулянок на 

стан здоров’я учасників дослідної групи порівняно з контрольною, зокрема:  
⋅ за даними суб’єктивної самооцінки було відмічено поліпшення загального 

самопочуття, покращення сну та працездатності; 
⋅ аналіз показників ССС показав тенденцію до покращення реакції серцево-

судинної системи на дозоване фізичне та емоційне навантаження. 
 
Висновки 
Проведена робота має вагоме науково-практичне значення, оскільки інформація, 

отримана в результаті дослідження, може бути використана:  
⋅ для розробки заходів зі збереження здоров’я; 
⋅ для розробки інформаційно-методичних матеріалів зі збереження здоров’я та 

працездатності на робочих місцях, діяльність яких пов’язана з підвищеним інтелектуально-
емоційним навантаженням; 

⋅ для подальшого динамічного спостереження за станом здоров’я учасників 
дослідження; 

⋅ звичка до вечірніх прогулянок буде корисною набутою навичкою для 
формування здорового способу життя. 
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АРХИТЕКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРОГНОЗА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем 

Национальной академии наук Украины и Министерства образования и науки Украины 

 
Введение  
Возможность заранее узнать, что происходит в организме человека, привлекает 

исследователей, поскольку позволяет предвидеть последствия и принять необходимые 
превентивные меры. Предсказание выхода функционирования систем организма за пределы 
норм здоровья, развития заболевания, выбор соответствующего метода воздействия на 
организм и оптимизация взаимодействия человека со средой основываются на оперативном 
анализе весьма большого объема информации [1].  

Необходимость использования информационных технологий (ИТ) для прогноза 
функционального состояния человека диктуется невозможностью учесть все факторы, 
определяющие работоспособность систем организма и человека в целом. Особенно 
актуально использование ИТ при оценке степени опасности для здоровья человека в 
ситуациях, когда прямое измерение физиологических показателей методично невыполнимо, 
или недопустимо при наблюдении на людях.  

Преимущество подобных технологий в том, что они позволяют получить не только 
качественные, но и количественные оценки функционального состояния человека в 
конкретных ситуациях, оценить и предотвратить действия возможных факторов риска, 
угрожающих здоровью человека, и проверить условия, влияющие на их возникновение. При 
этом ИТ дают возможность промоделировать неограниченное количество вариантов и 
комбинаций, характеризующих работу человека, одежду и среду обитания. 

 
Цель  
Информационные технологии в медицине нацелены на сохранение и улучшение 

качества жизни человека. Их методы и способы позволяют более осознанно двигаться к этой 
цели, повышая уровень обобщения и системности исследований. Под ИТ здесь 
подразумевается совокупность методов и способов обработки данных для выработки 
информационного продукта. Основная научная суть этого состоит в выявлении 
закономерностей процессов переработки информации для создания наиболее эффективных и 
экономичных информационных технологий [2]. 

Архитектура ИТ, их математические и программные средства определяются целями 
исследований. На сегодняшний день существует множество математических моделей для 
прогноза физиологических реакций человека. Все они ориентированы на решение 
конкретных задач, таких как изучение влияния тепла (J. Werner, K. Parsons, E. Wissler), 
климатических условий (D. Fiala) , низких температур воздуха и воды (X. Xu, P. Tikuisis), 
физической нагрузки (V. Candas), одежды и защитных средств (W. Lotens, X. Wan) на 
организм человека. Но в большинстве случаев существующие модели недостаточно гибки и 
детализированы для учета действия нескольких факторов одновременно.  

Цель настоящей статьи – представить архитектуру универсальной информационной 
технологии, разработанной для прогноза динамики функционального состояния человека 
при выполнении физической нагрузки различного характера, мощности и длительности при 
различных условиях воздушной и водной окружающей среды с учетом свойств и вида 
одежды или защитного снаряжения.  
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Метод  

В основе информационной технологии для прогноза функционального состояния 

человека лежит комплекс информационных модулей. Каждый модуль представляет собой 

целостную ИТ, ориентированную на решение определенного класса задач, связанных с 

теплообменом и терморегуляцией человека в зависимости от среды и воздействия. Модули 

построены на базе мультикомпартментальных моделей энергетических процессов человека, 

разработанных ранее И.И. Ермаковой [3].  

В основе структуры моделей находится элементарная единица (компартмент), 

обладающая свойствами, присущими всему организму. Набор компартментов и задание 

связей между ними определяет характер аппроксимации анатомической формы тела 

человека и физиологических процессов, происходящих в нем [4]. Каждый компартмент, 

включенный в структуру модели, соответствует определенной части тела (голова, туловище, 

плечо, предплечье, кисть, бедро, голень, стопа), органу или ткани организма (мозг, 

внутренние органы, кровь, мышцы, жир, кожа), либо слою одежды.  

Математическое описание класса моделей представляет собой систему 

дифференциальных и алгебраических уравнений для ij-компартмента. Число уравнений 

зависит от степени аппроксимации тела человека, принятой в модели. Система уравнений 

описывает физиологические процессы, связанные с метаболизмом, теплопродукцией, 

теплопереносом, теплообменом со средой, кровообращением, дыханием, водно-солевым 

обменом и др. [5]. Уравнение для описания тепловых процессов ij-компартмента имеет вид:  

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

-1 -1 -1 1
- -
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+
= + + − λ − − λ −ρ −

− − − − − − − − = =
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ij ij ij i ij ij ij i ij ij ij i ij ij ij i

dT
c m M Q Msh a T T a T T c w T T

dt

h A T T h A T T h A P P h A T T i N j K

 

где T – температура, t – время, c – удельная теплоемкость, m – масса, М – базовый 

метаболизм, Q – мощность нагрузки, Мsh – холодовой термогенез, λ – коэффициент 

тепловодности, a – толщина, ρ – плотность; w – кровоток, P – давление насыщенных и 

ненасыщенных паров, A – площадь поверхности тела, h – коэффициент теплообмена; 

индексы: i – номер цилиндра, j – номер слоя, C – конвекция, R – излучение, E – испарение, 

air – воздух, water – вода, N – количество цилиндров, K – количество слоев в цилиндре.  

Информационная технология содержит четыре базовых модуля: «человек», «одежда», 

«нагрузка» и «среда», в которых имеются свои базы данных и соответствующие алгоритмы. 

На рис.1 представлена структурная схема информационной технологии.  

 

 
Рис. 1. Структурная схема ИТ для прогноза функционального состояния человека. 

 

Каждому модулю соответствует отдельный класс характеристик, свойств и событий. 

К характеристикам модулей относятся физические и биофизические величины, константы и 

параметры, которые можно измерить или получить из справочных данных. К свойствам 
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относятся алгоритмы расчета вычисляемых физиологических переменных и параметров. К 

событиям относятся алгоритмы взаимодействия между модулями. 

В соответствии с базовыми модулями интерфейс программы содержит четыре 

вкладки для ввода данных, каждая из которых позволяет моделировать соответствующую ей 

ситуацию. На вкладке «человек» представлены анатомические и физиологические параметры 

человека: вес, рост, площадь поверхности тела, биофизические характеристики тканей и 

органов, метаболизм, потребление кислорода, кровотоки, легочная вентиляция, 

коэффициенты теплопереноса и теплообмена, сердечный выброс, потоотделение и др.  

ИТ позволяет моделировать практически любую одежду человека, включая защитное 

снаряжение. Для этого на вкладке «одежда» нужно выбрать конструкцию (вид) одежды и ее 

материал из базы данных тканей. Программа позволяет имитировать различные виды 

физической нагрузки, для чего на вкладке «нагрузка» необходимо задать мощность нагрузки, 

ее длительность и коэффициенты распределения по группам скелетной мускулатуры тела. На 

вкладке «среда» можно выбирать среду, в которой находиться человек: воздушная, водная 

или их комбинация, изменять время пребывания в той или иной среде и ее характеристики 

(температура воздуха/воды, влажность и скорость движения воздуха), а также выбирать, 

какие части тела находятся в воде при частичном погружении.  

 

Результаты 

ИТ реализована в виде проекта в среде Borland C++ Builder 6. Разработанный 

графический интерфейс удобен в использовании и проведение эксперимента сводится к 

простым и понятным действиям: программу нужно запустить, ввести исходные данные и 

получить результаты. По окончании эксперимента модель располагает массивами данных, 

характеризующих физиологическое состояние человека. На рис.2 показан алгоритм 

проведения вычислительных экспериментов с помощью информационных технологий.  

 

 
 

Рис. 4.2. Алгоритм проведения вычислительного эксперимента  

 

Работа c ИТ аналогична реальному мониторингу физиологического состояния 

человека. Проведение вычислительных экспериментов позволяет получить переходные и 

установившиеся режимы более сотни физиологических переменных в выбранных условиях. 

Вывод результатов осуществляется в виде графиков и таблиц. Полученные результаты 

пользователь может просмотреть, сохранить, скопировать, вывести на печать, отправить на 
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анализ. Для удобства пользователя полученные результаты разбиты на несколько групп: 
«температуры», «средние значения», «физиологические реакции», «сердечные параметры» и 
«паттерны».  

В группе «температуры» представлена динамика локальных температур тела, а так же 
температур участков одежды, если она имеется. Группа «средние значения» показывает 
динамические изменения средних температур тела, крови, кожи, мышц, а также тепловых 
потоков (теплопроводность, конвекция, излучение и др.). Группа «физиологические 
реакции» отображает результат взаимодействия человека со средой (увеличение или 
уменьшение кожного кровотока, кровоток в скелетных мышцах, потоотделение, 
метаболические процессы и др.). В группе «сердечные параметры» представлены 
характеристики сердечнососудистой системы (сердечный выброс, частота сердечных 
сокращений, ударный объем крови). В «паттернах» представлены диаграммы температур 
кожи всех частей тела человека в начальном установившемся режимах.  

В ИТ присутствует модуль для обработки и анализа результатов экспериментов. 
Присутствие этого модуля в ИТ позволяет отнести их к классу интеллектуальных 
информационных технологий. Имеется возможность сохранения условий и результатов 
вычислительных экспериментов, их автоматического анализа, вывода на экран заключения о 
возможности пребывания человека в выбранных условиях, получение практических 
рекомендаций для обеспечения комфортных условий и предотвращения опасных ситуаций. 
Архивные данные используются для быстрого и полноценного сравнения результатов двух 
исследований, с целью анализа динамики изменения исследуемых процессов. 

 
Выводы 
Информационные технологии позволяют решать большой класс задач, связанных с 

прогнозом динамических изменений в организме человека, оценкой безопасности 
жизнедеятельности, выявлением возможных факторов риска, таких как обезвоживание, 
перегрев или переохлаждение человека при выполнении физической нагрузки в различных 
условиях воздушной и водной среды с учетом свойств одежды.  

С ее помощью можно рассчитать время работы человека при определенных условиях 
окружающей среды без ущерба для его здоровья, рассчитать или проверить параметры 
материалов для создания специальной одежды, чтобы сделать это пребывание наиболее 
комфортным. ИТ можно использовать для анализа чрезвычайно опасных ситуации и 
принятия соответствующих решений. 
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