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Вступ

Традиційно в роботі лікаря загальної
практики антропометрія використовуєть�
ся досить часто. Поступово і комп’ютер
стає звичним обладнанням амбулаторій
та поліклінік сімейного лікаря [1].

 Та найчастіше лікарю доводиться
мати справу з результатами візуалізації
внутрішніх органів людини за допомо�
гою інструментально�апаратних комп’ю�
терних комплексів. Сучасні методи візу�
алізації внутрішніх органів, такі як:
магнітно�резонансна томографія, комп’ю�
терна томографія, ангіографія, ультра�
сонографія,  широко  використовують
кількісні показники розмірів внутрішніх
органів. На відміну від класичної ме�
дичної органометрії, в якій розміри
внутрішніх органів пацієнтів, зазвичай,
фігурували за результатами аутопсії,
візуально�апаратна органометрія набу�
ла винятково важливого клінічного зна�
чення [2].

 Одна біда — запам’ятати велику кіль�
кість вікових, статевих та конституційних
відмінностей в таких показниках вкрай
важко.

Крім того, в клінічну практику все на�
стійливіше впроваджуються чисельні
формули обрахунку антропометричних

та функціональних параметрів організ�
му. Наприклад, формули Купера для об�
рахунку ідеальної маси тіла [3].

Ідеальна маса тіла за Купером:

для жінок:
маса тіла (кг) = (зріст (см) � 3,5 / 2,54 –
– 108) � 0,453;

для чоловіків:
маса тіла (кг) = (зріст (см) � 4,0 / 2,54 –
– 128) � 0,453.

Приклад: жінка, зріст якої складає
175 см, повинна мати наступну масу тіла:
1�ша дія: 175 � 3,5 = 612,5;
2�га дія:  612,5 / 2,54 = 241,14;
3�тя дія: 241,14 – 108 = 133,14;
4�та дія: 133,14 � 0,453 = 60,3 кг.

Чоловік, зріст якого сягає 180 см,
за Купером повинен мати наступну масу
тіла:
1�ша дія: 180 � 4,0 = 720,5;
2�га дія: 720,5 / 2,54 = 283,7;
3�тя дія:  283,7 – 128 = 155,7;
4�та дія: 155,7 � 0,453 = 70,5 кг.

Таким чином, лікарю все частіше
доводиться мати справу з досить складни�
ми формулами обрахунку значних масивів
цифрових даних. Сучасні комп’ютери
дозволяють швидко і зручно аналізувати
великі масиви інформації за багатьма
параметрами. Тому поєднання антро�
пометрії, органометрії та сучасних
комп’ютерних технологій є  перспектив�
ним.
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Резюме
В роботі, на прикладі вираховуван(

ня індексу маси тіла та диференціаль(
ної діагностики абдомінального і глю(
теофеморального типів ожиріння,
показані переваги використання су(
часних комп'ютерних технологій,
обробки даних антропометрії за до(
помогою програми Excel в практиці
сімейного лікаря. Підкреслюються пе(
реваги комп'ютерних технологій при
обробітку  великих масивів даних
органометрії людини в нормі і пато(
логії, отриманих за допомогою сучас(
них інструментально(апаратних спо(
собів візуалізації і визначення
розмірів внутрішніх органів, таких як:
магнітно(резонансна томографія,
комп'ютерна томографія, ангіографія,
ультрасонографія і т.п.
Ключові слова: антропометрія, орга(
нометрія, комп'ютерні технології в ме(
дицині, сімейна медицина.
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Пример применения электронных таблиц
в практике семейного врача

Мета
дослідження

маси тіла пацієнта. В комірку В – ріст па�
цієнта в метрах. В комірку С уводимо фор�
мулу  = А/В^2, де коса риска (/) означає
знак ділення, а символ (^2) – піднесення
до квадрату. Надалі програма буде обра�
ховувати індекс маси тіла і автоматично
заносити результат  в комірку С.

Приклад: жінка, зріст якої складає
175 см, а маса тіла за Купером – 60,3 кг
буде мати індекс маси тіла 19,7 кг/м2;
ІМТ чоловіка, зріст якого сягає 180 см,
а маса тіла за Купером – 70,5 кг буде
дорівнювати 21,8 кг/м2;

В нормі індекс маси тіла для дорос�
лих чоловіків і жінок лежить в межах
18,5–24,9 кг/м2. При індексі в 25,0–29,9
кг/м2 констатують наявність зайвої ваги,
однак це ще не діагноз ожиріння. При
ожирінні 1�го ступеня ІМТ знаходиться
в межах 30,0–34,9 кг/м2; при 2�му сту�
пені: 35,0–39,9 кг/м2; більше 40,0 кг/м2 –
ожиріння 3�го ступеня.

Ожиріння є складовою частиною ме�
таболічного синдрому Х. Він, як відомо,
включає в себе ожиріння, артеріальну
гіпертензію, та інсулінонезалежний цук�
ровий діабет 2�го типу [5].

В патогенезі синдрому визначне місце
посідає  чинник зниження чутливості тка�
нин до інсуліну, тому  цей синдром має
ще одну назву — синдром інсулінорези�
стентності [6].

Розвиток інсулінорезистентності при
ожирінні має наступну послідовність.
Завдяки дії таких притаманних сучасно�
му способу життя чинників, як гіподина�
мія та значне споживання з їжею над�
лишку жирів, у зрілому віці в третини
населення наростає збиткова маса тіла.
Збільшення розмірів адіпоцитів (клітин
жирової тканини) за рахунок накопи�
чення в них тригліцеридів знижує  їхню
чутливість до інсуліну. Гіперінсулінізм
розвивається вторинно з метою компен�
сації гіперглікемії.

Для синдрому інсулінорезистент�
ності характерним є абдомінальний тип
ожиріння на противагу глютеофемо�
ральному ожирінню без гіперінсулі�
немії.

Тип ожиріння встановлюється за до�
помогою антропометрії по формулі:
ITC = T/C, де Т — довжина кола талії,
С — довжина кола стегон, ITC — індекс
талія/стегно. Для цього вимірюють
довжину кола талії (Т) на рівні пупка,
а також довжину кола стегон (С) по
міжтрохатерній  лінії. Значення Т за�
носимо в комірку D, а значення С –
в комірку Е. В комірку F уводимо фор�
мулу = Т/С.  Надалі обраховується
відношення T/С (індекс талія�стегно)
і автоматично заноситься результат в
комірку F.

Якщо Т/С < 0,9, це — глютеофемо�
ральний, тобто менш небезпечний, тип
ожиріння.

Якщо Т/С > 0,9, це — абдомінальний
тип ожиріння, характерний для метабо�
лічного синдрому, пов’язаного  з інсулі�
норезистентністю.

Для орієнтації у ступені вираженості
інсулінорезистентності слугує такий по�
казник, як питома вага (відсоток) жи�
рової тканини в організму, який виз�
начається за формулою:
% жирової тканини = 125,5/Р – 3877/М,
де Р – ріст в м, а М – маса тіла в кг.

Оскільки величина маси тіла у нас
уже знаходиться у комірці А, показник
росту в комірці В, нам досить увести
в комірку G константу 125,5, в комірку —
Н константу 3877, а в комірку І формулу:
= 125,5/В–3877/А, як надалі буде авто�
матично вираховуватися питома вага
жирової тканини і видаватися її значення
в комірці І.

Показники жирової маси, що пере�
вищують 25% є переконливим свідчен�
ням інсулінорезистентності, характерної
для метаболічного синдрому [6].

Заповнена цифровими та текстови�
ми даними електронна таблиця Excel має
вигляд, при якому кожний стовпчик яв�
ляється категорією інформації, а кожний
рядочок несе відомості про поодинокий
досліджуваний об’єкт (пацієнта).

За допомогою статистичних функцій
програма обробляє практично  любі
за розміром масиви даних і вираховує
ряд показників. Серед них: стандартне
відхилення.

Програма Excel не тільки обраховує,
вона демонструє обраховані показники
у вигляді графіків і діаграм. Наприклад,
генерує ряди випадкових чисел для фор�
мування статистичної вибірки, наочно
демонструє суть стандартного відхилен�
ня, тобто, чи дані антропометрії згурто�
вані навколо середньої величини,
чи розкидані і таке інше.

Показати, на прикладі обрахування
за допомогою програми Excel, переваг
сучасних комп’ютерних технологій при
обробітку даних антропо� та органометрії
в практиці сімейного лікаря.

Матеріали
та методи
дослідження

Комп’ютерна програма Excel for
Windows 95 та формули обрахунку індек�
су маси тіла, індексу талія�стегно, пито�
мої ваги жирової тканини в організмі
людини.

Результати
й обговорення

Практично, для будь�якої цілі можна
написати відповідну комп’ютерну програ�
му. Більше того, існують готові програми,
які легко адаптувати для наукових дослід�
жень в антропології чи для практичних
потреб сімейної медицини. Одна із найз�
ручніших – Excel for Windows 9х та всі
її наступні версії.

Після пуску програми Excel із вікна
«Майстер функцій» необхідно вибрати
потрібну функцію. Їх в програмі Excel
більше двохсот.

Програма передбачає також уведен�
ня в комірки таблиці будь�яких фор�
мул. Як уже згадувалось, на сьогодні в
практиці сімейного лікаря актуальним
є питання діагностики типів ожиріння
за антропометричними показниками.
Одним з них є індекс маси тіла (індекс
Кетле) [4].

Індекс маси тіла (IMТ) визначається
за формулою:

ІМТ = маса тіла (кг) / зріст (м)2.
Скористаємося для обрахунку маси

тіла можливостями, які надає нам  комп�
’ютерна програма Excel.

Для обчислення за цією формулою
в комірку А таблиці заносимо значення

Висновки

1. Використання сучасних інформа�
ційних технологій, антропометрії і орга�
нометрії в практиці сімейного лікаря
підвищує його діагностичні можливості.

2. Використання інформаційних
технологій для обробітку кількісних
показників органометрії, отриманих
за допомогою сучасних інструменталь�
но�апаратних методів візуалізації
внутрішніх органів,  полегшує їх інтерп�
ретацію лікарем загальної практики.

3. Забезпечення лікаря загальної
практики електронними засобами оброб�
ки інформації є нагальною суспільною
потребою.
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Abstract
In work, on an example of calculation

of an index of weight of a body and
differential diagnostics of various types
of obesity, the advantages of use of mo(
dern computer technologies are shown
at processing of dates of anthropometry
with the help of the program Excel in
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Резюме
В работе, на примере вычисления

индекса массы  тела и дифференци(
альной диагностики абдоминального и
глютеофеморального типов ожирения,
показаны преимущества использования
современных компьютерных техноло(
гий при обработке данных антропомет(
рии с помощью программы Excel в прак(
тике семейного врача. Подчеркиваются
преимущества компьютерных техноло(
гий при обработке больших массивов
данных органометрии человека в нор(
ме и патологии, полученных с помощью
современных инструментально(аппа(
ратных способов визуализации и опре(
деления  размеров внутренних органов,
таких как: магнитно(резонансная то(
мография, компьютерная томография,
ангиография, ультрасонография и т.п.
Ключевые слова: антропометрия, ор(
ганометрия, компьютерные технологии
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