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Проект Британського медичного журналу (BMJ)  
«Тренінгова ініціатива щодо підтримки клінічного рішення»

Міністерство охорони здоров’я України разом із На-
ціональною медичною академією післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика, Агентством зі зменшення загрози (США) 
та Британським медичним журналом (BMJ) презентували 
проект «Тренінгова ініціатива щодо підтримки клінічного 
рішення».

Мета проекту — забезпечити українських медичних фахівців 
знаннями, інструментами та ресурсами для підвищення профе-
сійної ефективності у діагностичному обстеженні та допомоги 
пацієнтам з інфекційними хворобами, а також постраждалим 
від дії токсинів та біологічних загроз.

Ведуть засідання: ректор НМАПО ім. П. Л. Шупика акад. Ю. В. Вороненко, 
заст. міністра О. В. Сивак, керівники проекту — Д. Мішулін, M. Wrocynsky.

Учасники наради: проф. О. Ю. Майоров, доц. Ю. А. Коломийченко 
(Харків), проф. О. А. Рижов (Запоріжжя), проф. О. П. Мінцер (Київ).

У межах трирічного проекту Британський медичний журнал 
через український портал відкриває необмежений доступ до 
своїх ресурсів для 3 тисяч українських фахівців. Серед пред-
ставлених матеріалів детальний розгляд понад 1000 клінічних 
випадків та 1000 тренінгових он-лайн модулів. Інформація сто-
сується 80% найпоширеніших патологій, з якими стикаються 
фахівці первинної та вторинної ланок медичної допомоги.

«Для лікаря освіта ніколи не завершується закінченням 
університету, а самоосвіта займає левову частку часу про-
фесіонала. Доступ до такої великої кількості актуальної, по-
стійно оновлюваної та рецензованої інформації стане значною 
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допомогою нашим фахівцям. Це нові можливості використан-
ня джерел доказової медицини в Україні», — зазначила Оксана 
Сивак, заступник Міністра охорони здоров’я України з питань 
європейської інтеграції.

До кінця червня 2017 року у межах проекту передбачається 
переклад українською мовою 48 тренінгових модулів, які на-
самперед стосуються зменшення ризиків, пов’язаних із інфек-
ційними хворобами, дією токсинів та біологічних загроз.

На першому етапі реалізації Проекту доступ до англомовної 
он-лайн платформи було надано 500 українським фахівцям. 
Зацікавлені у підвищенні особистої кваліфікації та піднятті рівня 
медицини в Україні до міжнародних стандартів претенденти, щоб 
взяти участь у проекті, мають відповідати низці простих вимог. 
Документально підтвердити професійну приналежність та знати 
англійську мову. Учасникам проекту знадобиться вільне спілку-
вання та читання спеціалізованої літератури (без словника). 

Пропозиції кандидатур претендентів подають заклади піс-
лядипломної освіти та управління охорони здоров’я обласних 
державних адміністрацій та КМДА.

Українським лікарям надано доступ до двох найбільших 
навчальних ресурсів Британського медичного журналу — 
«BMJ Best Practice» і «BMJ Learning» («Найкраща практика 
«BMJ» та «Навчання з BMJ«). «Вже сьогодні українською 
мовою доступно 285 тем та 89 навчальних модулів з різних 
галузей медицини. Програма розрахована на практикуючих 
та мотивованих лікарів, особливо на молодих фахівців. 
До грудня 2017 року три тисячі українських лікарів отрима-
ють доступ до ресурсу, а у подальшому є можливість залу-
чити до цієї Навчальної ініціативи до 16 тис. лікарів» — за-
значила Олена Новичкова, керівник групи впровадження 
Навчальної ініціативи Британського медичного журналу 
в Україні.
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Аналіз можливості використання електронних 
он-лайн каталогів наукових бібліотек України 

як джерела статистичної інформації 
про наукові дослідження в медицині

І. Ю. Рев’яцький1, Н. А. Прилипко2

1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна 
2Одеський національного медичний університет, Україна

Резюме

Вступ. Установи, працівники яких здійснюють наукову діяльність, у періодичних звітах подають інформацію про проведені 
дослідження в якісній та кількісній формах із зазначенням посилань на опубліковані результати досліджень. Процес формуван-
ня таких звітів не автоматизований. Відсутнє загальнодоступне централізоване зберігання інформації, тому кожне періодичне 
формування статистичних даних здійснюється за ієрархічним принципом — починаючи з нижньої ланки.

Матеріали та методи. Дослідження проводилося на основі формування запитів у доступних он-лайн пошукових системах 
електронних каталогів (ЕК) наукових бібліотек (НБ) України. При їх формуванні зазначалися різні, доступні у ЕК, критерії від-
бору інформації про бібліографічні описи (БО) медичних наукових праць.

Мета роботи. Провести аналіз можливості використання наявних у відкритому он-лайн доступі баз даних  ЕК НБ України для авто-
матизованого одержання статистичної та якісної інформації про здійснену наукову діяльність за різними критеріями її відбору.

Результати дослідження. Встановлено, що у відкритому он-лайн доступі функціонують лише чотири ЕК, які містять інформацію 
про наукові дослідження в медицині. Вони мають ідентичний механізм пошуку, який реалізований не на основі ідентифікаторів 
бази даних, а у текстовому форматі, що приводить до об’єднання незв’язаної інформації. Тому у цих ЕК неможливо ідентифікувати 
авторів як окремих осіб і відібрати результати лише за конкретним автором. У ЕК інформація про БО наукових праць є неповною, 
а через потрапляння у результати пошуку змістів періодичних видань —надлишковою. Лише ЕК Національної наукової бібліотеки 
імені В. Стефаника містить електронні копії опублікованих наукових праць.

Висновки. Обґрунтовано, що отримані дані, не можуть бути використані науковцями як джерело повної та достовірної інфор-
мації про їх наукові роботи, проте одержана інформація надається у відповідності до чинного стандарту формування БО.

Ключові слова: бібліографія наукових публікацій; формування статистики; реляційна база даних.

1. Вступ
Установи, працівники яких здійснюють наукову діяльність, 

у періодичних звітах подають інформацію про проведені дослід-
ження в якісній та кількісній формах із зазначенням посилань 
на опубліковані результати досліджень. Процес формування 
таких звітів не автоматизований. Відсутнє загальнодоступне 
централізоване зберігання інформації, тому кожне періодичне 
формування статистичних даних здійснюється за ієрархічним 
принципом — починаючи з нижньої ланки.

Попередні дослідження у даному напрямку досить широко 
розглянуті у фахових виданнях відповідних спеціальностей, 
проте значна їх частина присвячена вивченню можливостей 
удосконалення процесу функціонування бібліотек шляхом 
їх комп’ютеризації та впровадження інформаційних техноло-
гій. Також численні дослідження присвячені аналізу корисності 
інформації для її конкретного споживача, в т. ч. і фармацев-
тичної [1].

Загалом, у процесі комп’ютеризації медичних наукових бібліо-
тек майже не приділяється увага корисності інформації, що нада-
ється конкретному споживачеві на сформований ним запит.

2. Матеріали та методи
Дослідження проводилося шляхом формування запи-

тів із зазначенням різних критеріїв відбору інформації про 
бібліографічні описи медичних наукових праць у доступних 
он-лайн пошукових системах електронних каталогів наукових 
бібліотек.

3. Результати дослідження
Дослідження розпочато із аналізу поточного стану розмі-

щення електронних копій опублікованих в Україні наукових 
робіт у Інтернет просторі. За допомогою пошукової системи 
«Google» із зазначенням пошукового параметра «дослівно» 
було здійснено пошук інформації про статтю «Інформаційне 
забезпечення системи виписування електронних рецептів» [2]. 
Результат пошуку видав 9 гіперпосилань.

Перше із них вказало на інформацію про статтю у електрон-
ному каталогу (ЕК) Національної бібліотеки України (НБУ) 
імені В. І. Вернадського (irbis-nbuv.gov.ua).

https://doi.org/10.31071/kit2017.13.01
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Друге і третє — на результати пошукової системи ЕК Націо-
нальної наукової медичної бібліотеки України (ННМБУ) 
(library.gov.ua), які відображають інформацію про 13 праць 
автора, в т. ч. і шуканої статті.

Четверте — до переліку праць автора у системі Google Scholar 
(GS) (scholar.google.com.ua).

П’яте — на сторінку «матеріали» сайту Українського відді-
лення Міжнародного товариства фармакоекономічних до-
сліджень (uspor.org.ua), де наведено перелік бібліографічних 
описів (БО) у текстовому форматі.

Шосте — на результати пошукової системи ЕК Наукової 
бібліотеки Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького (НБЛНМУ) (194.44.211.179:8282), які 
відображають інформацію про 10 праць автора, в т. ч. і шуканої 
статті. Проте, у самому БО цієї статті зазначається, що автором 
є О. Р. Левицька.

Сьоме — до БО шуканої публікації у списку використаних 
джерел дисертації автора, яка розміщена у розмітці (форматі) 
html на он-лайн сервісі «Безкоштовна електронна бібліотека — 
книги, видання, автореферати« (uk.x-pdf.ru). Офіційно дисер-
тація розташована у форматі pdf на сайті ЛНМУ: http://www.
meduniv.lviv.ua/files/pidrozd/nv/Dysertacija_Revyatskyy_I_Y.pdf .

Восьме — на результати пошукової системи ЕК Наукової 
бібліотеки Запорізького державного медичного університету 
(НБЗДМУ) (library.zsmu.edu.ua), які відображають інформацію 
про 7 праць автора, в т. ч. і шуканої статті.

Дев’яте — виводить на друк інформацію із ЕК НБЗДМУ 
(library.zsmu.edu.ua) про зміст номера журналу, в якому шу-
кана стаття була опублікована.

Оскільки система ЕК НБЛНМУ перебуває лише у процесі 
свого формування і ще не налаштована коректно, то можна 
зробити висновок, що в Україні у відкритому он-лайн до-
ступі коректно функціонують лише три електронні бібліотечні 
системи, які містять інформацію про наукові медичні публі-
кації: НБУ, ННМБУ та НБЗДМУ. Всі вони (в т. ч. і НБЛНМУ) 
базуються на системі «Web-ИРБИС» — Міжнародної асоціації 
користувачів і розробників електронних бібліотек та нових 
інформаційних технологій «ЕБНІТ», яка зберігає інформацію 
у реляційній базі даних ( РБД ) [3].

Одержавши різні дані про кількість праць автора — здій-
снено аналіз процесу пошуку публікацій у вищезазначених ЕК 
за прізвищем авторів.

Встановлено, що ЕК ННМБУ, НБЗДМУ та НБЛНМУ мають 
ідентичний механізм пошуку інформації. І лише в ЕК НБЛНМУ 

реалізована можливість відбору інформації за структурними 
підрозділами ЛНМУ.

На основі результатів пошуку (табл. 1) встановлено, що в НБУ 
та НБЛНМУ наявні та застосовуються при внесенні інформації 
про авторів стандартизовані вимоги до її електронного форма-
ту. В ННМБУ та НБЗДМУ такі стандарти не використовуються. 
Оскільки інформація до них вводилася не стандартизовано, 
то їх бібліотечна комп’ютерна програма сприймає цю інфор-
мацію не як одного автора, а як кількох різних.

Нестандартизованість наявної інформації пов’язана також 
із ідентичними символами (мають ідентичне графічне відо-
браження) різних літер, наприклад, коли замість літер кирилиці 
вводять латинські літери.

Інформація у ЕК вноситься у відповідності до стандартів 
формування БО [4]. Тобто внесення інформація про прізвище, 
ім’я та по-батькові авторів напряму залежить від типу публі-
кації/видання. Наприклад, для статей крім прізвища автора 
вносяться його ініціали, для автореферату — ім’я і по-батькові 
повністю, і т. д. Також, якщо у публікації/виданні не зазна-
чено по-батькові автора, то при внесенні інформації до ЕК 
цей параметр залишають порожнім. Якщо ж стаття видана 
іноземною мовою, то і інформацію про автора зазначають цією 
ж мовою (табл. 2).

В результаті (табл. 1, 2, 3) бібліотечна комп’ютерна програма 
цю інформацію також сприймає як окремих авторів. Результат 
за запитом «Прилипко» включає інформацію і про авторів «При-
липко, Н. А.» та «Прилипко, Наталія Анатоліївна». Проте БО 
із автором «Прилипко, Наталія Анатоліївна» не потрапить у ре-
зультати за пошуковим запитом «Прилипко, Н. А.». Щоб опти-
мізувати механізм пошуку інформації при наявній пошуковій 
системі, НБЛНМУ при занесенні інформації у ЕК до автора додає 
приставку. Результат їх використання наведено у табл. 2.

Програма ЕК в переліку авторів не пропонує лише прізвище 
автора, оскільки у відповідності до стандартів БО [4] воно не за-
значається без ініціала чи повного імені автора.

Комп’ютерні програми ЕК також дозволяють здійснювати 
пошук і за внесеною користувачем інформацією. Тому, якщо 
у даному прикладі сформувати запит «ЛЕСИК, Р» (без крапки 
після ініціала), то в результатах одержимо інформаційні блоки 
№№ 1–9.

Також розподілення цієї інформації можна подати у вигляді 
блок-схеми (рис. 1).

В ННМБУ програма пропонує пошук лише за запитом «ЛЕ-
СИК, Р. Б.». НБЗДМУ також використовує приставки, проте, 

Прізвище і ініціали 
або ім’я та по-батькові автора Особливості збереженої про автора інформації

Кількість виявлених статей 
у пошуковій системі

Н
Б

У
  1 

,  
2

Н
Н

М
Б

У

Н
Б

ЗД
М

У

Н
Б

Л
Н

М
У

  3

G
S

Рев’яцький, І. Ю. апостроф у кирилиці (код за ASCII–146) 9 2 10 10
12

Рев’яцький І. Ю. апостроф у латині (код за ASCII–39) – 8 1 –

Прилипко, Н. А. 11 13 13 1
–

Прилипко, Наталія Анатоліївна ім’я і по-батькові повністю – – 1 –

де:
1 — у момент пошуку перелік авторів користувачеві не наводиться.
2 — система здійснює ідентичний пошук при введені ініціалів латино чи кирилицею.
3 — система перебуває у процесі формування.

Табл. 1. Результати пошуку публікацій за прізвищем авторів у загальнодоступних електронних каталогах бібліотек.
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через нестандартизованість внесення інформації про авторів 
перелік запропонованих запитів для даного автора є доволі 
різноманітним. Самі запити із описом внесеної інформації на-
ведено у табл. 3. Перелік сформовано у здійсненому комп’юте-
ром сортуванні «від А до Я».

Такі результати пояснюються тим, що пошук у досліджу-
ваних ЕК реалізований не на основі ідентифікаторів авторів у 
базі даних (як би це мало бути у відповідності до стандартів 
РБД), а у текстовому форматі. Загалом, механізм пошуку ін-
формації у базах за текстовим форматом (без використання 
ідентифікаторів) призводить до об’єднання результатів. Це 
досить серйозний нюанс, особливо, коли ініціали авторів 

співпадають. Тому для висвітлення цієї ситуації об’єктом дослі-
дження обрано досить поширене в Україні прізвище «Бойко» 
[5] з ініціалами «А. І.», введених кирилицею (табл. 4). Оскільки 
в GS ініціали не використовуються, то пошук був здійснений 
лише за прізвищем — одержано перелік із 123 авторів.

Значна різниця значень (табл. 2) пояснюється наступним: 
у ЕК НБУ наявна інформація про наукові роботи не лише 
медичного спрямування; ЕК НБЛНМУ лише у процесі форму-
вання; незначні відмінності — відсутністю стандартів введення 
інформації (табл. 1).

Для одержання детальніших даних щодо повноти наявної 
у ЕК інформації про наукові публікації був здійснений пошук 

Табл. 2. Використання приставок із прізвищами авторів у пошукових запитах за автором 
у електронному каталозі НБЛНМУ.

Перелік авторів, яких пропонує програма 
для пошуку інформації

Умовні ідентифікатори (номери) одержаних за запитом 
інформаційних блоків

ЛЕСИК, Р № 9 та № 7

ЛЕСИК, Р. № 9 (в т. ч. № 8 та ін. інформ.)

ЛЕСИК, Р. Б. № 8 (в т. ч. № 4, № 5, № 6 та ін. інформ.)

ЛЕСИК, Р. Б.\ОТВ. ИСПОЛН.\ № 6

ЛЕСИК, Р. Б.\РЕЦ.\ № 5

ЛЕСИК, Р. Б.\УКЛАД.\ № 4

ЛЕСИК, РОМАН БОГДАНОВИЧ № 7 (в т. ч. № 1, № 2, № 3 та ін. інформ.)

ЛЕСИК, РОМАН БОГДАНОВИЧ\РЕД.\ № 3

ЛЕСИК, РОМАН БОГДАНОВИЧ\РЕЦ.\ № 2

ЛЕСИК, РОМАН БОГДАНОВИЧ\УКЛАД.\ № 1

Рис. 1. Блок-схема розподілу інформації при одержані результатів за схожими пошуковими 
запитами при текстовому форматі пошуку.

де ІБ — інформаційний блок.
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конкретних опублікованих праць. Об’єктами було обрано 
статті Рев’яцького І. Ю. у акредитованих ВАК виданнях (через 
невелику кількість публікацій та відмінну кількість у пошукових 
результатах ЕК : від 9 до 11). Встановлено, що одна із публікацій 
(за 2012 р., 11 авторів) занесена до ЕК НБУ із можливістю пошуку 
лише за першим автором, а в ЕК ННМБУ — за першими п’ятьма 
авторами. В ЕК НБУ — інформація про одну наукову роботу 
(за  2011 р.) відсутня. ЕК НБЗДМУ містить найбільш повну ін-
формацію про статті у періодичних виданнях та їх авторів.

У всіх ЕК відсутня інформація про опубліковані нами 
за кордоном праці англійською мовою у фахових виданнях, 
що належать до наукометричних баз. Цей факт пояснює значно 
більший показник GS від інших ЕК (табл. 1).

Також у ЕК відсутня інформація БО про опубліковані науков-
цями тези.

Наступним етапом дослідження став аналіз пошукових меха-
нізмів систем ЕК. Оскільки ЕК НБУ, ННМБУ, НБЗДМУ та НБЛНМУ 
сформовані на одній базі даних, то й пошукова система у них 
ідентична. У НБУ вона візуально дещо відрізняється від інших. 
Основним нюансом пошукових запитів, є те, що в їх результатах 
відображаються змісти номерів періодичних видань, в яких 
публікувалися шукані праці, оскільки там теж зустрічаються 
прізвища авторів. Це в свою чергу значно утруднює відбір корис-
тувачем корисної інформації. На даний момент відключення цієї 
інформації із результатів пошуку для звичайного користувача 
є неможливим.

Основними є три параметри пошуку: «Стандартний», «Роз-
ширений» та «Професійний».

«Стандартний» передбачає пошук лише за одним крите-
рієм: «ключові слова», «автор», «назва» або «рік» видання. 
У критеріях «автор», «назва» або «рік» можна ввести лише 
одне значення. У параметрах критерію «ключові слова» можна 
вводити кілька значень через кому. Тут функціонує принцип 
підстановки значення із переліку, до якого внесено самі ключові 
слова та прізвища авторів. Також можна ввести і відсутнє у пе-
реліку значення. Відбір інформації здійснюється шляхом по-
слідовного порівняння літер у внесених значення (починаючи 
з першої) із літерами слів в БО ЕК. Цей механізм, наприклад, 
можна використати для пошуку БО праць (інформаційних 
блоків) із кількома авторами. Наприклад, якщо ввести три 
прізвища, то у результатах пошукової системи ЕК відобразяться 
лише ті інформаційні блоки, в яких зустрічаються всі три за-
значені прізвища (інформаційні блоки, де співпадуть лише 
два прізвища у результати пошуку не потраплять). Насправді 
такий запит відобразить всі інформаційні блоки, де зустріча-
ються зазначені слова, тобто за цим принципом пошук можна 
здійснювати за будь-якими словами. Ще однією специфікою 
у даному запиті є можливість використання методу урізання 
закінчень в шуканих словах.

Навіть, ознайомившись з інструкціями формування запитів 
до ЕК [3, 6], нам не вдалося у жодному з ЕК здійснити корект-
ний відбір інформації за комплексними критеріями відбору 
у параметрах «Розширений» та «Професійний».

Оскільки система GS «підтягує» інформацію автоматично 
з різних джерел, то стандарти введення інформації закладені 
у її програмний код. Недоліком GS виявлено можливість зміни 

Табл. 3. Перелік запитів, які пропонує програма ЕК НБЗДМУ для пошуку інформації 
про автора Лесик Роман Богданович.

Табл. 4. Результати пошуку праць за поширеним прізвищем.

№
з/п

Перелік авторів, яких пропонує програма 
для пошуку інформації Опис особливості сформованого запиту

1 ЛЕСИК , Р. \РЕД.\ пробіл перед комою та перед «\РЕД.\», один ініціал

2 ЛЕСИК , Р. Б. пробіл перед комою

3 ЛЕСИК , Р. Б.\РЕЦ.\ пробіл перед комою

4 ЛЕСИК Р. Б. відсутність коми

5 ЛЕСИК Р. Б., ПАРАЩУК З. Я. відсутність коми, наявний інший автор

6 ЛЕСИК,  Р. Б. два пробіли перед ініціалами

7 ЛЕСИК, Р. один ініціал

8 ЛЕСИК, Р. Б.

9 ЛЕСИК, Р. Б.\РЕЦ.\

10 ЛЕСИК, РОМАН БОГДАНОВИЧ

Текст запиту

результати в електронних каталогах

НБУ ННМБУ НБЗДМУ НБЛНМУ

п
р

ац
і

ав
то

р
и

п
р

ац
і

ав
то

р
и

п
р

ац
і

ав
то

р
и

п
р

ац
і

ав
то

р
и

Бойко А. І. 102 х 49 х 54 х 23 х

де : х — не ідентифікована кількість осіб у результатах пошуку з шуканим прізвищем та ініціалами
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інформації самою системою (чи, можливо, її адміністрато-
рами) на сторінці автора без його відома в плані видалення 
власноручно доданими автором тез чи зміни дати виходу 
публікації (спостерігалося більше місяця на прикладі журналу 
«Фармацевтичний часопис», де публікації від 2012 року та піз-
ніше почали датуватися 2015 роком випуску). Ще одним серйоз-
ним недоліком системи GS є наявність та можливість появи 
недостовірної інформації. Наприклад, у цій системі зазначено, 
що автором наукової дисертаційної роботи «Комп’ютеризація 
інформаційного забезпечення фармацевтичної допомоги 
для дітей та підлітків» є Б. Л. Парновський. Проте, якщо пере-
йти за гіперпосиланням, розміщеним у описі цієї роботи до 
її електронної копії (http://www.meduniv.lviv.ua/files/pidrozd/
nv/Dysertacija_Revyatskyy_I_Y.pdf), то у самій роботі вказано, 
що автором є І. Ю. Рев’яцький.

4. Висновки
1. Встановлено, що із електронних каталогів наукових 

бібліотек, які містять інформацію про наукові дослідження 
в медицині, лише чотири функціонують у відкритому он-лайн 
доступі: НБУ, ННМБУ, НБЗДМУ та НБЛНМУ.

2. Лише ЕК НБУ містить гіперпосилання на електронні копії 
опублікованих наукових праць. Лише в ЕК НБЛНМУ реалізо-
вана можливість відбору інформації за структурними підроз-
ділами установи.

3. Механізм пошуку інформації у ЕК НБУ, ННМБУ, НБЗДМУ 
та НБЛНМУ схожий. Він реалізований не на основі ідентифі-
каторів бази даних, а у текстовому форматі, що приводить до 
об’єднання незв’язаної інформації.

4. У жодному з ЕК неможливо ідентифікувати авторів 
як окремих осіб, тому не можливо відібрати результати лише 
за конкретним автором.

5. У ЕК інформація про БО наукових праць є неповною, 
а через потрапляння у результати пошуку  змістів періодичних 
видань — надлишковою.

Дослідження проводилося з дотриманням національних 
норм біоетики та положень Гельсінської декларації (у редакції 
2013 р.). Автори статті — І. Ю. Рев’яцький, Н. А. Прилипко — під-
тверджують, що у них відсутній конфлікт інтересів.

6. Обґрунтовано, що дані в загальнодоступних он-лайн 
електронних каталогах бібліотек, які містять бібліографічні 
описи наукових робіт у медицині, не можуть бути використані 
науковцями як джерело повної та достовірної інформації про 
їх наукові роботи. Проте одержана інформація надається у від-
повідності до стандарту формування бібліографічних описів.

7. Обґрунтована необхідність проведення більш детального 
аналізу щодо коректності наявної у системі «Google Scholar» 
інформації, вказаної у бібліографічних описах.
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Анализ возможности использования электронных 
он-лайн каталогов научных библиотек Украины 

как источника статистической информации о научных 
исследованиях в медицине

И. Ю. Ревяцкий1, Н. А. Прилипко2

1Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, Украина 
2Одесский национальный медицинский университет, Украина

Резюме

Введение. Учреждения, работники которых осуществляют научную деятельность, в периодических отчетах предоставляют 
информацию о проведенных исследованиях в качественной и количественной формах с указанием ссылок на опубликованные 
результаты исследований. Процесс формирования таких отчетов не автоматизирован. Отсутствует общедоступное централи-
зованное хранение информации, поэтому каждое периодическое формирование статистических данных осуществляется по 
иерархическому принципу — начиная с нижнего звена.

Материалы и методы. Исследование проводилось на основе формирования запросов в доступных он-лайн поисковых системах 
электронных каталогов (ЭК) научных библиотек (НБ) Украины. При их формировании отмечались различные, доступные в ЭК, 
критерии отбора информации о библиографических описаниях (БО) медицинских научных трудов.
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Цель работы. Провести анализ возможности использования имеющихся в открытом он-лайн доступе баз данных ЭК НБ Укра-
ины для автоматизированного получения статистической и качественной информации о проделанной научной деятельности 
по различным критериям ее отбора.

Результаты исследования. Установлено, что в открытом он-лайн доступе функционируют только четыре ЭК, содержащие 
информацию о научных исследованиях в медицине. Они имеют идентичный механизм поиска, который реализован не на основе 
идентификаторов базы данных, а в текстовом формате, приводит к объединению несвязанной информации. Поэтому в этих ЭК 
невозможно идентифицировать авторов как отдельных лиц и отобрать результаты только по конкретным авторам. В ЭК инфор-
мация о БО научных работ является неполной, а из-за попадания в результаты поиска смыслов периодических изданий — из-
быточной. Только ЭК Национальной научной библиотеки имени В. Стефаника содержит электронные копии опубликованных 
научных работ.

Выводы. Обосновано, что полученные данные не могут быть использованы учеными как источник полной и достоверной 
информации об их научных работах, однако полученная информация предоставляется в соответствии с действующим стандартом 
формирования БО.

Ключевые слова: библиография научных публикаций; формирование статистики; реляционная база данных.
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Abstract

Introduction. The Institutions and their employees carry out scientific research activities which provide information about the re-
search in qualitative and quantitative forms with references to published research results in periodic reports. The process of forming 
such reports is not automated. There is no publicly accessible centralized storage of information, that’s why each periodic generation 
of statistical data is hierarchical — starting at the bottom of the link.

Materials and methods. The research was conducted on the basis of available queries in online search engines, electronic cata-
logues (EC) of scientific libraries (SL) of Ukraine. We worked with different and available in EC selection criteria, information about 
bibliographic descriptions (BD) in medical scientific papers.

The purpose of the work. Analyzing the possible use of databases in EC of SL of Ukraine which are available in open online access 
for automatically receiving statistical and qualitative information about made scientific research on various criteria for its selection.

The results of the study. It’s established that there are only four EC in open online access containing information about research in 
medicine. They have identical search mechanism, which is implemented not on the basis of the database identifiers but in text format 
leading to the unification of all unrelated information. That’s why it’s impossible to identify the authors as individuals and to select 
only results from a specific author in these ECs. The information in EC of BD scientific work is incomplete, but sometimes it’s also re-
dundant because of extra not needed information given by the results of the search for meaning. Only EC of National scientific library 
named after V. Stefanik contains electronic copies of published research papers.

Conclusion. It is proved that the database can’t be used by scientists as a source of full and reliable information about their scientific 
works, but the information is given according to the current standard of formation of BD.

Key words: Bibliography of scientific publications; Statistics; Relational database.

References 

  1. Boyko A. I., Parnovski B. L., Yatskova G. Y. and others. Zbir 
ta opratsyuvannya danykh pro vzayemodiyu likars’kykh zaso-
biv dlya komp’yuternykh informatsiynykh system [Gathering 
and processing of data about drug interaction for computer 
information systems.]. Aktual’ni pytannya farmatsevtychnoyi 
i medychnoyi nauky ta praktyky [Current issues in phar-
macy and medicine: science and practice], 2012, vol. 8, № 1, 
pp. 86–90. (In Ukr.).

  2. Revyatskyy I.Y. Informatsiyne zabezpechennya systemy 
vypysuvannya elektronnykh retseptiv [Information providing 
the system of electronic prescription prescribing]. Uprav-
linnya, ekonomika ta zabezpechennya yakosti v farmatsiyi 
[Management, economy and quality assurance in pharmacy], 
2013, № 4, pp. 48–52. (In Ukr.).

  3. Sistema avtomatizatsii bibliotek IRBIS64. Obshcheye opisa-
niye sistemy. [System of automation of Libraries. General 
description of system.]. Moskva: GPNTB Rossii, 2013. pp. 493. 
(In Russ.).

  4. Bibliohrafichnyy zapys. Bibliohrafichnyy opys. Zahal’ni vymo-
hy ta pravyla skladannya.[Bibliographic record. Bibliographic 

description. General requirements and rules of aggrega-
tion]: (HOST 7.1 – 2003, IDT) : DSTU HOST 7.1:2006. Kyiv, 
Derzhspozhyvstandart Ukrayiny Publ., 2007. — III, III, 47 p. 
(In Ukr.).

  5. Ukrayins’ki prizvyshcha [Ukrainian surnames]. (Electronic 
resource). Mode of access: https://uk.wikipedia.org/wiki/
Ukrayins’ki prizvyshcha. (In Ukr.).

  6. Wiki-dokumentatsiya po sisteme avtomatizatsii bibliotek 
IRBIS: Yazyk zaprosov IRBIS. [Wiki documentation about 
System of automation of Libraries Query language IRBIS]. 
(Electronic resource). Mode of access: http://wiki.elnit.
org/index.php. (In Russ.).

Листування
к.фарм.н, ст. викладач І. Ю. Рев’яцький
Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького
вул. Пекарська, 69, Львів, 79010, Україна
тел.: +380 (32) 276 86 18
ел.пошта: iwan.revyatskyy@i.ua



Клінічна інформатика і Телемедицина  2017. T.12. Вип.13.

14

ІТ в управлінні охороною здоров’я

Клін. інформат. і Телемед. 2017. T.12. Вип.13. c.14–19. https://doi.org/10.31071/kit2017.13.02

УДК 004.42:51-76

Процедуры вычисления 
минимального необходимого объёма 

выборки для планируемых исследований 
и их программная реализация

М. Н. Нессонова, Е. Ю. Литвиненко
Национальный фармацевтический университет, Харьков, Украина

1. Введение 2. Материалы и методы

Резюме

Введение. Расчёт необходимого размера выборки является неотъемлемой частью планируемых исследований, однако бóльшая 
часть рассматриваемых в литературе методов и реализованных в статистическом ПО процедур предназначены для определения 
размера выборки для анализа количественных показателей, в то время как задачи анализа качественных признаков остаются 
недостаточно исследованными.

Цель работы. Обзор методов расчёта минимально необходимого объёма выборки для отдельных задач анализа качественных 
признаков и разработка программного средства, позволяющего осуществлять указанные расчёты.

Объект и методы. Системный анализ специализированной литературы позволил определить наиболее адекватные методы 
расчёта объёма выборки с учётом специфики задач исследования и его исходных данных. Программное обеспечение разраба-
тывалось средствами IDLE Python 3.4.4.

Результаты. Рассмотрены методы расчёта необходимого размера выборки для задач, связанных с анализом частоты встречае-
мости качественных дихотомических признаков в генеральной совокупности. Представлено разработанное авторами программное 
обеспечение, позволяющее автоматизировать решение указанных задач, которое в частности будет полезно при планировании 
и анализе данных клинических и доклинических испытаний.

Ключевые слова: расчёт размера выборки; качественные признаки; анализ частот.

Определение необходимого размера выборки — важная 
часть планирования исследований, направленных на проверку 
и подтверждение формальных гипотез. Особенно актуален 
этот вопрос для обоснования экономической эффективности 
исследования и планирования его финансирования, что явля-
ется неотъемлемой частью государственных и выполняемых 
по грантам НИР, маркетинговых исследований, клинических 
и доклинических испытаний, обеспечения стандартов кон-
троля качества. Бóльшая часть методических рекомендаций, 
соответствующих инструкций и предлагаемых в литературе 
подходов, а также процедур, реализованных в специали-
зированных компьютерных программах, концентрируется 
на методах планирования объёма выборки для задач срав-
нения двух групп по некоторому показателю, который, как 
правило, является количественным. В то же время, задачи 
анализа частоты качественного (номинального) признака 
в одной выборке рассматриваются в литературе и реализуются 
в специализированном программном обеспечении (ПО) не-
достаточно полно.

Целью работы является обзор методов расчёта мини-
мально необходимого объёма выборки для задач по оценке 
частоты встречаемости дихотомического признака в генераль-
ной совокупности, а также представление разработанного 
авторами программного средства, позволяющего осущест-
влять эти расчёты.

При обзоре методов анализировалась специализирован-
ная литература [1–8], проведён системный анализ доступной 
информации по исследуемой тематике. Программное обе-
спечение для реализации процедур расчёта размера выборки 
написано средствами интегрированной среды разработки (In-
tegrated Development Environment, IDLE) Python 3.4.4 с исполь-
зованием методов GUI, реализованных в библиотеке Tkinter.

3. Результаты и обсуждение
3.1. Анализ и выбор адекватных 
процедур расчёта размера выборки

Наиболее часто в доступной литературе для вычисления 
объёма выборки, необходимого, чтобы оценить ожидаемую 
частоту номинального бинарного признака в генеральной 
совокупности с заданной точностью и при заданной довери-
тельной вероятности, предлагается формула: 

(1)

где n — искомый объём выборки; p — ожидаемая частота встре-
чаемости признака в генеральной совокупности; I — половина 

https://doi.org/10.31071/kit2017.13.02
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ширины доверительного интервала (точность оценки частоты); 
Zα/2

 — квантиль стандартного нормального распределения 
порядка α/2, где α — предельно допустимый уровень ошибки 
первого рода (определяется как единица минус доверитель-
ная вероятность); ... — операция округления до ближайшего 
бóльшего целого числа.

Данная формула, использующая нормальную аппрокси-
мацию биномиального распределения, в большинстве ис-
точников приводится как единственный вариант для расчёта 
необходимого количества наблюдений при оценке ожидаемой 
частоты встречаемости дихотомического признака в одной 
выборке. В большинстве версий специализированного ста-
тистического ПО это также единственный способ рассчитать 
необходимый размер выборки для оценки одной частоты. 
При этом предполагается, что ожидаемая частота (p) известна 
исследователю заранее, а при отсутствии информации о ней 
рекомендуется использовать формулу (1) с параметром p = 0.5. 
Следует однако отметить, что нормальная аппроксимация, 
на которой основан данный способ вычисления, является удо-
влетворительной при n ⋅ p⋅ (1–p)  5 и p  [0.1; 0.9], а наилучшая 
сходимость обеспечивается при ожидаемой частоте, равной 0.5. 
Т. е. для обеспечения надёжности оценок, полученных по фор-
муле (1), необходим достаточно большой объём наблюдений, 
кроме того, ожидаемая частота не должна быть слишком ма-
ленькой или слишком большой. Таким образом, соотношение 
(1) даёт наиболее адекватную оценку необходимого размера 
выборки в случае очень большого размера генеральной сово-
купности или неизвестного её размера, когда он предполага-
ется достаточно большим, и неизвестной ожидаемой частоте. 
Оно также применимо для значений ожидаемых частот из диа-
пазона от 0.1 до 0.9, но не является адекватным в случаях, когда 
необходимо оценить ожидаемые частоты, близкие к 0 или к 1, 
а именно при  или .

При выполнении условий применимости аппроксимации 
биномиального распределения нормальным и известном 
размере генеральной совокупности необходимое количество 
наблюдений может быть гораздо меньше, чем найденное по 
формуле (1), если для его определения использовать соот-
ношение:

3.2. Алгоритм программной 
реализации

(2)

где N — известный размер генеральной совокупности.
Если задача исследователя состоит не в получении довери-

тельного интервала для частоты, а в подтверждении гипотезы 
о том, что частота встречаемости интересующего его признака 
в генеральной совокупности не больше ожидаемой, то для 
вычисления минимального необходимого объёма выборки 
при неизвестном или очень большом размере генеральной 
совокупности следует воспользоваться формулой:

(3)

а при известном размере генеральной совокупности исполь-
зовать формулу:

(4)

где {...} — целая часть числа.
Формулы (3) и (4) также считаются более предпочти-

тельными в случаях, когда необходимо оценить ожидаемую 
частоту, которая близка к 0 или к 1 (100%).

В разработанном ПО рассмотренные выше формулы рас-
чёта размера выборки используются в зависимости от параме-
тров решаемой задачи. Выбор способа расчёта осуществляется 
по алгоритму, показанному на рис. 1, на основании диалога 
с пользователем, определяющим цели и задачи своего экс-
перимента и задающего известные параметры.

Рис. 1. Алгоритм выбора способа расчёта минимально необходимого размера выборки для оценки 
встречаемости дихотомического признака в одной выборке.
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Рис. 2. Входные параметры задачи об оценке распространённости заболевания (пример 3.3.1): 
а) выбор доверительной вероятности, указание сведений о наличии информации о размере 
генеральной совокупности и ожидаемой частоте; б) ввод известного значения ожидаемой 

частоты и требуемой точности её оценки.

Рис. 3. Окно вывода для задачи об оценке распространённости заболевания (пример 3.3.1).

3.3. Результаты применения 
разработанного программного 
средства

Ниже обсуждается применение предлагаемого ПО на при-
мерах решения некоторых задач, характерных для медицин-
ских исследований. 

Пример 3.3.1. Пусть необходимо оценить распространён-
ность некоторого заболевания (например, вируса герпеса) 
среди жителей определённого региона (например, Харьков-
ской области). По данным ВОЗ известно, что распространён-
ность этого заболевания в мире составляет 65%. Сколько 

необходимо наблюдений, чтобы оценить эту частоту с точ-
ностью  7% при доверительной вероятности 95%? Данная 
задача соответствует случаю неизвестного или очень большого 
объёма генеральной совокупности и известной ожидаемой 
частоты. Диалоговые окна с установленными параметрами 
условия задачи показаны на рис. 2 (а, б). Расчёт необходимого 
размера выборки в данном случае производится по формуле 
(1). Как видим, для того, чтобы при доверительной вероятно-
сти 95% оценить указанную ожидаемую частоту с точностью 
 7%, необходимо произвести обследование как минимум 
179 пациентов (рис. 3).

Пример 3.3.2. Предположим, что в некотором клиниче-
ском исследовании необходимо оценить объём выборки, 

a) б)
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необходимый для того, чтобы с доверительной вероятностью 
99% подтвердить гипотезу о том, что частота побочных реак-
ций при применении исследуемого лекарственного средства 
не превышает 2.5%. Если использовать терминологию ма-
тематической статистики, задача состоит в расчёте размера 
выборки при неизвестном размере генеральной совокупности 
и известной ожидаемой частоте. Так как значение ожидаемой 
частоты в данном примере очень мало, для расчёта необхо-
димого размера выборки необходимо использовать формулу 
(3), в соответствии с которой имеем, что необходимо наблю-
дать как минимум 182 случая отсутствия побочных реакций, 
чтобы подтвердить проверяемую гипотезу (рис. 4).

Пример 3.3.3. Проводится исследование иммунологиче-
ской эффективности некоторой вакцины против вируса гриппа 
на 200 добровольцах. При доверительной вероятности 90% 
необходимо подтвердить эффективность вакцинации на уров-
не 91  95%. Какое количество заболевших гриппом допустимо 
среди привитых добровольцев при вспышке заболевания? 
В терминах статистики задача состоит в расчёте размера вы-
борки при известном размере генеральной совокупности 
(200 наблюдений) и известной ожидаемой частоте (93%), 
которую в данном примере необходимо оценить с точностью 
 2%. Так как значение ожидаемой частоты в данном примере 
достаточно велико, для расчёта необходимого размера вы-
борки необходимо использовать формулу (4), в соответствии 
с которой имеем, что максимальное количество привитых 
добровольцев, заболевших гриппом, не опровергающее 
гипотезу о требуемом уровне эффективности вакцинации, 
составляет 20 человек (рис. 5).

Рассмотренный ряд примеров, не являясь исчерпывающим, 
иллюстрирует круг задач, возможности и сферу применения 
разработанного ПО для оценки размера выборки при анализе 
частоты встречаемости дихотомических номинальных при-
знаков. Задачи, аналогичные примеру 3.3.1, часто решаются 
на этапе планирования клинических испытаний лекарственных 
средств, при планировании социологических опросов и марке-
тинговых исследований. Ситуация из примера 3.3.3 аналогична 
стандартной задаче промышленного контроля качества, когда 
необходимо оценить долю годных/бракованных изделий 
в партии. Кроме того подобные расчёты, как и аналогичные 
примеру 3.3.2, необходимы при проведении доклинических 
испытаний и других вариантов пилотных исследований.

Рис. 4.  Окно вывода для задачи об оценке доли побочных реакций 
(пример 3.3.2).

Рис. 5. Окно вывода для задачи об оценке иммунологической эффективности 
вакцины (пример 3.3.3).

4. Заключение
Предлагаемое ПО для определения необходимого размера 

выборки при различных вариантах исследований, связанных 
с оценкой частоты встречаемости качественного бинарного 
признака в генеральной совокупности, будет полезно при 
планировании клинических и доклинических испытаний, 
исследовании рынков, для медицинских и инженерных ис-
следований, специалистов по контролю качества в их профес-
сиональной деятельности. Простота созданного графического 
интерфейса позволяет использовать программу даже самым 
неискушённым в области ИТ пользователям. В качестве одного 
из перспективных направлений наших разработок следует 
обозначить расширение возможностей программы для других 
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задач планирования объёма выборочных исследований, 
связанных с анализом качественных признаков (показателей, 
принимающих более двух возможных значений, межгруппо-
вых сравнений качественных признаков, оценки значимости 
и силы их взаимосвязи). 
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Резюме

Вступ. Розрахунок необхідного обсягу вибірки є невід’ємною частиною досліджень, що плануються, однак більша частина 
методів, які розглядаються в літературі, і процедур, що реалізовані у статистичному ПЗ, призначена для визначення розміру ви-
бірки для аналізу кількісних показників, у той час як задачі аналізу якісних ознак лишаються недостатньо дослідженими.

Мета роботи. Огляд методів розрахунку мінімально необхідного обсягу вибірки для окремих задач аналізу якісних ознак 
і розробка програмного засобу, що дозволяє здійснювати вказані розрахунки.

Об’єкт і методи. Системний аналіз спеціалізованої літератури дозволив визначити найбільш адекватні методи розрахунку 
обсягу вибірки з урахуванням специфіки задач дослідження і його вхідних даних. Програмне забезпечення розроблялося засо-
бами IDLE Python 3.4.4.

Результати. Розглянуто методи розрахунку необхідного розміру вибірки для задач, пов’язаних з аналізом частоти зустрі-
чальності якісних дихотомічних ознак у генеральній сукупності. Представлено розроблене авторами програмне забезпечення, 
яке дозволяє автоматизувати розв’язання вказаних задач, яке зокрема буде корисним при плануванні та аналізі даних клінічних 
і доклінічних випробувань.

Ключові слова: розрахунок розміру вибірки; якісні ознаки; аналіз частот.
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Calculation procedures for sample size 
determination for planned studies, 
and their program implementation

M. N. Nessonova, Y. Y. Lytvynenko
National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine
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Abstract

Introduction. Sample size determination is an inherent integral part of planned studies, but the majority of methods considered 
in literature and realized in statistical software is devoted to evaluation of sample size in a case of quantitative feature under analysis, 
while the tasks of qualitative features analysis are studied insufficiently.

The purpose of the work is to give a survey of minimal necessary sample size determination methods for certain tasks of qualita-
tive variables analysis; and to develop the software for automation of calculations under consideration.

Object and Methodology. System analysis of specialized literary and internet sources gives ability to determine proper and relevant 
procedures, which are acceptable for sample size evaluation subject to the traits of the research and its input data. The software was 
developed in IDLE Python 3.4.4.

Results. Methods of sample size calculation in tasks, connected with analysis of dichotomous feature occurrence in population, 
are studied. The software developed by the authors is presented, which allows automation of the tasks under consideration and can 
be particularly useful in planning and analysis of clinical and preclinical trials.

Key words: Sample size calculation; Qualitative features; Analysis of frequencies.
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Принципы функционирования организма человека 
при работе в условиях с повышенной опасностью

В. В. Кальниш
ГУ «Институт медицины труда НАМН Украины», Киев

Резюме

Введение. Объективное существование для ряда профессий с повышенной опасностью комплекса сильнодействующих вредных 
по своей природе информационных факторов делает актуальным детальное рассмотрение их влияния на организм человека и тре-
бует дополнительного привлечения подходов, направленных на анализ действия «экстремальных» механизмов взаимодействия 
организма с окружающей средой. При уточнении влияния таких механизмов важно, прежде всего, сформулировать ряд принци-
пов — ключевых исходных понятий, основанных на фундаментальных положениях биологической и медицинской науки.

Цель работы. Обсуждение роли «экстремальных» принципов, объясняющих механизмы функционирования организма чело-
века в условиях действия интенсивных информационных факторов трудовой среды.

Результаты. Сформулирован «принцип оптимальности», выделяющий зону допустимых уровней оптимальной работы организ-
ма, отклонение от которых свидетельствует о действии на организм экстремальных факторов среды. Рассмотрен ряд принципов 
(«принцип выживания», «принцип минимизации неожиданностей», «принцип минимизации энерготрат», «принцип изменения 
энтропии», «принцип необходимого разнообразия»), действие которых проявляется в экстремальных условиях трудовой среды 
путем подключения дополнительных физиологических механизмов, способствующих противодействию их влиянию. Физио-
логические механизмы, детерминирующие деятельность при работе в условиях с повышенной опасностью, имеют системный 
характер и действуют в комплексе с механизмами, функционирующими в комфортных условиях.

Ключевые слова: трудовая деятельность; экстремальные условия среды; принципы функционирования организма; информа-
ционные факторы; функциональные резервы.

Введение
Особенности поведения живой системы отображают 

не только ее внутреннюю структуру и функции, но и влияние 
внешних факторов, воздействующих на данную систему. 
Как правило, эти факторы имеют допустимые для данной сис-
темы характеристики и не оказывают существенного влияния 
на ее деятельность. Но в случае значительного превышения 
нормативных значений уровней таких факторов, закономер-
ности реализации активности системы резко изменяются. 
Возможно, в этом случае начинают работать другие, так на-
зываемые, «экстремальные» механизмы, основное исходное 
положение которых отражено в принципах разрабатываемой 
теории функционирования организма в экстремальных усло-
виях. Впрочем, такие механизмы бывают некоторым образом 
задействованы и в нормативных условиях жизнедеятель-
ности организма. Однако при значительном усилении роли 
вредных факторов среды они приобретают существенно 
больший вес.

Следует признать, что современный гигиенический под-
ход к оценке действия информационных факторов среды, 
определяющий напряженность труда, несколько отстал от сло-
жившихся реалий. Это связано с тем, что в существующем 
нормативном документе («Гигиеническая классификация 
труда …», 2014) напряженность труда при действии вредных 
факторов значительного уровня в принципе нельзя оценить 
выше, чем 3.3 класс вредности. Следовательно, действие ин-
формационных факторов высокой интенсивности (а именно 
они, в основном, определяют уровень напряженности труда 
при работе в условиях с повышенной опасностью) остаются 

неучтенными или искусственно занижается их роль. Напри-
мер, среди ряда профессий с повышенной опасностью особо 
выделяются факторы, которые способствуют формированию 
сильных эмоций. Поэтому у представителей таких профессий 
как пожарный, ликвидатор чрезвычайных ситуаций, взрывник 
и других по этой причине не может быть осуществлена адек-
ватная оценка напряженности их труда.

Особо следует признать, что при рассмотрении современной 
профессиональной деятельности необходимо оперативно ре-
шить сложную проблему, связанную с оценкой напряженности 
труда военнослужащих, находящихся в условиях боевых дей-
ствий [17]. Печальные последствия воздействия на них сверх-
сильной эмоциональной нагрузки связаны с нарастанием числа 
лиц с психическими и соматическими расстройствами, что вле-
чет за собой большие социальные и экономические потери.

Такое положение дел приводит к парадоксальной ситу-
ации, характеризующейся, с одной стороны, объективным 
существованием экстремальных вредных информационных 
факторов, а с другой, невозможностью их адекватного 
оценивания по существующим нормативным документам. 
Одной из важных причин появления такой ситуации являет-
ся занижение роли информационного фактора при оценке 
вредности профессиональной деятельности большого числа 
работников [6]. Для некоторых видов деятельности (напри-
мер, у военнослужащих) ситуация усугубляется еще и тем, 
что вследствие действия методических и организационных 
причин в принципе нельзя адекватно учесть действие сверх-
сильных информационных и эмоциональных нагрузок в про-
цессе проведения боевых операций на организм, что, в част-
ности, сказывается на разработке алгоритма восстановления 
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физического состояния бойцов после прекращения действия 
факторов боевого стресса [18]. Это дополнительно исключает 
из поля влияния современной «Гигиенической классификации 
труда …» 2014 года большую когорту людей, деятельность ко-
торых связана с повышенной опасностью.

Таким образом, объективное существование для опреде-
ленного ряда профессий с повышенной опасностью комплекса 
сильнодействующих вредных по своей природе информаци-
онных факторов делает актуальным детальное рассмотрение 
их влияния на организм человека. С другой стороны, более 
глубокий анализ действия комплекса указанных факторов, 
требует дополнительного привлечения иных подходов, 
среди которых перспективным является рассмотрение так 
называемых «экстремальных» механизмов, обеспечивающих 
взаимодействие организма с окружающей средой. Наличие 
острой необходимости учета существования этих механизмов 
связано с первостепенной для живого организма целью вы-
живания в условиях действия агрессивной информационной 
и физической среды. По всей видимости, «экстремальные» 
механизмы играют определенную роль и в условиях ком-
фортного жизнеобеспечения профессиональной действий. 
Но в критических условиях деятельности проявление этих ме-
ханизмов способствует выживанию организма. Вместе с тем, 
при уточнении влияния таких механизмов важно, прежде 
всего, сформулировать ряд принципов — ключевых исходных 
положений теории функционирования организма в условиях 
действия экстремальных факторов, основанных на фундамен-
тальных положениях биологической и медицинской науки.

Поэтому целью настоящей работы явилось обсуждение 
роли «экстремальных» принципов, объясняющих механизмы 
функционирования организма человека в условиях действия 
интенсивных информационных факторов трудовой среды.

На организменном уровне такие механизмы осуществления 
предадаптации реализуются в условиях действия экстремаль-
ных факторов трудовой среды. Еще в 1917 году И. П. Павлов 
описал новый безусловный рефлекс, который свойственен 
всем животным. Суть этого рефлекса состоит в том, что живот-
ное, встретив любое препятствие, старается его преодолеть. 
И. П. Павлов назвал этот рефлекс «рефлексом свободы». 
Он писал: «Конечно, рефлекс свободы есть общее свойство, 
общая реакция животных, один из важнейших прирожден-
ных рефлексов. Не будь его, всякое малейшее препятствие, 
которое встречало бы животное на своем пути, совершенно 
прерывало бы течение его жизни.» [14, с. 78]. По мнению 
П. В. Симонова филогенетической предпосылкой волевого 
поведения является «рефлекс свободы» [13]. Именно этот 
рефлекс является самостоятельной формой поведения, для 
которой препятствие может служить адекватным стимулом. 
В этом случае собственно характер преграды, а не потребность 
стоящая перед животным, вырабатывают определенную струк-
туру действий, которые отыскиваются им в процессе избрания 
варианта поведения, необходимого для достижения цели.

Информационная природа «рефлекса свободы» неоспо-
рима. В таком случае не только материальная потребность, 
а именно преграда, которая, в частности, может носить исклю-
чительно информационный характер является ключевым 
моментом формирования «рефлекса свободы». На поведен-
ческом уровне суть эффективного преодоления критического 
состояния, вызванного наличием экстремальных факторов 
трудовой среды, состоит в экстренной переделке своих реак-
ций, которая должна привести к выходу из зоны влияния или 
ослабления действия этих факторов. С другой стороны, непре-
одолимое препятствие также имеет свое решение в виде отказа 
от целенаправленных действий по его преодолению, формиро-
ванию соответствующей патологии или гибели организма.

Для определения границ, когда создавшиеся условия 
трудовой среды могут считаться экстремальными, необходи-
мо привлечь следующие соображения. Жизнедеятельность 
любого организма связана с постоянным приспособлением 
к изменениям параметров внешней среды. Как указывал 
Р. Розен, по мнению И. П. Павлова живой организм может 
благополучно существовать только в условиях постоянной 
гармонизации его внутреннего состояния и состояния внешней 
среды, проявляющихся в его адаптационных возможностях, 
которые являются одной из важнейших особенностей живой 
системы. Эта гармонизация обеспечивается надсистемными 
механизмами дарвиновского естественного отбора. Предпо-
лагается, что в результате естественного отбора, организмы 
совместно пребывающие достаточно долгое время в опреде-
ленной стабильной совокупности окружающих условий, 
будут постепенно приобретать такие конструктивные черты, 
которые являются оптимальными для этих условий [15]. Иными 
словами, организмы будут формировать такие конструкты, 
организации своей жизнедеятельности, которые в конкретной 
среде наверняка приобретут позитивные качества в условиях 
конкуренции с соперниками.

В случае рассмотрения деятельности отдельного орга-
низма имеется четкий физиологический механизм селекции 
уравновешенных состояний, основанный на функциониро-
вании акцептора результатов действия, описанного в теории 
функциональных систем П. К. Анохина [1]. В этой теории 
также рассмотрен путь оптимизации состояний организма 
в сложившихся обстоятельствах относительно получения по-
требного результата.

В неживой природе принцип оптимизации также достаточ-
но распространен. Еще Аристорель предполагал, что «природа 
ничего не делает напрасно и во всех своих проявлениях из-
бирает кратчайший или легчайший путь» [21]. Имеются дан-
ные о сформулированном П. Ферма принципе наименьшего 

Результаты и обсуждение
Трудовая деятельность каждого человека не может проте-

кать абсолютно гладко. В ней встречаются стадии постепенной 
эволюционной перестройки функциональных возможностей 
работника, а также периоды быстрого революционного пре-
образований уровня напряжения подсистем его организма, 
вызванных резким изменением условий деятельности и, сле-
довательно, радикально изменяющих его функциональное 
состояние. Когда под действием внешних условий централь-
ные механизмы внутрисистемной регуляции организма уже 
не имеют возможности адекватно осуществлять в нем необ-
ходимые изменения для обеспечения нормального функцио-
нирования, вероятно, должны подключается иные механизмы, 
обеспечивающие совместимость деятельности его подсистем. 
С большой степенью уверенности можно думать, что уже в не-
драх самого организма потенциально имеются механизмы, 
которые в случае надобности включаются в процесс приспо-
собления к резко изменившимся условиям его существования. 
В биологии такие скрытые механизмы адаптации к условиям, 
которых еще нет, но которые потенциально могут появиться, 
обозначаются словом предадаптация.

Еще французский зоолог и основатель палеонтологии 
Ж. Кювье [11] показал, что плавное течение жизни на Земле 
многократно прерывалось катастрофическими изменениями, 
после которых природная картина быстро и кардинально из-
менялась. Поэтому без наличия в живой природе механизмов 
готовности к вероятному «нетрадиционному» выживанию не-
которых организмов жизнь на планете давно бы угасла. Объек-
тивное существование подобного выживания не противоречит 
дарвинизму, но несколько расширяет картину эволюции, 
поскольку и в этом случае продолжают жить только более 
приспособленные к новым условиям индивиды.
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времени, указывающем, что луч света двигается из начальной 
точки в конечную точку по пути, минимизирующему время его 
движения и принципе наименьшего действия У. Р. Гамильто-
на, постулирующем способ получения уравнений движения 
физической системы при помощи поиска наименьшего стаци-
онарного значения специального функционала в классической 
механике.

Таким образом, принцип оптимальности имеет универсаль-
ную природу и не зависит от того живой или неживой объект 
исследуется. Этот принцип дает основание для понимания 
фундамента появления и механизмов поддержания равно-
весия в сложных системах различной природы.

Для реализации принципа оптимальности в живом ор-
ганизме имеется специальный механизм, накапливающий 
и использующий по мере необходимости его, так называемый, 
резервный потенциал. Резервный потенциал организма соз-
дает запас его прочности на случай появления неадекватных 
на него воздействий. Известно, что адаптационные возмож-
ности организма определяются объемом его функциональных 
резервов, которые постоянно расходуются на поддержание 
равновесия между организмом и средой. Жизнестойкость 
организма зависит не только от уровня и скорости потребления 
функциональных резервов, но и характеризуется скоростью 
и возможностью их восстановления. Модифицируя опреде-
ление авторов [12], под жизнестойкостью можно понимать 
свойство организма человека выдерживать стрессовую си-
туацию, сохраняя при этом внутреннюю сбалансированность 
функционирования его систем и реализовывать при этом вы-
сокую успешность деятельности. Психофизиологическая оцен-
ка уровня проявления этого свойства может осуществляться 
с привлечением оценок деятельности различных функций 
организма в комфортных и напряженных ситуациях, а также 
с помощью специальных опросников.

Благодаря включению регуляторных механизмов осущест-
вляется перестройка параметров внутренней среды организма 
для приведения ее в соответствие с внешними условиями 
и восстановления использованных функциональных резервов. 
Если организм в процессе своей деятельности не претерпевает 
существенных нарушений в своем функционировании, чело-
век чувствует себя комфортно, и его реакции не превышают 
параметры нормы адаптации, то свойства его физического 
и умственного благосостояния определяет характеристика 
жизнестойкости, которая формируется в результате активации 
процессов адаптации и адекватного использования функцио-
нальных резервов организма. Как известно, норма адаптации 
определяет область существования таких условий среды, 
в пределах которых еще имеется возможность нормального 
функционирования живой системы, т. е. те границы, при кото-
рых в системе еще гармонично работают ее адаптационные 
механизмы. Выход за пределы нормы адаптации, при дли-
тельном или очень интенсивном действии вредных факторов 
среды, ведет к разрушению организма.

В общем виде такое функционирование организма под-
чиняется действию комплекса механизмов оптимальности, 
с помощью которых можно оценить уровень жизнестойкости 
организма. Этот уровень не является константой. Он постоян-
но претерпевает динамические изменения под действием 
ряда причин, среди которых можно назвать генетическую 
предопределенность к выполнению данной работы, условия, 
содержание и режимы деятельности, возраст, состояние здо-
ровья, степень тренированности организма к перенесению 
соответствующих перегрузок и исходное функциональное 
состояние работника. Поэтому жизнестойкость достаточно 
сильно связана с уровнем функциональных резервов орга-
низма. При наличии чрезвычайных нагрузок осуществляется 
перманентное перераспределение возможностей организма 
к деятельности, обеспечивающих его жизнестойкость. Иными 

словами границы адекватной жизнестойкости расширяются 
при тренировке функций, а длительное отсутствие нагрузок, 
наоборот, сужает эти границы. С возрастом и при длительном 
воздействии неблагоприятных факторов механизм обеспече-
ния жизнестойкости организма приобретает новые черты.

Благополучие и неблагополучие организма при выполне-
нии работы имеют достаточно четкие границы. Для описания 
адаптивного поведения живой системы в стационарном состо-
янии уместно применить принцип изменения энтропии. Этот 
принцип соблюдается в организме при отсутствии каких-либо 
экстремальных воздействий на него внешней среды, когда 
отдельные функции системы флуктуируют в какой-то мере 
автономно одна от другой в достаточно узких пределах нормы 
для каждой из характеристик жизнедеятельности организма. 
Объективное существование такого эффекта подтверждается, 
например, фактом отсутствия корреляционной зависимости 
между различными показателями функционального состояния 
организма и надежностью деятельности у операторов при 
выполнении работ средней интенсивности [5]. Вместе с тем, 
при выполнении монотонной работы или работы, связанной 
с интенсивной переработкой информации, достоверная 
связь между указанными характеристиками проявляется, что 
указывает на присутствие повышенного рабочего напряжения 
организма оператора. С другой стороны, наличие «мозаич-
ности» трансформации различных психофизиологических 
параметров с течением времени у лиц, работающих в усло-
виях, отдаленных от экстремальных уровней, свидетельствует 
о рациональном режиме функционирования организма.

Из этого вытекает положение, что в стационарном состо-
янии, то есть без действия экстремальных факторов, живая 
система стремится сохранить энтропию неизменной во време-
ни. Иными словами, только действие экстремальных внешних 
или внутренних факторов приводит к такой синхронизации 
работы компонентов системы, когда энтропия деятельности 
составляющих системы уменьшается благодаря синхрониза-
ции изменений различных ее функций.

Радикальное изменение поведения человека при воздей-
ствии на него экстремальных факторов, проявляется после 
достижения некоторой границы. Эта граница характеризуется 
разными параметрами, которые в определенных ситуациях 
оцениваются как различные индивидуально-типологичес-
кие качества человека. В частности, скорость переработки 
информации одной модальности имеет границу, которая 
определяется таким свойством нервной системы как лабиль-
ность. Если скорость переработки информации еще допустима 
для данного человека, то эта зона определяется меньшей, чем 
уровень лабильности нервных процессов. В подобном случае 
констатируется, что человек находится в нормальном состо-
янии и его функциональных резервов вполне достаточно для 
адекватного выполнения профессиональных заданий. В про-
тивном случае темп подачи заданий необходимо снизить или 
же, в противном случае могут заработать другие механизмы, 
связанные с допущением большого числа ошибок и снижения 
функционального состояния до того уровня, когда появляются 
предпосылки для развития предпатологии или патологии. Если 
за показатель принять переработку разномодальной информа-
ции, то здесь критериальной границей может служить уровень 
функциональной подвижности нервных процессов. В случае 
низких значений интенсивности предъявления этих сигна-
лов, лица с любой функциональной подвижностью работают 
в нормативном режиме. При интенсификации режимов работы 
становится важной индивидуальная граница функциональной 
подвижности, когда ее превышение приводит к необходимости 
подключения других механизмов переработки информации 
и регуляции функционального состояния работника. Сила нерв-
ных процессов является регулятором длительности качествен-
ного выполнения работы. Если показатель работоспособности 
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не изменяется с течением времени, функциональное состояние 
человека находится в пределах устойчивого неравновесия. 
В момент, когда показатель работоспособности достоверно 
снижается, можно говорить о границе, характеризующей уро-
вень силы нервных процессов. Еще один фундаментальный 
показатель, определяющий устойчивость индивида к выполне-
нию однородной работы определяет возможность развития 
состояния монотонии.

Необходимо отметить, что в биологической науке доста-
точно хорошо развиты подходы, где используется понятие 
экстремальные принципы и построенные на этой основе моде-
ли для объяснения жизнедеятельности популяций [19]. В этой 
области биологии подобные подходы развиваются довольно 
давно и успешно. Они показали свою адекватность и полез-
ность для описания происходящих в популяциях явлений. 
Поскольку на разных иерархических уровнях организации 
жизнедеятельности организмов наблюдается определенное 
тождество предопределяющих такое функционирование зако-
нов, целесообразно и полезно попытаться найти определенные 
аналогии действия экстремальных принципов для анализа 
профессиональной деятельности специалистов, работающих 
в условиях с повышенной опасностью, используя некоторые 
подходы, описанные в статье [19].

В случае истинности предположения, что в природе опреде-
ленное значение имеют экстремальные принципы, то, как след-
ствие реализации этих принципов, наиболее вероятным при 
развитии живой системы является формирование в ней лишь 
отдельных состояний — состояний с экстремальными значени-
ями некоторой функции, описывающей динамику процессов, 
отражающих деятельность этой системы.

Если принять во внимание естественный ход эволюционно-
го процесса (по Дарвину), то можно с определенной уверен-
ностью говорить, что структура и функции живого организма 
для данных условий обитания являются оптимальными, и они, 
в основном, обусловливаются основными характеристиками 
окружающей среды. Существенное отклонение от характери-
стик оптимальности способствует активизации защитных воз-
можностей организма. Таким образом, имеется точка отсчета, 
значительное отклонение от которой способствует переводу 
активности живой системы в режим противодействия влиянию 
неблагоприятных факторов среды.

При действии экстремальных факторов среды необходимо 
учитывать, что в этом случае, прежде всего, целесообразно 
опираться на принцип выживания, когда альтернатива адап-
тация–выживание выстраивается в следующую последова-
тельность: в первую очередь выживание, а затем адаптация. 
Из сказанного вытекает, что при действии экстремальных фак-
торов внешней среды в какой-то мере «огрубляются» тонкие 
механизмы адаптации. Живая система активно осуществляет 
поиск новых путей выживания путем резкого изменения пара-

метров регуляции, в частности, с помощью появления высо-
кочастотных колебаний значительной амплитуды различных 
функций организма для активного и оперативного выявления 
этих путей, «намеренно» избегая плавных регулирующих 
действий. В искусственных управляющих системах также 
проявляется действие такого механизма. Примером ориен-
тировочно-поискового поведения в электромеханических 
системах управления является эффект «дрожания», когда ре-
гулирующий механизм резко меняет направление изменения 
регулируемого параметра и электрические контакты реле или 
триггера, осуществляющего эти переключения, в буквальном 
смысле дрожат с высокой частотой.

В поведенческом плане в экстремальных условиях у людей 
наблюдается широкий спектр подобных «судорожных» дей-
ствий. Крайним проявлением подобного поведения является 
паника. В этом случае для выживания человеком при форми-
ровании его поведенческого ответа применяется комплекс 
действий, нелогичных с точки зрения адекватной оценки 
создавшейся ситуации и рационального распределения своих 
ресурсов [7]. Человек с высоким уровнем стрессоустойчивости, 
то есть с пониженной в каком-то смысле чувствительностью 
к действию вредного фактора, ведет себя более целесообраз-
но, закономерно увеличивая возможность выживания в сло-
жившихся обстоятельствах. С другой стороны, имеется допол-
нительный мощный поведенческий механизм противостояния 
антагонистическим действиям людей, подробно описанный 
П. А. Кропоткиным [10], который связан с формированием 
в коллективе чувства доброжелательности, уживчивости, 
взаимопомощи, взаимопонимания по отношению к предста-
вителям этого коллектива. В противном случае жизнеспособ-
ность такого коллектива окажется сомнительной.

В случае болезни или ранения в организме человека наблю-
дается такой же феномен. В частности, длительность сокра-
щений сердца с течением времени меняется рывками в одну 
(уменьшение интервала между сокращениями) и другую (уве-
личение интервала между сокращениями) сторону. Организм 
методом проб и ошибок как бы осуществляет поиск быстрых 
и эффективных путей нормализации своего функционального 
состояния (рис. 1). Особенно ярко такой эффект проявляется 
у лиц, находящихся в терминальном состоянии.

Эффект «дрожания» сердечного ритма определенным об-
разом сказывается на показателях, оценивающих активность, 
например, симпатического и парасимпатического отделов 
автономной нервной системы. В частности, это касается пока-
зателя LF/HF, отражающего степень гармонизации активности 
этих отделов [2]. Для приведенного на рисунке фрагмента 
ритмограммы это соотношение равно 1,08, то есть предпо-
лагает ситуацию, близкую к проявлению уравновешенности 
влияния симпатического и парасимпатического отделов ав-
тономного контура регуляции сердечно-сосудистой системы. 

Рис. 1. Фрагмент ритмограммы с постоянно существующими резкими скачками длительности R-R 
интервалов. По оси абсцисс — время в секундах. По оси ординат — длительность R-R интервалов в мс.
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Рис. 2. Спектр ритмограммы с постоянно существующими резкими скачками длительности R-R интервалов, 
представленной на рис. 1. По оси абсцисс — частота, Гц. По оси ординат — спектральная плотность, с2/Гц×10-3.

С другой стороны, взглянув на спектр сердечного ритма 
(фрагмента ритмограммы, представленного на рис. 1) мож-
но заметить, что мощность активности парасимпатического 
отдела автономной нервной системы сосредоточена в доста-
точно узком участке спектра 0,32–0,4 Гц за счет описанного 
эффекта «дрожания» сердечных сокращений (рис. 2), что при 
рассмотрении только показателя LF/HF значительно искажает 
физиологическую трактовку описанного явления.

Другой механизм жизнедеятельности человека в экстре-
мальных условиях среды также можно представить исходя 
из постулатов дарвиновской теории эволюции. Он базируется 
на том непреложном факте, что процесс эволюции протекает 
наименее неожиданным способом (принцип минимизации 
неожиданностей).

Объективное существование такого принципа рельефно 
проявляется в процессе развития эмбриона, когда он последо-
вательно проходит периоды одноклеточного зародыша, дро-
бления, созревания зародышевых листков и их дальнейшей 
дифференциации. Эти периоды являются наиболее древними 
и в них отражен тот ожидаемый путь, который уже прошли 
в своем развитии позвоночные. Согласно закона зародыше-
вого сходства К. М. Бэра, в процессе формирования зародыша 
первыми проявляются признаки типа, затем класса, отряда, 
семейства, рода и вида. Чем моложе зародыши, относящиеся 
к разным классам одного типа, тем более они сходны между 
собой [16]. Иными словами, процесс развития осуществляется 
наименее неожиданным и ранее проложенным путем.

Применяя описанный подход к трактовке изменений функ-
ционального состояния под действием экстремальных факто-

ров среды можно констатировать, что процесс модификации 
этих состояний должен протекать наименее неожиданным 
или наиболее вероятным способом. Хорошей иллюстрацией 
такого протекания процесса трансформации функциональ-
ных состояний является результат исследований В. М. Ильи-
на и соавт. [4]. Они показали, что при анализе множества 
функциональных состояний, в которые переходит организм 
при действии разнообразных факторов, сопровождающих 
погружение водолаза на различную глубину, можно выделить 
объективно существующие цепочки последовательных смен 
функциональных состояний с высокой вероятностью перехода 
из одного состояния в другое. То есть процесс трансформации 
функционального состояния организма протекает в наиболее 
ожидаемом направлении. Наряду с этим имеются случаи 
«перескакивания» из одной цепочки функциональных состо-
яний в другую. Эти случаи весьма маловероятны и требуют 
дополнительных усилий для их реализации. Таким образом, 
даже при интенсивном воздействии агрессивных факторов 
внешней среды модификация функциональных состояний 
во времени, как правило, движется наиболее вероятным кур-
сом с минимизацией возможных неожиданностей. Изменение 
этой закономерности требует дополнительных усилий.

Если использовать аналогию с принципом Лагранжа, сфор-
мулированным им для объяснения функционирования меха-
нических систем, можно предположить, что поведенческие 
реакции и обеспечивающие их  энергетические затраты живой 
системы в условиях экстремальных влияний должны быть 
минимизированы (принцип минимизации энерготрат). В этом 
смысле, следует полагать, что организм стремится увеличить 
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эффективность использования имеющейся у него функцио-
нальных резервов. Для обоснования этого положения уместно 
вспомнить одну важную закономерность: при росте нагрузки 
на организм количество межсистемных и внутрисистемных 
связей психофизиологических функций увеличивается [3, 20]. 
Этот эффект обусловлен не только значительными влияниями 
разнообразных внешних факторов, но и существенным исто-
щением физиологических резервов организма, например, 
в процессе развития утомления и высокого нервно-эмоцио-
нального напряжения, наличием болезни или действием 
других внутриорганизменных ситуаций. С помощью такого 
механизма организм стремиться достигнуть минимизации 
расхода функциональных резервов путем их более эконом-
ного употребления.

Если попытаться объяснить указанный эффект, то, прежде 
всего, можно предложить следующее суждение: увеличе-
ние числа корреляционных зависимостей свидетельствует 
о подключении организмом дополнительных ресурсов, 
позволяющих ему более экономно «пользоваться» своим, 
уже исчерпывающимся потенциалом. В системе с большим 
количеством корреляционных зависимостей, по-видимому, 
появляются дополнительные компенсаторные возможности, 
основанные, во-первых, на диверсификации путей решения, 
стоящих перед ней задач. Особенно это относится к обратным 
связям, поскольку при их наличии повышается вероятность 
осуществления более тонкой настройки механизмов регу-
ляции: при усилении влияния одной функции ослабляется 
действие другой и, наоборот (отрицательная обратная связь). 
Во-вторых, увеличение связности различных физиологических 
функций делает систему более жесткой, устойчивой, пред-
сказуемой, что ослабляет хаотичность ее функционирования 
и приводит к минимизации энергетических трат.

В организме человека имеется еще один важный физио-
логический механизм, способствующий снижению энерготрат 
при выполнении сложной работы. Он основан на функциони-
ровании так называемого «детектора ошибок». Еще в 60-тых 
годах прошлого столетия было установлено, что в организме 
человека имеется мощный механизм индикации проявляю-
щихся ошибок. Он был назван «детектором ошибок»; его ло-
кализация — хвостатое тело головного мозга [25]. Имеющиеся 
в настоящее время данные позволяют заключить, что мозговые   
системы детекции ошибочного поведения [24, 26, 29, 30, 32, 
33] играют весомую роль в обеспечении реакций мозга на со-
знательную реализацию ложных действий [8, 9].

В процессе исследований, когда испытуемые самостоя-
тельно принимали целесообразное, по их мнению, решение 
лгать или не лгать было показано, что даже в этом случае при 
реализации ложных ответов регистрировался специфический 
компонент электрической активности мозга, который являлся 
индикатором лжи [9]. Таким образом, было продемонстриро-
вано, что в условиях лжи, скорее всего, происходит активиза-
ция мозгового «детектора ошибок».

Интересным является феномен, проявляющийся в том, что 
в нормальном состоянии человека время его реакции при 
реализации ложных ответов было достоверно больше по срав-
нению с таковым при выполнении правдивых ответов [27].  
Этот результат согласуется с известными литературными дан-
ными, где высказывается гипотеза, в соответствии с которой 
увеличение времени реакции ложных ответов обусловлено 
необходимостью привлечения организмом дополнительных 
ресурсов внимания для их реализации [30]. Иными словами, 
когда человек лжет, время его реакции удлиняется за счет 
привлечения дополнительных возможностей организма, 
а, следовательно, повышения энерготрат.

В работе М. В. Киреева и соавт. [8] изучались особенности 
работы мозгового детектора ошибок в ситуации намеренной 
реализации ложных ответов в норме и под воздействием ал-

коголя т. к. широко известно, что под воздействием алкоголя 
происходит увеличение импульсивности поведения человека 
вследствие нарушения процессов ее подавления, из-за кото-
рого страдает его самоконтроль [28].

В результате проведенного исследования было показано, 
что действие алкоголя способствует развитию инвертирован-
ного (относительно нормы) соотношения амплитуд изучаемых 
компонентов электрической активности мозга для правдивых 
и ложных ответов, таким образом, что правдивый ответ кажет-
ся ложным, а ложный — верным. Иными словами, алкоголь 
так модифицирует работу «детектора ошибок», что, по сути, 
нарушаются нормальные механизмы бессознательного 
самоконтроля, а поведение, в норме идентифицируемое как 
ошибочное, таковым уже не воспринимается.

М. В. Киреевым и соавторами было выдвинуто предполо-
жение, что даже на стадии формирования намерения солгать 
(в сравнении с намерением ответить правдиво) требуется 
привлечение дополнительных ресурсов внимания. То есть 
ложь, в любом случае, обходится организму дороже, чем 
правда. Ложное действие воспринимается организмом как 
ошибка, даже несмотря на его выгодность. Однако изменение 
режима работы мозгового «детектора ошибок» при употре-
блении алкоголя приводит к ослаблению бессознательного 
самоконтроля его функционирования, чем способствует облег-
чению процессов принятия решения солгать.

Анализируя результаты приведенных исследований не-
обходимо особо отметить несколько аспектов. Во-первых, 
человеческий организм активно защищает себя от ненор-
мативных действий. Во-вторых, нерациональное поведение 
для функционирования организма обходится всегда дороже, 
чем правильное, что является регулятором, способствующим 
селекции неправильных действий. В-третьих, определенные 
воздействия на организм, в частности, алкоголь могут извра-
тить реакции организма, что является одной из причин по-
явления ошибок. Таким образом, спонтанное или навязанное 
формирование ошибочных действий человека увеличивает 
стоимость его деятельности, а безошибочная деятельность, 
наоборот, минимизирует использование имеющихся у него 
функциональных ресурсов.

Следует, по-видимому, признать, что объективно имеется 
если не обязательный, то один из наиболее выгодных для 
организма принцип, способствующий сохранению и/или 
восстановлению работоспособности принцип поддержания 
необходимого разнообразия. Для обоснования необходи-
мости учета принципа необходимого разнообразия можно 
опереться на фундаментальный закон, сформулированный 
У. Р. Эшби, — закон «о необходимом разнообразии» [22]. 
В этом законе подчеркивается, что для любой системы раз-
нообразие является одним из важнейших способов, поддер-
живающих ее существование. Дело в том, что подсистемы 
организма человека и внешняя среда постоянно взаимо-
действуют друг сдругом, контактируют со средой обитания 
и трудовой средой, принуждают их к определенным действиям 
или передают им значимые сообщения, т. е. постоянно обме-
нивается информацией. Закон о необходимом разнообразии 
подразумевает, что для успешной адаптации и выживания 
каждая подсистема системы должна обладать определенным 
минимальным запасом пластичности (возможностями дубли-
рования, подстраховки и др.), и эта пластичность должна 
адекватно соотноситься с потенциальной вариабельностью 
или неопределенностью поведения остальной части системы 
или других связанных с ней систем. Причем степень гибкости, 
которую требует каждая возникшая ситуация, является резуль-
татом проявления определенных взаимоотношений между 
частями системы и самой системой (или системами) в целом. 
С другой стороны, как указывает У. Р. Эшби, согласно принци-
пу Данкова в системах, ставших эффективными в результате 
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естественного отбора, разнообразие механизмов и пропускная 
способность каналов связи не должны значительно превышать 
необходимый минимум [23].

Таким образом, живая система для успешного функциони-
рования должна успешно балансировать между повышением 
разнообразия сигналов среды и их минимизацией. В реаль-
ности наличие разнообразия вносит свой вклад в степень про-
явления ее воздействия на организм человека, как комплекса 
характеристик трудовой среды, так и комплекса других воз-
действующих на него раздражителей. Поэтому необходимо 
учитывать не только влияние на организм человека факторов 
трудовой среды, но и свойства самого организма.

Следует также учитывать тот непреложный факт, что для 
устойчивого функционирования организма необходимо 
иметь определенное разнообразие изменений или реакций 
его функций, определяющих поведение человека в данных 
условиях. Без соблюдения этого разнообразия функциони-
рование организма будет осуществляться «рывками» (при 
недостаточном разнообразии) или очень медленно (при 
разнообразии, превышающем некоторый предел).

Необходимо подчеркнуть, что деятельность каждой под-
системы организма и его более мелкие компоненты, а также 
параметры внешней среды имеют вероятностную природу. 
Поэтому в самом организме и в случае его взаимодействия 
с внешней средой появляются те или иные сбои, имеющие 
вероятностный характер и разное значение при осуществлении 
регуляции определенных его реакций. Постоянное появление 
сбоев в работе системы ведет к увеличению разнообразия 
его ответов, поскольку организм вынужден искать пути пре-
одоления возникших трудностей, а исключение этих сбоев 
механизмами адаптации приводит к его уменьшению. Именно 
таким образом осуществляется приближение к необходимому 
разнообразию.

Таким образом, стратегия жизнедеятельности фокусируется 
в направлении увеличения сложности и разнообразия про-
явления функций. Сложная система соответствует достаточно 
высокому разнообразию и проявлению большего числа связей 
между ее элементами, что делает доступным увеличенное 
количество путей для получения энергии и реализации про-
фессиональных целей в случае появления каких-либо изме-
нений во внешней или внутренней среде. В сложной системе 
уменьшается возможность определить путь данной единицы 
энергии, и поэтому неопределенность формирования ее по-
ведения возрастает.

Кроме неопределенности, стабильность функциониро-
вания системы  должна быть связана с другим параметром, 
дающим ей независимость от внешних изменений. Можно 
предположить, что таким свойством является способность 
системы рационально использовать ее собственные ресурсы. 
Более эффективный цикл использования физиологического 
ресурса в организме дает более стабильную, независимую 
и устойчивую систему.

3. Физиологические механизмы, детерминирующие дея-
тельность при работе в условиях с повышенной опасностью, 
имеют системный характер и действуют в комплексе с меха-
низмами, функционирующими в комфортных условиях.

Выводы
1. Сформулирован «принцип оптимальности», выделяющий 

зону допустимых уровней оптимальной работы организма, от-
клонение от которых свидетельствует о действии на организм 
экстремальных факторов среды. 

2. Рассмотрен ряд принципов («принцип выживания»,   
«принцип минимизации неожиданностей», «принцип ми-
нимизации энерготрат», «принцип изменения энтропии»,  
«принцип необходимого разнообразия»), действие которых 
проявляется в экстремальных условиях трудовой среды путем 
подключения дополнительных физиологических механизмов, 
способствующих противодействию их влиянию.
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Принципи функціонування организма людини 
при роботі в умовах з підвищеною небезпекою

В. В. Кальниш
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», Київ

Резюме

Вступ. Об’єктивне існування для ряду професій з підвищеною небезпекою комплексу сильнодіючих шкідливих за своєю 
природою інформаційних факторів робить актуальним детальний розгляд їх впливу на організм людини і вимагає додаткового 
залучення підходів, спрямованих на аналіз дії «екстремальних» механізмів взаємодії організму з навколишнім середовищем. При 
уточненні впливу таких механізмів важливо, перш за все, сформулювати ряд принципів - ключових вихідних понять, заснованих 
на фундаментальних положеннях біологічної і медичної науки.

Мета роботи. Обговорення ролі «екстремальних» принципів, що пояснюють механізми функціонування організму людини 
в умовах дії інтенсивних інформаційних факторів трудового середовища.

Результати. Сформульовано «принцип оптимальності», що виділяє зону допустимих рівнів оптимальної роботи організму, 
відхилення від яких свідчить про дію на організм екстремальних факторів середовища. Розглянуто ряд принципів («принцип 
виживання», «принцип мінімізації несподіванок», «принцип мінімізації енерговитрат», «принцип зміни ентропії», «принцип 
необхідної різноманітності»), дія яких проявляється в екстремальних умовах трудового середовища шляхом підключення до-
даткових фізіологічних механізмів, що сприяють протидії їх впливу. Фізіологічні механізми, що детермінують діяльність при 
роботі в умовах з підвищеною небезпекою, мають системний характер і діють в комплексі з механізмами, що функціонують 
в комфортних умовах.

Ключові слова: трудова діяльність; екстремальні умови середовища; принципи функціонування організму; інформаційні 
чинники; функціональні резерви.
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Principles of the functioning of the human organization 
organism in work with high danger

V. V. Kalnysh
Institute for Occupational Health of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kiev

e-mail: vkalnysh@ukr.net

Abstract

Introduction. Objective existence for a number of occupations with an increased danger of a complex of powerful information-
related factors, harmful by nature, makes an actual the detailed consideration of their influence on the human body and requires 
additional attraction of approaches aimed at analyzing the action of “extreme” mechanisms of interaction of the organism with the 
environment. When clarifying the impact of such mechanisms, it is important, first of all, to formulate a number of principles — key 
initial concepts based on the fundamental principles of biological and medical science.

Objective. Discussion of the role of «extreme» principles, explaining the mechanisms of the functioning of the human body 
in conditions of the action of intensive information factors of the working environment.

Results. The «optimality principle» is formulated, which identifies the zone of acceptable levels of optimal functioning of the 
organism, the deviation from which indicates the action of extreme environmental factors on the organism. A number of principles 
are considered («survival principle», «minimization principle of suddennesses», «minimization principle of energy expenditures», «principle 
of entropy change», «principle of necessary diversity»), whose action is manifested in extreme conditions of the working environment 
by connecting additional physiological mechanisms that contribute to counteraction their influence. Physiological mechanisms that 
determine activity when working under conditions of increased danger are systemic in nature and act in combination with mechanisms, 
functioning in a comfortable environment.

Key words: Labor activity; Extreme environmental conditions; Principles of the functioning of the organism; Information factors; Func-
tional reserves.
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при інфаркті міокарда правого шлуночка

В. Й. Целуйко1, Т. А. Лозова2

1Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна 
2Сумська міська клінічна лікарня № 1, Україна

Резюме

Вступ. Актуальним є вивчення особливостей коронарного кровотоку при інфаркті міокарда (ІМ) правого шлуночка (ПШ) 
у зв’язку з його несприятливим впливом на прогноз хворих.

Постановка задачі. Методологія. Задля вивчення особливостей ураження коронарного кровообігу проведено аналіз ангіо-
графічного дослідження в перші 12 місяців після Q-ІМ у 140 хворих, серед яких у 68 пацієнтів (1-а група) діагностували ІМ ПШ 
на фоні Q-ІМ задньої стінки ЛШ, у 27 осіб — 2-га група — визначали ураження ПШ на фоні Q-ІМ ЛШ циркулярної локалізації, 
та у 45 хворих (група зрівняння) — Q-ІМ задньої стінки ЛШ.

Мета дослідження. Визначити особливості ураження коронарного русла у хворих з ІМ ПШ на фоні Q-ІМ лівого шлуночка (ЛШ).
Результати. Ураження двох та більше коронарних артерій достовірно частіше визначалось у хворих з ІМ ПШ в зрівнянні з ізо-

льованим заднім інфарктом ЛШ. В 1-й групі ІМ ПШ був спричинений оклюзією правої коронарної артерії (ПКА) в 91,4% випадків 
та стенозом огинаючої гілки (ОГ) лівої КА (ЛКА) в 5,9% випадків. ІМ ПШ на фоні циркулярного Q-ІМ ЛШ виникав на фоні прокси-
мальної оклюзії ПКА (44,4%), проксимальної оклюзії ОГ ЛКА (7,4%), критичних стенозів проксимальних відділів ПКА та передньої 
міжшлуночкової гілки (ПМШГ) ЛКА (25,9%) та поєднаної проксимальної субоклюзії  ОГ та ПМШГ (7,4%).

Заключення. Визначення особливостей ураження коронарних артерій у хворих з ІМ ПШ, які полягають в наявності  багатосу-
динного ураження та високій частоті проксимальної оклюзії головних стовбурів КА, дозволить своєчасно застосовувати тактику 
оперативного лікування, що сприятиме покращення прогнозу виживання таких хворих.

Ключові слова: інфаркт правого шлуночка; коронарна артерія; багатосудинне ураження; оклюзія.

1. Введення
За даними клінічних спостережень в 30–50% випадків 

інфарктів міокарду із зубцем Q (Q-ІМ) задньої стінки (ЗС) 
лівого шлуночку (ЛШ) та в 10% випадків Q-ІМ ЛШ передньої 
локалізації в зону ураження залучається правий шлуночок 
(ПШ), що асоціюється з поглибленням гемодинамічних роз-
ладів та підвищенням госпітальної летальності [1, 2].

Кровопостачання ПШ відбувається головним чином із сис-
теми правої коронарної артерії (КА). Задня низхідна (міжшлу-
ночкова) гілка, як правило, забезпечує кров’ю нижню стінку 
ПШ, а маргінальна гілка правої КА постачає кров до передньої 
стінки ПШ [5].

Існує прямий зв’язок між анатомічним місцем оклюзії пра-
вої коронарної артерії (ПКА) і ступенем ішемічного ураження  
ПШ.  Дослідження показали, що результатом оклюзії прокси-
мальних відділів ПКА є поширений некроз задньої стінки ЛШ 
та передньої стінки ПШ [6].

У пацієнтів з переважанням лівого типу коронарного крово-
току ураження ПШ може бути наслідком гострого тромбозу 
огинаючої гілки (ОГ) лівої коронарної артерії (ЛКА) та перед-
ньої низхідної гілки ЛКА [7].

2. Постановка задачі
На сучасному етапі не існує остаточної думки щодо само-

стійного впливу ІМ ПШ на віддалений прогноз хворих, хоча 
більшість наукових доказів в цій дискусії переконливо свідчать 

про тісний зв’язок між наявністю інфаркту  ПШ та високим 
ризиком серцево-судинних подій, серцевої недостатності 
та смертності при тривалому спостереженні [3, 4]. У зв’язку 
з цим з метою оптимізації лікувальних заходів і визначення 
показів для своєчасної реваскуляризації існує доцільність ви-
значення особливостей анатомії коронарного русла, на фоні 
яких розвивається ураження ПШ при Q-ІМ лівого шлуночка 
задньої та циркулярної локалізації.

Мета роботи. Визначити особливості ураження коронарного 
русла у хворих з ІМ ПШ на фоні Q-ІМ лівого шлуночка (ЛШ).

3. Матеріали та методи
Проведено аналіз результатів ангіографічного дослідження  

140 пацієнтів, 46 (32,9%) жінок, віком 63,27 ± 3,45 роки, якім 
виконувались черезшкірні втручання (ЧКВ) або аортокоронар-
не шунтування (АКШ) в перший рік після Q-ІМ. І група була 
представлена 68 хворими, які перенесли інфаркт ПШ на фоні 
Q-ІМ задньої стінки ЛШ; ІІ група — 27 особи з наявністю ІМ 
ПШ на фоні Q-ІМ ЛШ циркулярної локалізації та ІІІ група — 45 
пацієнтів з постінфарктним кардіосклерозом на фоні Q-ІМ ЗС 
ЛШ — група зрівняння.

Селективна коронарографія (СКГ) була виконана протягом 
перших 12 місяців після ІМ за стандартами Американського Ко-
леджа кардіологів та Американської Асоціації серця ACC/AHA 
(1999 р.). Значимим ураженням судини вважали стеноз 
або тромбоз > 50% просвіту основних коронарних артерій. 
Локалізацію стенозів у сегментах КА та ступінь обструкції 
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коронарного русла визначали згідно критеріїв ACC/AHA 
(1999 р.) [8].

Статистична обробка результатів здійснювалась за до-
помогою прикладних програм «Statistica 8.0» (StatSoft Inc 
США), Microsoft Office Excel – 2007. Достовірність результатів 
оцінювали за t-критерієм Стьюдента для залежних та неза-
лежних сукупностей. Для порівняння якісних характеристик 
використовували критерій χ2 Пірсона (при малій виборці 
з поправкою Йетса). Відмінності вважали статистично досто-
вірними при р < 0,05.

При ретроспективному аналізі ангіограм було встановлено, 
що односудинне ураження КА спостерігалось у 14 (20,6%) 
хворих з І групи, що було достовірно меншим, ніж в ІІІ гру-
пі — 22 (48,9%) (χ2 = 9,91; р = 0,002) та взагалі не визначалось 
серед пацієнтів з ураженням ПШ на фоні циркулярного ІМ ЛШ 
(χ2 = 6,52; р = 0,01; χ2 = 19; р = 0,00001).

За кількістю випадків двосудинного ураження хворі І гру-
пи (26 — 38,2%) не відрізнялись від показника ІІ групи — 15 
(55,6%) (χ2 = 2,36; р = 0,12) та групи зрівняння — 13 (28,9%) 
(χ2 = 1,05; р = 0,31). Натомість, частота виявлення стенотичних 
змін в двох артеріях в ІІ групі була достовірно вищою (χ2 = 5,05; 
р = 0,025) по відношенню до групи зрівняння.

Кількість пацієнтів з багатосудинним ураженням (3 та більше 
артерій) була достовірно вищою в обох групах з бівентрикуляр-
ним ІМ без суттєвої різниці між ними (χ2 = 0,09; р = 0,77), що 
становило в І групі — 28 (41,2%) (χ2 = 4,36; р = 0,037) хворих, 
в ІІ групі — 12 (17,6%) (χ2 = 3,93; р = 0,047) та достовірно пере-
вищувало кількість відповідних хворих в групі з ізольованим 
ІМ ЛШ — 10 (22%), що представлено в табл. 3.

В І групі хворих ІМ ПШ на фоні ІМ ЗСЛШ був зумовлений 
оклюзією проксимальних відділів ПКА у 64 (94,1%) випадків. 
У 4 (5,9%) пацієнтів діагностували  оклюзію середніх відділів 
огинаючої гілки (ОГ) ЛКА.

В ІІ групі ІМ ПШ на фоні циркулярного ІМ розвивався в 
результаті проксимальної оклюзії ПКА – в 12 (44,4%) випад-
ках, проксимальної оклюзії ОГ ЛКА – в 2 випадках (7,4%), у 7 
(25,9%) пацієнтів — на фоні поєднаного стенозу проксималь-
них відділів ПКА та проксимальних відділів передньої між-
шлуночкової гілки (ПМШГ) ЛКА. У 2 (7,4%) хворих причиною 
ІМ була поєднана проксимальна субоклюзія ОГ ЛКА та ПМШГ, 
що еквівалентно ураженню головного стовбура ЛКА [9].

В групі хворих з ізольованим ІМ ЗСЛШ в 41 (91,1%) випадку 
діагностували стеноз дистальних відділів ПКА та у 4 (9,8%) 
хворих — ураження дистальних відділів ОГ ЛКА.

Таким чином, аналіз агіографічного дослідження коро-
нарних судин показав, що ІМ ПШ на фоні ІМ ЛШ формується 

4. Результати дослідження
Групи хворих, якім були виконані хірургічні або інтервен-

ційні методи втручань, не відрізнялись за віком, статтю, трива-
лістю попереднього анамнезу ІХС та кількості перенесених ІМ  
(p > 0,05). Артеріальна гіпертензія ускладнювала перебіг 
основного захворювання у 58 (85,3%) хворих І групи, що до-
стовірно не відрізнялось від кількості гіпертоніків в ІІ групі — 25 
(92,6%) та групи зрівняння — 39 (86,7%), (p > 0,05). Цукровий 
діабет діагностували у 19 (27,9%) пацієнтів з групи поєднаного 
ураження ПШ та  ЗСЛШ, у 13 (48,1%) пацієнтів після ІМ ПШ 
на фоні циркулярного ІМ ЛШ та у 15 (33,3%) осіб з перенесеним 
ІМ ЗСЛШ, при цьому різниця між показниками статистичної 
значимості не мала (p > 0,05), що відображено в табл. 1.

Серед хворих І групи ЧКВ було проведено в 32 (47,1%) 
випадках, що відповідало показникам ІІ групи — 8 (29,6%), 
(χ2 = 2,41; р = 0,12). Кількість ЧКВ в І (χ2 = 6,38; р = 0,01) 
та ІІ групах (χ2 = 11,8; р = 0,0006) була достовірно нижчою, 
ніж у хворих після ІМ ЗСЛШ — 32 (71,1%). Відповідно, кількість 
випадків оперативного лікування (АКШ), як в І — 36 (52,9%) 
(р = 0,01), так і в ІІ групі — 19 (70,3%) р = 0,0006) достовірно 
перевищувало число прооперованих хворих в групі зрів-
няння — 13 (28,8%), проте статистично значущої різниці між 
групами з бівентрикулярним ІМ виявлено не було (χ2 = 2,41; 
р = 0,12), див. табл. 2. 

Показник I група 
n = 68

II группа 
n = 27

ІІІ група 
n = 45

Жінки (n, %) 19 (27,9%) 9 (33,3%) 18 (71,1%)

Чоловіки (n, %) 49 (72,1%) 18 (66,6%)* 27 (28,8%)

Вік, років 62,59 ± 3,27 64,72 ± 2,81 61,45 ± 3,16

Тривалість анамнезу ІХС, років 4,04 ± 2,63 5,1 ± 3,27 3,92 ± 2,44

Цукровий діабет 19 (27,9%) 13 (48,1%) 15 (33,3%)

Артеріальна гіпертензія 58 (85,3%) 25 (92,6%) 39 (86,7%)

ІМ в анамнезі 7 (10,3%) 6 (22,2%) 9 (20%)

Показник I група 
n = 68

II группа 
n = 27

ІІІ група 
n = 45

ЧКВ 32 (47,1%) 8 (29,6%)* 32 (71,1%)

АКШ 36 (52,9%)* 19 (70,3%)* 13 (28,8%)

Табл. 1. Клінічні характеристики обстежених хворих (M ± σ).

* — різниця в показниках достовірно в зрівнянні з ІІІ групою.

Табл. 2. Методи реваскуляризації в групах обстежених хворих.
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на фоні більш вираженого коронарного атеросклерозу, 
що полягає в достовірному переважанні випадків багатосу-
динного ураження та меншому числі хворих зі стенозом однієї 
коронарної артерії в І групі та відсутності випадків ураження 
однієї судини в групі хворих з поєднаним ІМ ПШ на фоні 
циркулярного ІМ ЛШ.

Встановлено, що розвиток ІМ ПШ в обох групах був зумов-
лений переважно ураженням проксимальних відділів ПКА, 
відповідно, у хворих з ІМ ЗСЛШ — 94,1%, та ІМ ЛШ циркулярної 
локалізації 44,4%.

Ці дані узгоджуються з результатами інших досліджень, 
в яких виникнення ІМ  ПШ у хворих з ІМ ЗСЛШ в 89–93,5% 
було спричинено критичним стенозом ПКА, а в 6,3–11% ви-
падків — оклюзією ОГ ЛКА [10, 11].

Слід зазначити, що у хворих ІІ групи в структурі уражень 
коронарного русла права коронарна артерія в якості інфаркт 
залежної артерії визначалась менше ніж в половині випадків, 
поділяючи ролі з оклюзією ОГ ЛКА та ПМШГ, що знаходить під-
твердження в дослідженні Cabin H. S., Clubb K. S., Wackers F. J. 
(1987 р.), де ураження основних гілок ЛКА спричиняло ІМ ПШ 
в 13% випадків ІМ ЛШ передньої локалізації [7].

Показник I група 
n = 68

II группа 
n = 27

ІІІ група 
n = 45

1 КА 14 (20,6%)* 0*# 22 (48,9%)

2 КА 26 38,2%) 15 (55,6%)* 13 (28,9%)

3 та більше КА 28 (41,2%)* 12 (44,4%)* 10 (22,2%)

Табл. 3. Розподіл хворих за кількістю уражених коронарних артерій.

* — різниця в показниках достовірна в зрівнянні з ІІІ групою;
# — різниця в показниках достовірна в зрівнянні з І групою.

Висновки
1. Виникнення ІМ ПШ на фоні ІМ ЛШ асоціюється з уражен-

ням двох та більше коронарних артерій в зрівнянні з ізольо-
ваним ІМ ЗСЛШ.

2. Розвиток ІМ ПШ на фоні ІМ ЗСЛШ в переважній більшості 
випадків виникає внаслідок проксимальної оклюзії правої КА, 
в меншої кількості випадків — при стенозі огинаючої гілки ЛКА.

3. Серед переважаючих причин  ІМ ПШ на фоні циркуляр-
ного ІМ ЛШ першою по частоті відзначалась проксимальна 
оклюзія ПКА (44,4%), ураження проксимальних відділів 
ПМШГ в поєднанні з оклюзією ПКА (25,9%) або ОГ ЛКА 
(2,2%) та ізольоване ураження проксимальних відділів ОГ 
ЛКА (7,4%).
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Особенности поражения коронарного русла 
при инфаркте миокарда правого желудочка
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Резюме

Введение. Актуальным является изучение особенностей коронарного кровотока при инфаркте миокарда (ИМ) правого же-
лудочка (ПЖ) в связи с его неблагоприятным влиянием на прогноз больных.

Постановка задачи. Методология. Для изучения особенностей поражения коронарного кровообращения проведен анализ 
ангиографического исследования в первые 12 месяцев после Q-ИМ в 140 больных, среди которых у 68 пациентов (первая группа) 
диагностировали ИМ ПЖ на фоне Q-ИМ задней стенки ЛЖ, в 27 человек — 2 -я группа — определяли поражения ПЖ на фоне 
Q-ИМ ЛЖ циркулярной локализации, и у 45 больных (группа сравнения) — Q-ИМ задней стенки ЛЖ.

Цель исследования. Определить особенности поражения коронарного русла у больных с ИМ ПЖ на фоне Q-ИМ левого же-
лудочка (ЛЖ).

Результаты. Поражение двух и более коронарных артерий достоверно чаще определялось у больных с ИМ ПЖ в сравнении 
с изолированным задним инфарктом ЛЖ. В 1-й группе ИМ ПЖ был вызван окклюзией правой коронарной артерии (ПКА) в 91,4% 
случаев и стенозом огибающей ветви (ОП) левой КА (ЛКА) в 5,9% случаев. ИМ ПЖ на фоне циркулярного Q-ИМ ЛЖ возникал на фоне 
проксимальной окклюзии ПКА (44,4%), проксимальной окклюзии ОГ ЛКА (7,4%), критических стенозов проксимальных отделов 
ПКА и передней межжелудочковой ветви (ПМШГ) ЛКА (25,9 %) и сочетанной проксимальной субоклюзии ОГ и ПМШГ (7,4%).

Заключение. Определение особенностей поражения коронарных артерий у больных с ИМ ПЖ, которое заключаются в на-
личии многососудистого поражения и высокой частоты проксимальной окклюзии главных стволов КА, позволит своевременно 
применять тактику оперативного лечения, что будет способствовать улучшению прогноза выживания таких больных.

Ключевые слова: инфаркт правого желудочка; коронарная артерия; многососудистое поражения; окклюзия.
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Abstract

Introduction. Due to the adverse effect of the right ventricular (RV) myocardial infarction (MI) on the prognosis, it is important 
to study the features of coronary blood flow in the case of RV MI. 

Aim. To determine the features of the coronary affection in patients with RV IM on the background of the Q-MI of the left ventricle (LV).
Methods. The analysis of coronary angiography was performed in 140 patients during the first 12 months after Q-MI. In 68 patients 

(the 1st group) the RV MI was diagnosed on a background of the Q-IM of the posterior wall (PW) of the left ventricle (LV), in 27 patients 
(the 2nd group) — the RV MI was determined on the background of the LV MI with circulatory localization, and in 45 patients (control 
group) — Q-ІМ of the LV PW.

Results. The affection of two or more coronary arteries (CA) was significantly more often detected in patients with the RV MI 
in comparison to the isolated LV Q-MI. In the 1st group, the RV MI was induced by occlusion of the right coronary artery (RCA) in 91,4% 
of cases and by the stenosis of the circumflex CA (CxCA) in 5,9% of cases. The RV MI on the background of the LV MI with circular 
localization was caused by the proximal occlusion of the RCA (44,4%), the proximal occlusion of the CxCA (7,4%), the critical stenosis 
of the proximal parts of the RCA and the left anterior descending artery (LAD) (25,9%) and by the combined proximal subocclusion 
of the CxCA and LAD (7,4%).

Conclusion. The RV MI in patients with the LV Q-MI occurs in the most cases on the background of proximal occlusion of RCA and 
in the combination of the main trunks of the right and left CA affection. The incedences of the RV MI are associated with multivessel 
coronary artery disease.

Key words: Right ventricle myocardial infarction; Coronary artery; Multivessel coronary artery disease; Occlusion.
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Нечеткая логика при прогнозировании 
неблагоприятных сценариев 

кардиологических заболеваний
А. В. Фролов1,2, М. А. Марценюк2, Т. Г. Вайханская1, В. Б. Поляков2

1Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск, Беларусь 
2Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия

Резюме

Введение. Прогнозирование неблагоприятных сценариев заболеваний сердечно-сосудистой системы имеет важное клини-
ческое значение. Создан ряд прогностических моделей на основе метода пропорциональных рисков Кокса. Однако при дихо-
томических переменных и аппаратных погрешностях в окрестности пороговых значений возрастает вероятность ошибочного 
прогноза. Метод нечеткой логики нивелирует данный недостаток.

Цель работы. Разработка индивидуализированной модели риск-стратификации пациентов на основе нечеткой логики и ее те-
стирование у пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

Материал исследования. Модель риск-стратификации основана на логит-регрессии Кокса в сочетании с методом нечетких 
множеств. Тестирование модели выполнено у 240 пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Регистрировали циф-
ровую ЭКГ с оценкой маркеров электрической нестабильности миокарда, проводили 24-часовое холтеровское мониторирование 
ЭКГ и эхокардиографию.

Результаты исследования. Исследована функция вероятности неблагоприятных кардиоваскулярных событий при дихо-
томических переменных. Выявлен ее скачкообразный характер. Предложено логит-регрессию Кокса дополнить нечеткими 
множествами с сигмоидальными функциями принадлежности.

Тестирование выполнено у 240 пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Чувствительность разработанной 
модели индивидуальной риск-стратификации составила 81%, а специфичность — 99%.

Заключение. Метод нечетких множеств позволили нивелировать скачки при оценке вероятности неблагоприятных событий 
вблизи пороговых значений, что благоприятно повлияло на точность прогноза. Разработанная нами модель имеет 94% прог-
ностическую точность.
Ключевые слова: ЭКГ; электрическая нестабильность миокарда; риск-стратификация; логит-регрессия; нечеткая логика.

Введение
При прогнозировании неблагоприятных сценариев раз-

вития заболеваний сердечно-сосудистой системы хорошо 
зарекомендовал себя метод пропорциональных рисков Кокса. 
На его базе создан ряд моделей риск-стратификации для паци-
ентов с инфарктом миокарда, кардиомиопатией, хронической 
сердечной недостаточностью, диабетом [1–5]. Метод Кокса 
более робастный, чем параметрические методы, не требует 
соблюдения того или иного закона распределения, не нуж-
дается в априорных данных об абсолютных рисках, может 
аккумулировать как дискретные, так и непрерывные данные 
[6, 7]. Результаты риск-стратификации легко интерпретиру-
ются и эффективно используются при выработке клинических 
решений, в частности, при переходе от медикаментозных к 
кардиохирургическим технологиям лечения.

Спектр медико-биологических данных чрезвычайно ши-
рок. Это анамнез, клиника, результаты инструментальных, 
биохимических и молекулярно-генетических исследований, 
имеющие разнородную размерность. Не случайно, что циф-
ровые данные часто трансформируют в дихотомические, ис-
пользуя пороговые значения, заложенные в международных 
Guidelines. Как правило, используется следующая кодировка: 
xi(t) = 0   трактуется как норма, а xi(t) = 1 соответствует выходу 
параметра xi(t) за пределы допустимых значений.

Однако при дихотомии, систематических и случайных аппа-
ратных погрешностях возникает неопределенность, особенно 
вблизи установленных порогов. Детерминированная неопре-
деленность негативно отражается на точность стратификации 
риска и принимаемых лечебно-диагностических решений.

Целью работы является разработка индивидуализирован-
ной модели риск-стратификации на основе нечеткой логики 
и ее тестирование у пациентов с хронической сердечной не-
достаточностью.

Материал и методы 
исследования 

Использованы методы пропорциональных рисков Кокса 
и нечеткой логики, предложенный Л. Заде. При обследовании 
пациентов применяли цифровую электрокардиографию 4-го 
поколения с оценкой электрической нестабильности миокарда: 
микроальтернация T-зубца, турбулентность и замедление сер-
дечного ритма, дисперсия интервала QT. Использовался циф-
ровой электрокардиограф 4-го поколения «Интекард» (РБ); 
24-час. холтеровское мониторирование ЭКГ выполняли с по-
мощью кардиомонитора «КР-01» (РБ); эхокардиографическое 
обследование проводили на аппарате «Vivid 07» (GE).

https://doi.org/10.31071/kit2017.13.05
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Электрическая нестабильность миокарда устанавливалась 
в соответствии со стандартами: патологическая альтернация 
T-зубца (TWA > 47 мкВ); патологическая турбулентность сер-
дечного ритма (начало TO > 0% и/или наклон TS < 2,5 мс/RR); 
низкое замедление сердечного ритма (DC < 4,5 мс), высокая 
дисперсия интервала QT (dQT > 70 мс). Эпизоды желудочко-
вой экстрасистолии/тахикардии/фибрилляции выявлялись 
по данным 24-час. мониторирования ЭКГ. Левожелудочковая 
недостаточность фиксировалась при низкой фракции выброса 
(EF < 30%).

В исследование включили 240 пациентов с хрониче-
ской сердечной недостаточностью (ХСН). Средний возраст 
50,5 ± 12,1 лет, функциональный класс по NYHA II-III, фракция 
выброса 32,8 ± 10,9 %. Фиксировались следующие неблаго-
приятные кардиоваскулярные события (КВС): внезапная 
сердечная смерть, желудочковая тахикардия/фибрилляция, 
эпизоды шоковой терапии имплантированных кардиоверте-
ров-дефибрилляторов или ресинхронизизирующих систем. 
Период наблюдения составил 36,8 ± 5,7 месяцев.

Проверка статистических гипотез выполнялась при крити-
ческом уровне достоверности p = 0,05.

где γ(x) — функция принадлежности, при этом γ(x)  [0;1].
Функции принадлежности аппроксимируются кусочно-ли-

нейными, гауссовскими, сигмоидальными и тригонометриче-
скими зависимостями. Для медицинских цифровых данных, 
имеющих пороговые значения, предпочтительны кусочно-
линейные (треугольные) или сигмоидальные функции. К при-
меру, на рис. 2 изображены левая и правая сигмоидальные 
функции принадлежности sigmf, а их уравнение соответствует 
формуле (4):

Результаты исследования
При риск-стратификации пациентов использовалась мо-

дель пропорциональных рисков Кокса:

(1)

 — функция риска в момент времени t для вектора 
независимых бинарных предикторов (маркеров риска) 

 xi = 0 — значение предиктора в норме, xi = 1 — 
значение предиктора за пределами допустимых значений;
h

0
(t) — базовая функция риска в момент времени t и  ;

a
1
, a

2
,...an, — коэффициенты влияния независимых предикто-

ров на риск КВС.
При ai > 0 риск неблагоприятных КВС возрастает в exp(ai) раз, 

аналогично, при ai < 0, риск уменьшается во столько же раз.
Базовая функция h

0
(t) играет роль «центрирования», поэто-

му при расчете относительного риска КВС не используется.
Вероятность неблагоприятных КВС оценивалась по формуле:

(2)

где Z = a
1
x

1
 + a

2
x

2
 + ... anxn — характеристическая линейно-

взвешенная функция.
При непрерывных x

1
, x

2
,...xn функция P(Z) гладкая и не-

прерывная. При дихотомических переменных непрерывность 
нарушается, что вносит искажения в оценку вероятности P(Z). 
На рис. 1 показаны график расчетной вероятности, получен-
ный по формуле (2) (сплошная линия), и график реальной 
вероятности при дихотомических переменных (пунктирная 
линия). Представлен частный случай для трех независимых 
переменных x

1
, x

2
, x

3
 с коэффициентами a

1
 = 1, a

2
 = 2, a

3
 = 3. 

Наглядно видны искажения, возникающие из-за скачкообраз-
ных изменений дихотомических параметров. При возрастании 
количества параметров степень искажений будет только уси-
ливаться. Для устранения данного недостатка предлагается 
использовать метод нечеткой логики [8, 9].

Переход числовой последовательности x  X к нечеткому 
множеству А означает следующее:

Sigmf: (4)

где b — пороговое значение, α — крутизна.
При α  0 получаем правую сигмоиду, при α  0 — левую.
В точке, равной пороговому уровню x = b, значение 

γ(x) = 0,5 , при отклонении от порога γ(x) плавно возрастает 
до 1 или плавно уменьшается до 0. С помощью коэффициента  
регулируется крутизна характеристики.

В качестве тестового примера, демонстрирующего возможно-
сти метода нечеткой логики при риск-стратификации пациентов 
c ХСН, использованы данные, опубликованные нами в работе 
[4]. Из 240 наблюдаемых пациентов с ХСН в течение периода 
наблюдения 36,8 ± 5,7 месяцев у 66 (27,5%) случились неблаго-
приятные КВС: внезапная сердечная смерть, желудочковые та-
хиаритмии или шоковые разряды имплантированных устройств. 
В табл. 1 представлены расчетные оценки отношений рисков 
неблагоприятных КВС по данным однофакторного анализа Кокса 
для контролируемых электрофизиологических параметров.

Среди них выбраны параметры, удовлетворяющие условию 
независимости p < 0,047, впоследствии включенные в много-
факторную логистическую модель Кокса. Таковыми оказались 
патологическая альтернация Т-зубца (TWA), неустойчивая 
желудочковая тахикардия (н.ЖТ), патологическая турбулент-
ность сердечного ритма (HRT), высокая дисперсия интервала 
QT (dQT), желудочковая эктопия (PVC) и низкая фракция 
выброса (EF). В табл. 2 представлены аргументы и расчетные 
коэффициенты разработанной модели.

В отличие от предыдущей работы [4], единичные скачко-
образные функции заменили сигмоидальными функциями 
принадлежности: x

1-
 = sigmf(x

1
, α, 47 мкВ); x

2-
 = sigmf(x

2
, α, 0); 

x
3-

 = sigmf(x
3
, α, 0); x

4-
 = sigmf(x

4
, α, 70 мc); x

5-
 = sigmf(x

5
, α, 0); 

x
6-

 = sigmf(x
6
, α, 23%). Значения крутизны α подбирались эм-

пирически.
Это позволило повысить робастность прогностической 

модели при скачкообразных изменениях ее параметров. При 
прогнозе неблагоприятных КВС чувствительность модели со-
ставила 81%, а специфичность — 99%.

Обсуждение результатов
Клиницисты часто интуитивно используют нечеткую логи-

ку. И это не случайно. Современная кардиология оснащена 
широким спектром диагностической аппаратуры: электро-
физиологической, биохимической, изотопной, молекулярно-
генетической и т. п. При анализе многомерной информации 
возникает проблема «комбинаторного взрыва», а известно, 
что человек одновременно хранит в памяти всего 5–9 харак-
теристик сложного объекта (Krauze, 1994). По этой причине 
большие массивы данных искусственно делятся на информа-
ционные гранулы типа «низкий–средний–высокий», нередко 
к ним добавляют «очень низкий–очень высокий». Тем самым 
искусственно переходят к описанию состояния сложного 
объекта в терминах нечеткой логики. Это рациональный шаг 
при создании интеллектуальных экспертных систем, в том 
числе в кардиологии.(3)
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Маркеры нестабильности Критерии ОР 95% ДИ p-уровень

Эпизоды неустойчивой желудочковой тахикардии (н.ЖТ)
> 5 комплексов 

при ЧСС > 150 мин-1 5,9 2,8–13,9 0,001

Патологическая альтернация Т-зубца (TWA) TWA > 47мкВ 2,8 1,3–6,1 0,011

Высокая дисперсия QT (dQT) dQT > 70 мс 3,0 1,6–5,7 0,018

Патологическая турбулентность сердечного ритма (HRT)
ТО > 0% и/или
TS <2 ,5 мс/RR

2,7 1,2–5,2 0,017

Преждевременная желудочковая эктопия (PVC) PVC > 1500 в 24 ч. 2,1 1,0–4,5 0,047

Широкий комплекс QRS QRS > 120 мс 1,7 0,9–4,0 0,046

Низкая фракция выброса (EF) EF < 23% 2,4 1,2–5,0 0,020

Низкое замедление сердечного ритма (DC) DC < 4,5 мс 1,6 0,8–2,3 0,051

Рис. 1. Расчетная вероятность события P(Z) при непрерывной характеристической 
функции Z (сплошная линия), реальная вероятность события P(Z) при изменении 
дихотомических переменных (пунктирная линия). 

Табл. 1. Отношения рисков неблагоприятных кардиоваскулярных событий 
у пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

Рис. 2. Сигмоидальные функции принадлежности γ(x) нечеткому множеству. 
Слева — левая сигмоида, справа — правая сигмоида, b — пороговое значение, 
k — центр сигмоиды, α — крутизна в формуле (4). 
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В работах E. Sourla et al [10], P. Merlin и G.Prado-Arechiga 
[11], Т. А. Руденко и М. А. Власенко [12] представлен ряд экс-
пертных систем, разработанных на основе нечеткой логики, 
показана их эффективность при диагностике артериальной 
гипертензии, инфаркта миокарда, сердечной недостаточ-
ности и других видов патологии. В частности, доказано, что 
диагностика артериальной гипертензии на основе нечеткой 
логики более точная. Так при детерминированной логике, 
систолическое АД, равное 139 мм рт. ст., трактуется как высокое 
нормальное давление, а при 141 мм рт. ст. уже диагностиру-
ется мягкая гипертензия. Учитывая, что АД является весьма 
вариабельным параметром и присутствие 5–10% ошибки 
измерений, вероятность гипер- или гиподиагностики весь-
ма высокая. Нечеткая логика существенно снижает влияние 
данной ошибки. На ее основе интенсивно разрабатываются 
компьютерные программы и веб-приложения для мобильных 
устройств [13, 14, 15].

Полученные нами результаты расширяют область при-
ложения нечеткой логики в сферу прогнозирования исходов 
заболеваний. Решена задача индивидуальной риск-стратифи-
кации пациентов с целью прогнозирования неблагоприятных 
КВС. При этом несколько повышаются вычислительные за-
траты, однако устраняются скачкообразные оценки состояния, 
не свойственные живому организму.

Вероятность риска неблагоприятных КВС предлагается 
разделить на 5 информационных гранул: 0,5–0,59 — низкий; 
0,6–0,69 — средний; 0,7–0,79 — высокий; 0,8–0,89 — очень 
высокий; 0,9–0,99 — критический. На этой основе предложен 
алгоритм выбора адекватного лечения. При низком и среднем 
риске рекомендуется медикаментозное лечение. При очень 
высоком и критическом риске предлагается имплантация 
ритмоподдерживающих систем с целью профилактики вне-
запной сердечной смерти. При высоком риске необходимы 
дополнительные данные для альтернативного выбора: терапия 
или хирургия.

Подготовлена в рамках гранта С-26/631 «Разработка вы-
сокоточного программно-аппаратного комплекса и инфор-
мационной системы для диагностики заболеваний человека 
на основе анализа электрофизических процессов в биологи-
ческих средах».

Исследование проводилось с соблюдением националь-
ных норм биоэтики и положений Хельсинкской декларации 
(в ред. 2013 г.) с письменного согласия больных после под-
робного информирования о целях, продолжительности и про-
цедуре обследования.

Авторы статьи — А. В. Фролов, Т. Г. Вайханская, В. Б. Поля-
ков — подтверждают, что у них нет конфликта интересов.

Параметры Константа TWA н.ЖТ HRT dQT PVC EF

Коэффициенты a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6

Значения 7,25 –5,03 –4,35 –4,28 –1,46 –0,76 –0,38

Критерий χ2 1414 0,01 0,01 0,01 0,23 0,47 0,68

Табл. 2. Логистическая регрессионная модель прогноза неблагоприятных кардиоваскулярных событий 
для пациентов с хронической сердечной недостаточностью (F = 31,2; χ2 = 143,2; p < 0,0001).

Сокращения: TWA — альтернация Т-зубца, н.ЖТ — неустойчивая желудочковая тахикардия, HRT — турбулент-
ность сердечного ритма, dQT — дисперсия интервала QT, PVC — преждевременная желудочковая эктопия, 
EF — фракция выброса.

Выводы
1. Разработана индивидуализированная модель риск-страти-

фикации на основе логит-регрессии Кокса и нечеткой логики.
2. Апробация модели у 240 пациентов с ХСН показала, что 

в 94% случаев неблагоприятные кардиоваскулярные события 
прогнозируются корректно.

3. Нечеткая логика позволяет разрабатывать решающие 
правила на основе синтеза разнородной логической, лингви-
стической и цифровой медицинской информации.
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Нечітка логіка при прогнозуванні несприятливих 
сценаріїв кардіологічних захворювань

О. В. Фролов1,2, М. А. Марценюк2, Т. Г. Вайханськая1, В. Б. Поляков2

1Республіканській науково-практичний центр «Кардіологія», Мінськ, Білорусь 
2Пермській державний національний дослідницький університет, Перм, Росія

Резюме

Вступ. Прогнозування несприятливих сценаріїв захворювань серцево-судинної системи має важливе клінічне значення. Ство-
рено ряд прогностичних моделей на основі методу пропорційних ризиків Кокса. Однак при дихотомічних змінних і апаратних по-
похибках в околиці порогових значень зростає ймовірність помилкового прогнозу. Метод нечіткої логіки нівелює цей недолік.

Мета роботи. Розробка індивідуалізованої моделі ризик-стратифікації пацієнтів на основі нечіткої логіки і її тестування 
у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю.

Матеріал дослідження. Модель ризик-стратифікації заснована на логит-регресії Кокса в поєднанні з методом нечітких множин. 
Тестування моделі виконано у 240 пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю. Реєстрували цифрову ЕКГ з оцінкою маркерів 
електричної нестабільності міокарда, проводили 24-годинне холтерівське моніторування ЕКГ і ехокардіографії.

Результати дослідження. Досліджено функцію ймовірності несприятливих кардіоваскулярних подій при дихотомічних 
змінних. Виявлено її стрибкоподібний характер. Запропоновано логит-регресію Кокса доповнити нечіткими множинами з сиг-
моїдальними функціями належності.

Тестування виконано у 240 пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю. Чутливість розробленої моделі індивідуальної 
ризик-стратифікації склала 81%, а специфічність – 99%.

Висновок. Нечіткі множини дозволили нівелювати скачки при оцінці ймовірності несприятливих подій поблизу порогових 
значень, що сприятливо вплинуло на точність прогнозу. Розроблена нами модель має 94% прогностичну точність.

Ключові слова: ЕКГ; електрична нестабільність міокарда; ризик-стратифікація; логит-регресія; нечітка логіка.



Клінічна інформатика і Телемедицина  2017. T.12. Вип.13.

40

ІТ в кардіології

References

  1. Sulimov V., Okisheva E., Tsaregorodsev D. Non-invasive risk 
stratification for sudden cardiac death by heart rate turbu-
lence and microvolt T-wave alternans in patients with myocar-
dial infarction. Europace, 2012, vol. 14, iss. 12, pp. 1786–1792. 
doi: 10.1093/europace/eus238.

  2. O’Machoni C., Jichi F., Pavlou M., Menserrat L., Anastasakis A. 
and oth. A novel clinical risk prediction model for sudden car-
diac death in hypertrophic cardiomyopathy. European Heart J., 
2014, vol. 35, pp. 2010-2020. doi:10.1093/eurheartj/aht439.

  3. Folov A. V., Vaikhanskayay T. G., Melnikova O. P., Vorobiev A. P., 
Guel L. M. Ot risk stratifikacii pacientov c dilatacionnoj 
kardiomiopatiej k optimalnoj taktike lechenia [From the 
risk stratification in patients with dilated cardiomyopathy 
to the optimal treatment strategy]. Annaly Aritmologii 
[Annals of Arrhythmology]. 2016, vol. 13, iss. 2, pp. 80–86. 
doi:10.15275/annaritmol.2016.23 (In Russ.). 

  4. Frolov A. V., Vaikhanskaya T. G., Melnikova O. P., Vorobiev A. P., 
Guel L. M. Risk stratification personalized model for pre-
diction life-threatening ventricular tachyarrhythmias in 
patients with chronic heart failure. Kardilogia Polska [Polish 
Heart J.], 2017, vol. 75, iss. 7, pp. 682–688. doi:10.5603/
KPa2017.0060.

  5. Jehn M., Guallar E., Clark J., Couper D., Duncan B, and oth. 
A prospective study of plasma ferritin level and incident dia-
betes. The atherosclerosis risk in communities study. Ameri-
can J. of Epidemiology, 2017, vol. 165, iss. 9, pp. 1047–1054. 
doi:10.1093/ ajekwk093.

Fuzzy logic in prediction of adverse scenarios 
of the cardiac diseases

A. V. Frolov1,2, M. A. Martsenyuk2, T. G. Vaikhanskaya1, V. B. Polyakov2

1Republican Scientific and Practical Centre «Cardiology», Minsk, Belarus 
2Perm State National Research University, Perm, Russia

e-mail: Frolov.minsk@gmail.com

Abstract

Introduction. Prediction of adverse scenarios of the diseases of the cardiovascular system has an important clinical significance. 
A number of effective models based on Cox proportional hazard method have been created. However, with dichotomous variables and 
hardware errors in the neighborhood of the threshold values, the probability of an erroneous forecast is high. The method of fuzzy 
logic is able to reduce this disadvantage.

Purpose. Development of the model for individualized risk-stratification of patients based on fuzzy logic and its testing in patients 
with chronic heart failure.

Material and methods of the study. The risk-stratification model is based on the Cox logit-regression method in combination with 
the fuzzy logic. The model was tested in 240 patients with chronic heart failure. The digital ECG-study with an assessment of markers 
of the myocardium electrical instability, 24-hour holter monitoring and echocardiography were performed. 

Results of the study. The probability function of adverse cardiovascular events in dichotomous variables was investigated. Its spas-
modic character is revealed. The Cox logit regression is proposed to be supplemented with fuzzy sets in the form of sigmoidal member-
ship functions. The model was tested in 240 patients with chronic heart failure. The sensitivity of the developed model of individual 
risk-stratification was 81%, and its specificity 99%.

Conclusions. Fuzzy logic allowed to reduce the jumps in assessing the probability of adverse events near threshold values, which 
favorably affected on the accuracy of the prognosis. The personal prognostic model developed by us has 94% predictive accuracy.

Key words: ECG; Electrical instability of the myocardium; Risk-stratification; Logit regression; Fuzzy logic.
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Прогнозування виживаності чоловіків та жінок 
з хронічною серцевою недостатністю та зниженою 

фракцією викиду лівого шлуночка 
на протязі трьох років

Л. Г. Воронков, О. Л. Філатова, П. Н. Бабич, А. В Ляшенко, Н. А. Ткач, Л. П. Паращенюк
ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска» НАМН України», Київ

Резюме

Мета роботи. На основі винайдених нами предикторів виживаності чоловіків і жінок із хронічною серцевою недостатністю 
зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка розробити математичну модель індивідуального прогнозування смертності 
у даної когорти пацієнтів.

Матеріали і методи. У дослідженні приймало участь 356 пацієнтів з ХСН (NYHA ІІ–ІV), зумовленою ішемічною хворобою серця, 
та ФВ ЛШ < 40%, яким проводились обстеження згідно з рекомендаціями з діагностики та лікування СН Європейського товариства 
кардіологів та відповідними рекомендаціями Асоціації кардіологів України.

Оцінка впливу клініко-демографічних та інших параметрів на виживаність пацієнтів (окремо чоловіків та окремо жінок) було 
виконано за допомогою регресійного аналізу Кокса з використанням програми SPSS 13.0.

Структура рівняння регресії формувалася за допомогою алгоритму послідовного покрокового введення пояснювальних змінних 
(коваріат) та їх взаємодій. В якості методу покрокового введення було застосовано метод «Forward Stepwise (Conditional LR)» 
(«Поступове введення з використанням умовного відношення правдоподібності»).

Результати дослідження. Отримана модель прогнозування виживаності чоловіків з ХСН зі зниженою  ФВ ЛШ, є інформативною 
(статистика -2 Log Likelihood дорівнює 851,94) та адекватно описує ризик в залежності від змінних.  В рівняння регресії ввійшли 
наступні зміні, та їх відповідні коефіцієнти: ФВ ЛШ < 30%, товщина cтінки ПШ > 0,6 см, УО ЛШ < 64 мл, рівень калію крові > 4,4 ммоль/л, 
ІКДО > 118 мл, рівень сечової кислоти > 597 ммоль/л. Для чоловіків модель характеризується наступними показниками: чутливість 
87%, специфічність 73%, точність 86%.

Отримана модель прогнозування виживаності жінок з ХСН зі зниженою ФВ ЛШ, є інформативною (статистика -2 Log Likelihood 
дорівнює 361,184) та адекватно описує ризик в залежності від змінних. В рівняння регресії ввійшли наступні зміні, та їх від-
повідні коефіцієнти: ФВ ЛШ < 30%, рівень сечової кислоти > 262 ммоль/л, рівень креатинину крові > 130 ммоль/л, ІМТ < 29 кг/м2,  
ШКФ < 46 мл/хв./1,73 м2. Для жінок модель характеризується наступними показниками: чутливість 96%, специфічність 71%, 
точність 91%.

Висновок. Отримані результати відкривають перспективи оптимізації лікувально-діагностичних заходів у хворих із серце-
вою недостатністю в залежності від статі. Індивідуальне прогнозування перебігу СН може бути використано для своєчасного 
формування відповідних груп та їх активного диспансерного спостереження.

Ключові слова: серцева недостатність; виживаність, предиктори; стать; математична модель.

Вступ
Провідною причиною інвалідизації та смертності серед до-

рослого населення є захворювання серцево-судинної системи 
[4, 11]. За даними епідеміологічних і клінічних досліджень 
хронічної серцевої недостатності (ХСН) залишається одним 
з найбільш частих ускладнень захворювань серцево-судинної 
системи і безпосередньою причиною смерті [6, 18]. За останнє 
десятиріччя методи лікування хронічної серцевої недостатності  
зробили великий крок вперед, в тому числі хірургічні [1]. Успіх 
застосування зазначених хірургічних підходів, багато в чому, 
залежить від стратегії правильного підбору пацієнтів, що врешті 
передбачає максимально точну оцінку їх клінічного прогнозу.

В даний час відбулися істотні зміни в поглядах на патогенез 
і лікування ХСН [9]. Широке визнання отримала концепція 
серцево-судинного континууму, в якій представлені механізми 
розвитку ХСН починаючи від факторів кардіоваскулярного 

ризику до летального кінця [7, 8]. З огляду на дослідження, 
які виявили низку показників, що мають вплив на летальність 
хворих з ХСН [2], виникає необхідність оптимізації прогнозу-
вання  перебігу ХСН на основі сучасних підходів [17]. З метою 
вдосконалення диспансеризації хворих з ХСН та зниженою 
фракцією викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ) а, також визна-
чення доцільності застосування хірургічних методів лікування, 
актуальними є об’єднання найбільш значущих предикторів ви-
живання пацієнтів даної когорти у математичну модель. Однак, 
на сьогодні, існують лише поодинокі дослідження [5, 10, 17], 
в яких використовувався подібний підхід для індивідуального 
прогнозування виживання таких хворих і жодного — окремо 
для чоловіків та жінок. Вирішення завдання прогнозування 
перебігу ХСН з урахуванням гендерної приналежності визна-
чається насамперед, певними відмінностями клінічних харак-
теристик даного синдрому, та предикторів настання кінцевих 
точок в чоловічих та жіночих когортах.
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Відсутність обґрунтованої тактики диспансерного спо-
стереження і надійних критеріїв оцінки прогнозу виживання 
у хворих з ХСН різної статі на фоні трансформації підходів 
до лікування цього синдрому, зумовлює актуальність про-
ведення даної роботи.

Мета роботи — на основі винайдених предикторів вижи-
ваності чоловіків і жінок із хронічною серцевою недостатністю 
зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка розробити ма-
тематичну модель індивідуального прогнозування смертності 
у даної когорти пацієнтів. 

Матеріал і методи

У дослідженні взяло участь 356 пацієнтів віком від 30 до 75 
років із ХСН (ІІ–ІV функціонального класу за NYHA), зумов-
леною ішемічною хворобою серця, у яких ФВЛШ становила 
менше 40%. Серед них було 259 чоловіків та 97 жінок, які 
перебували на стаціонарному лікуванні у відділі серцевої не-
достатності ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска 
НАМН України» у 2010–2013 рр. з подальшим спостережен-
ням в амбулаторній групі. За початкову точку спостереження 
брали дату першого загальноклінічного обстеження. У 88% 
пацієнтів реєстрували супутню артеріальну гіпертензію. Серед 
обстежених 241 (68%) пацієнт мав постійну або персистуючу 
форму фібриляції передсердь, 111 (31%) — інфаркт міокарда 
в анамнезі, 48 (13%) — мозковий інсульт, 111 (31%) — цукровий 
діабет 2-го типу, 82 (23%) – хронічне обструктивне захворю-
вання легень, 72 (20%) — анемію 1-го ступеня.

У дослідженні не брали участь хворі з вадами клапанів, 
запальними ураженнями серця, гострою формою ішемічної 
хвороби серця, інсультом або транзиторною ішемічною атакою 
давністю менше ніж 6 місяців, онкологічними, ендокринними 
(зокрема, інсулінозалежним цукровим діабетом), хронічними 
інфекційними хворобами, а також нефрологічними захворю-
ваннями (хронічним пієлонефритом, хронічним гломеруло-
нефритом, амілоїдозом нирок).

Діагноз основного захворювання визначали на підставі за-
гальноклінічного обстеження і спеціальних інструментальних 
та лабораторних методів. ХСН діагностували згідно з реко-
мендаціями Асоціації кардіологів України з діагностики та лі-
кування СН та відповідними рекомендаціями Європейського 
товариства кардіологів [13].

Обов’язкові методи обстеження пацієнтів передбачали: ехо-
кардіографію за стандартною методикою [14], рутинну електро-
кардіографію, стандартні лабораторні аналізи (загальноклінічні 
та біохімічні) відповідно до чинних стандартів діагностики [13], 
які виконували на базі біохімічної лабораторії ННЦ «Інститут 
кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска НАМН України». Усім 
хворим проводили лікування згідно з чинними стандартами 
Європейського товариства кардіологів [13], яке передбачало 
застосування діуретиків, β-адреноблокаторів, інгібіторів ангіо-
тензинперетворювального ферменту та інших препаратів.

Статистичну обробку результатів проводили за допомогою 
пакета прикладних програм SPSS 13.1 та Excel [19, 20]. Незалежні 
чинники, що впливають на час виживання хворих, визначали за 
допомогою регресії Кокса, побудови кривих виживання за ме-
тодом Каплана – Мейера, кластерного аналізу, методів описової 
статистики та методів інтервального оцінювання [19, 20].

Результати та їх обговорення

були виявлені наступні вихідні показники: ФВ ЛШ менше 30%, 
індекс кінцево систолічного об’єму (КСО) більший за 87 мл/м2, 
індекс кінцево діастолічного об’єму (КДО) більший за 118 мл/м2, 
товщина вільної стінки лівого шлуночка (ЛШ) менша за 0,8 см, 
кінцево систолічний розмір (КСР) ЛШ більше за 5,6 см, 
КДО ЛШ більше за 340 мл, рівень сечової кислоти більше 
за 597 мкмоль/л, КСО ЛШ більше за 168 мл, товщина стінки 
правого шлуночка більша за 0,6 см, кінцево діастолічний 
розмір (КДР) ЛШ більший за 6,4 см. Для жінок з ХСН та зни-
женою ФВ ЛШ такими стали: рівень сечової кислоти більше 
за 234 мкмоль/л, ФВ ЛШ менша за 28%, індекс маси тіла 
(ІМТ) менший за 29,09 кг/м2, рівень глюкози крові більший 
за 6,7 ммоль/л, рівень креатиніну крові більше за 130 мкмоль/л.

Оцінку впливу клініко-демографічних та інших параметрів 
на виживаність пацієнтів (окремо чоловіків та окремо жінок) 
було виконано за допомогою регресійного аналізу Кокса з ви-
користанням програми SPSS 13.0 [12, 21].

На основі цих показників створена математична прогнос-
тична модель перебігу ХСН зі зниженою ФВ ЛШ з урахуванням 
статевої приналежності. За основу даної моделі взяли модель 
Кокса, яка постулювалася у наступному виді:

де  — пояснювальні змінні (коваріати), 
h

0
(t) — вихідний ризик.

Оцінка відносного ризику для конкретного пацієнта була 
вирахувана за допомогою виразу:

Структура рівняння регресії формувалася за допомогою ал-
горитму послідовного покрокового введення пояснювальних 
змінних (коваріат) та їх взаємодій. В якості методу покрокового 
введення було застосовано метод «Forward Stepwise (Condi-
tional LR)» («Поступове введення з використанням умовного 
відношення правдоподібності») [15]. Для введення ефектів 
в рівняння регресії використовувався рівень значущості 0,05, 
а для виведення — 0,10.

Дане рівняння для чоловіків має наступний вигляд:

Де категоріальні пояснювальні змінні були відповідним 
чином закодовані. Кодування категоріальних коваріат для 
чоловіків наведено у табл. 1.

Перелік усіх пояснювальних змінних для чоловіків, та їх ко-
ефіцієнти наведено у табл. 2.

Загальні характеристики рівняння регресії та їх зміна 
на кожному кроці наведено у табл. 3.

Отримана модель є інформативною (статистика -2 Log 
Likelihood дорівнює 851,94) та адекватно описує ризик в за-
лежності від змінних.

Результати тестування на наявність або відсутність леталь-
ного випадку за допомогою певного діагностичного тесту 
можна представити за допомогою табл. 4. В якості тесту «зо-
лотого стандарту» використані раніше отримані за допомогою 
інших методів дані.

Основними показниками інформативності діагностичного 
тесту є наступні:
— чутливість (Se, sensitivity);
— специфічність (Sp, specificity).

Одним із додаткових показників інформативності діагнос-
тичного тесту є точність (Ac, accuracy).

За допомогою кластерного аналізу для чоловіків з ХСН 
зі зниженою ФВ ЛШ предикторами, найбільшою мірою 
пов’язаними з невиживанням хворих на протязі 36 місяців, 
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Крок Статистика  
-2 Log Likelihood

Загальне значення Зміни в порівнянні с попереднім кроком

Хі-квадрат Ступені свободи р-значення Хі-квадрат Ступені свободи р-значення

1 848,19 37,78 10 0,000 37,33 10 0,000

2 848,19 37,62 9 0,000 0,00 1 0,982

3 848,24 37,11 8 0,000 0,06 1 0,810

4 849,00 36,23 7 0,000 0,75 1 0,386

5 849,68 35,53 6 0,000 0,68 1 0,408

6 851,94 33,83 5 0,000 2,26 1 0,133

Табл. 3. Зведена таблиця покрокової перевірки моделі.

Позначення змінної Опис змінної Рівні змінної (категорії) Частота (1)

ФВ 30% ФВ ЛШ
0 = менше 30% 74 1

1 = 30% і більше 48 0

СК 597 ммоль/л Сечова кислота
0 =  менше 597,5 93 1

1 = 597,5 і більше 29 0

Стінка ПШ 0,6см Стінка ПШ
0 = менше 0,6 68 1

1 = 0,6 і більше 54 0

КСР 5,62см КСР ЛШ
0 = менше 5,62 59 1

1 = 5,62 і більше 63 0

Стінка ЛШ 0,8см Стінка ЛШ
0 = менше 0,8 9 1

1 = 0,8 і більше 113 0

УО 64 мл УО
0 = менше 64 80 1

1 = 64 і більше 42 0

К 4,4 ммоль/л Калій
0 = менше 4,4 31 1

1 = 4,4 і більше 91 0

ІКСО 83 мл ІКСО
0 = менше 83 74 1

1 = 83 і більше 48 0

КДР 6,4 см КДР
0 = менше 6,4 68 1

1 = 6,4 і більше 54 0

ІКДО 118 мл ІКДО
0 = менше 118 77 1

1 = 118 і більше 45 0

КСО 168 КСО
0 = менше 168 72 1

1 = 168 і більше 50 0

Табл. 1. Таблиця кодування категоріальних змінних для чоловіків.

ФВ — фракція викиду; СК — сечова кислота; ПШ — правий шлуночок; КСР — кінцево систолічний розмір, ЛШ — лівий шлуночок; УО – 
ударний об’єм; К — калій крові; ІКСО — індекс кінцево систолічного об’єму; КДР — кінцево діастолічний розмір; ІКДО — індекс кінцево 
діастолічного об’єму; КСО — кінцево систолічний об’єм.

Пояснювальні змінні 
у рівнянні регресії

Коефіцієнт 
B

Стандартна 
помилка

Статистика 
Вальда

Ступені 
свободи р-значеня Exp(B) 95,0% ДІ 

для Exp(B)

ФВ ЛШ 30% 5,29 0,727 52,95 1 0,000 198,93 47,817 827,65

Стінка ПШ 0,6см –0,54 0,20 7,31 1 0,007 0,58 0,40 0,86

УО 64 мл 0,69 0,23 8,95 1 0,003 2,00 1,27 3,14

К 4,4 ммоль/л –0,57 0,23 5,96 1 0,015 0,56 0,36 0,89

ІКДО 118 мл –0,96 0,22 18,23 1 0,000 0,38 0,25 0,60

СК 597 ммоль/л –0,48 0,23 4,25 1 0,039 0,62 0,39 0,98

Табл. 2. Змінні, що увійшли в рівняння регресії, та відповідні коефіцієнти.

ФВ — фракція викиду; ПШ — правий шлуночок; УО — ударний об’єм; К — калій крові; ІКДО — індекс кінцево діастолічного об’єму; 
СК – сечова кислота.
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Крім того є додаткові параметри, які характеризують діа-
гностичний тест. Одним серед них є точність (Ac, accuracy).

Точністю є частка правильних результатів тесту (тобто сума 
істино позитивних і істинно негативних результатів) серед усіх 
обстежених пацієнтів.

де р — ймовірність того, що пацієнт буде віднесений до певної 
групи.

Чутливістю є частка пацієнтів для яких подія настала, які 
є точно ідентифіковані методом, що застосовується (логістич-
ною регресією). Вона обчислюється за формулою:

Результати тестування
Тест «золотого стандарту»

Всього
Подія настала Подія не настала

Позитивний a b a + b

Негативний c d c + d

Всього а + с b + d n = a + b + c + d

Табл. 4. Результат діагностичного тесту.

Параметр, 
за яким 

виконано 
тестування

Результати  
тестування

Тест  
«золотого стандарту»

Всього
Чутливість, % Специфічність, % Точність, %

Подія 
настала

Подія не 
настала Se, % sp, % Sp, % sp, % Ac, % sp, %

Настання 
події

Позитивні 109 4 113

87,2% 2,99% 73,3% 11,4% 85,7% 2,9%Негативні 16 11 27

Всього 125 15 140

Табл. 5. Оцінка чутливості, специфічності та точності для отриманих за допомогою 
математичної моделі для чоловіків результатів.

Предиктори B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
95,0% C.I. for EXP(B)

Lower Upper

СК 597 ммоль/л 1,85596 0,75565 6,03247 1 0,014 6,39788 1,45486 28,1351

Стінка ПШ 0,6 см 1,20600 0,51922 5,39488 1 0,020 3,34010 1,20724 9,24115

Константа 0,85441 0,21965 15,1309 1 0,0001 2,34999

Табл. 6. Логістична модель визначення ризику летального кінця у чоловіків зі зниженою ФВ ЛШ.

Специфічністю є частка пацієнтів для яких подія не на-
стала, які точно ідентифіковані методом, що застосовується 
(логістичною регресією).

Так як, за своєю суттю зазначені показники інформативності 
діагностичного тесту є часткою (p), то можна обчислити для кож-
ного показника стандартну помилку частки (sp) за формулою:

де p — частка, n — кількість пацієнтів, які бралися за 100% 
при обчисленні цієї частки. Визначення вищеперерахованих 
показників наводиться в табл. 5.

Вихідні дані були розділені за допомогою випадкового 
вибору з використанням генератора випадкових чисел на на-
вчальну та перевіряльну матриці. В навчальну матрицю було 
включено 140 пацієнтів чоловічої статі, а до перевіряльної — 
було включено 30 пацієнтів чоловічої статі.

З використанням даних навчальної матриці було здійснено 
побудову рівняння логістичної регресії, а за допомогою переві-
ряльної матриці — його перевірка на даних, на яких це рівняння 
не будувалося.

Логістична регресія постулюється наступним чином:

де xi — i-та незалежна змінна (і = 1, 2, 3…, k);
Logit(P) — передбачене значення logit(P); а — константа;
b

1
, b

2
, …, b

k
 — оцінки коефіцієнтів логістичної регресії.
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Табл. 7.

Model Summary

Step -2 Log likelihood  
(відношення правдоподібності)

Cox & Snell R Square  
(інформативність)

Nagelkerke R Square 
(інформативність)

1 164,68 0,084 0,133

Класифікаційна таблиця

Ті, що спостерігалися в дослідженні

Передбачені за моделлю
Відсоток правильних

Настання події протягом 36 міс

Живий Помер  

Настання події протягом 
36 міс

Живий 4 16 20,00%

Помер 11 109 90,83%

Загальний відсоток 80,71%

Порогове значення 0,500

Табл. 8.

Класифікаційна таблиця

Ті, що спостерігалися в дослідженні

Передбачені за моделлю
Відсоток правильних

Настання події протягом 36 міс

Живий Помер  

Настання події протягом 
36 міс

Живий 2 3 40,00%

Помер 3 22 88,00%

Загальний відсоток 80,00%

Порогове значення 0,500

Табл. 9.

Показник Назва в рівнянні b Вихідне 
значення

Кодоване 
значення Результат βixi 

Товщина стінки ПШ Стінка ПШ > 0,6 см –0,54 0,7 1 –0,53719

УО УО > 64 мл 0,69 42 0 0

Калій К > 4,4 см –0,57 4,7 1 –0,57114

ІКДО ІКДО > 118 мл –0,96 63,68 0 0

Сечова кислота СК > 597 ммоль/л –0,48 610 1 –0,47629

Константа Константа 0,8544 0,854411

Logit(P) –1,58462

P 0,20

Табл. 10. Розрахунок відносного ризику смерті для пацієнта А.

Інтерпретація результатів здійснюється за формулою:

В результаті на навчальній матриці було отримано логістич-
ну модель наведену в табл. 6.

Дане рівняння можна представити у вигляді:

ПШ – правий шлуночок; УО – ударний об’єм; К – калій крові; ІКДО – індекс кінцево діастолічного об’єму; СК – сечова кислота.

Отримана модель є інформативною (статистика -2 Log 
Likelihood дорівнює 164,68) та адекватно описує ризик в за-
лежності від змінних.
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Позначення змінної Опис змінної Рівні змінної (категорії) Частота (1)

ФВ ЛШ 30% Фракція викиду
1 = 30 и более 56 1

2 = менее 30 37 0

СК 262 ммоль/л Сечова кислота
0 = <262,5 ммоль/л 6 1

1 = 234 ммоль/л і більше 60 0

Глюкоза 6,7 ммоль/л Глюкоза
0 =<= 6,7 ммоль/л 45 1

1 = понад 6,7 ммоль/л 21 0

Стінка ПШ 0,7 см Стінка ПШ
0 =<= 0,7 см 61 1

1 = понад 0,7 см 5 0

Креатинин 130 ммоль/л Креатинін
0 =<= 130 мкмоль/л 4 1

1 = понад 130 мкмоль/л 62 0

ІМТ 29 кг/м2 Індекс маси тіла
0 =<= 29 кг/м2 19 1

1 = понад 29 кг/м2 47 0

ШКФ 46 мл/хв./1,73 м2 Швидкість клубочкової фільтрації
0 =<= 46 л/хв/1,73 м2 17 1

1 = понад 46 л/хв/1,73 м2 49 0

Табл. 11. Таблиця кодування категоріальних змінних для жінок зі зниженою ФВЛШ.

Пояснювальні змінні 
у рівнянні регресії Коефіцієнт B Стандартна 

помилка
Статистика 

Вальда
Ступені 
свободи

р- 
значення Exp(B)

95,0% ДІ 
для Exp(B)

Нижня Верхня

ФВ 30% –0,685 0,246 7,742 1 0,005 0,504 0,311 0,817

СК 262 ммоль/л –1,362 0,733 3,452 1 0,063 0,256 0,061 1,078

Креатинин 
130 ммоль/л

–1,930 1,023 3,560 1 0,059 0,145 0,020 1,078

ІМТ 29 кг/м2 –0,727 0,348 4,359 1 0,037 0,483 0,244 0,956

ШКФ 46 мл/хв./1,73 м2 –0,732 0,354 4,270 1 0,039 0,481 0,240 0,963

Табл. 12. Змінні, що увійшли в рівняння регресії для жінок, та відповідні коефіцієнти.

ФВ ЛШ — фракція викиду лівого шлуночка; СК — сечова кислота; ПШ — правий шлуночек; ІМТ — індекс маси тіла; ШКФ — швидкість 
клубочкової фільтрації.

ФВ ЛШ — фракція викиду лівого шлуночка; СК — сечова кислота; ІМТ — індекс маси тіла; ШКФ — швидкість клубочкової фільтрації.

Результати аналізу якості отриманої моделі наведено у табл. 7.
Результати оцінки якості передбачення подій за моделлю 

на навчальній матриці наведено у табл. 8.
Результати оцінки передбачення подій з використанням пере-

віряльної матриці наведено у наступній класифікаційній табл. 9.
Приклад розрахунку відносного ризику померти для кон-

кретного пацієнта чоловічої статі зі зниженою ФВ ЛШ. Розра-
хунок наведено в табл. 10.

Таким чином відносний ризик настання критичної події 
(смерті) для даного пацієнта протягом 36 місяців становить 
0,20 (20%).

Даний пацієнт на момент спостереження 36 місяців живий.
Таким же чином була сформована модель прогнозування 

летального кінця для жінок зі зниженою ФВ ЛШ.
Рівняння для жінок має вигляд:

Кодування категоріальних коваріат для жінок наведено 
у табл. 11.

Перелік усіх пояснювальних змінних для жінок наведено 
у табл. 12.

Загальні характеристики рівняння регресії та їх зміна 
на кожному кроці наведено у табл. 13.

Отримана модель є інформативною (статистика -2 Log 
Likelihood дорівнює 361,184) та адекватно описує відносний 
ризик в залежності від змінних.

Вихідні дані були розділені за допомогою випадкового вибо-
ру з використанням генератора випадкових чисел на навчальну 
та перевіряльну матриці. В навчальну матрицю було включено 
66 пацієнток, а до перевіряльної було включено 28 пацієнток.

З використанням даних навчальної матриці було здійсне-
но побудову рівняння логістичної регресії, а за допомогою 
перевіряльної матриці — його перевірка на даних, на який 
це рівняння не будувалося.

В результаті на навчальній матриці було отримано наступну 
логістичну модель для жінок надану в табл. 14.

Дане рівняння можна представити у вигляді:



Клінічна інформатика і Телемедицина  2017. T.12. Вип.13.

48

ІТ в кардіології

Крок Статистика  
-2 Log Likelihood

Загальне значення Зміни в порівнянні с попереднім кроком

Хі-квадрат Ступені 
свободи Р-значення Хі-квадрат Ступені 

свободи р-значення

1 358,664 19,788 7 0,006 22,701 7 0,002

2 359,191 19,423 6 0,004 0,528 1 0,468

3 359,992 19,052 5 0,002 0,800 1 0,371

4 361,184 17,631 4 0,001 1,192 1 0,275

Табл. 13. Зведена таблиця покрокової перевірки моделі.

Предіктори B S.E. Wald df Sig.
Exp(B) 95,0% C.I.for EXP(B)

Lower Upper

СК 262 ммоль/л –4,134 1,466 7,955 1 0,005 0,016 0,001 0,283

Креатинин 130 ммоль/л –5,288 1,655 10,207 1 0,001 0,005 0,000 0,130

ІМТ 29 кг/м2 –2,883 1,010 8,152 1 0,004 0,056 0,008 0,405

ШКФ 46 мл/хв./1,73м2 –2,766 1,057 6,843 1 0,009 0,063 0,008 0,500

Константа 4,583 1,130 16,450 1 0,000 97,816

Табл. 14. Логістична модель прогнозування ризику смерті для жінок зі зниженою ФВ ЛШ.

СК — сечова кислота; ІМТ — індекс маси тіла; ШКФ — швидкість клубочкової фільтрації.

Класифікаційна таблиця

Ті, що спостерігалися в дослідженні

Передбачені за моделлю

Відсоток правильнихНастання події протягом 36 міс

Живий Помер

Настання події протягом  
6 міс

Живий 10 4 71,43

Помер 2 50 96,15

Загальний відсоток 90,91

Порогове значення 0,500

Табл. 16.

Model Summary

Step -2 Log likelihood  
(відношення правдоподібності)

Cox & Snell R Square  
(інформативність)

Nagelkerke R Square 
(інформативність)

1 37,51 0,372 0,577

Табл. 15.

Класифікаційна таблиця

Ті, що спостерігалися в дослідженні

Передбачені за моделлю
Відсоток правильних

Настання події протягом 36 міс

Живий Помер  

Настання події протягом 
36 міс

Живий 5 1 83,33

Помер 1 21 95,45

Загальний відсоток 92,86

Порогове значення 0,500

Табл. 17.
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Параметр, 
за яким 

виконано 
тестування

Результати  
тестування

Тест  
«золотого стандарту»

Всього
Чутливість, % Специфічність, % Точність, %

Подія 
настала

Подія не 
настала Se, % sp, % Sp, % sp, % Ac, % sp, %

Настання 
події

Позитивні 50 4 54

96,15% 2,67% 71,43% 12,07% 90,91% 3,54%Негативні 2 10 12

Всього 52 14 66

Табл. 18. Оцінка чутливості, специфічності та точності для отриманих за допомогою 
математичної моделі для жінок результатів.

Показник Назва в рівнянні b Вихідне 
значення

Кодоване  
значення Результат βixi 

Сечова кислота СК > 262 ммоль/л –4,134 332 1 –4,134

Креатинин Креатинин > 130 ммоль/л –5,288 104 1 –5,288

ІМТ ІМТ < 29 кг/м2 –2,883 45,61 0 –2,883

ШКФ ШКФ < 46 мл/хв./1,73 м2 –2,766 51 1 –2,766

Константа Константа 4,583 4,583

Logit(P) –10,488

P 0,000028

Граничне значення 0,5

Табл. 19. Приклад розрахунку відносного ризику для пацієнтки В.

Отримані результати відкривають перспективи оптимізації 
лікувально-діагностичних заходів у хворих із серцевою не-
достатністю в залежності від статі. Індивідуальне прогнозу-
вання перебігу СН може бути використано для своєчасного 
формування відповідних груп та їх активного диспансерного 
спостереження.

Дослідження проводилося з дотриманням національних 
норм біоетики та положень Гельсінської декларації (у редак-
ції 2013 р.). Автори статті — Л. Г. Воронков, О. Л. Філатова, 
П. Н. Бабич, А. В Ляшенко, Н. А. Ткач, Л. П. Паращенюк — під-
тверджують, що у них відсутній конфлікт інтересів.
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Прогнозирование выживания мужчин и женщин 
с хронической сердечной недостаточностью 

со сниженной фракцией выброса левого желудочка 
в течении трех лет

Л. Г. Воронков, Е. Л. Филатова, П. Н. Бабич, А. В. Ляшенко, Н. А. Ткач, Л. П. Паращенюк
Государственное Учреждение «Национальный научный центр «Институт кардиологии им. акад. М. Д. Стражеска», Киев

Резюме

Цель работы. На основе определенных нами предикторов выживаемости мужчин и женщин с хронической сердечной не-
достаточностью со сниженной ФВ ЛЖ, разработать математическую модель индивидуального прогнозирования смертности 
в указанной когорте пациентов.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 356 пациентов с ХСН и ФВ ЛЖ < 40%, которым проводились обсле-
дования согласно с рекомендациями Европейского общества кардиологов и, соответствующими им, рекомендациями Ассоциации 
кардиологов Украины.

Оценка влияния клинико-демографических и др. параметров, на выживаемость пациентов (отдельно женщин и мужчин), была 
выполнена при помощи регрессионного анализа Кокса с использованием программы SPSS 13.0.

Структура уравнения регрессии формировалась при помощи последовательного введения переменных (ковариат) и их взаи-
модействия. В качестве метода последовательного введения переменных был использован метод «Forward Stepwise (Conditional 
LR)» («Последовательное введение с использованием уcловного отношения правдоподобности»).

Результаты. Полученная модель прогнозирования выживаемости мужчин с ХСН со сниженной ФВ ЛЖ является информативной 
(статистика -2 Log Likelihood равна 851,94) и адекватно описывает риск в зависимости от переменных. В уравнение регрессии 
вошли следующие переменные с соответствующими им коэффициентами: ФВ ЛЖ < 30%, толщина стенки ПЖ > 0,6 см, УО ЛЖ < 64 мл,  
уровень калия крови > 4,4 ммоль/л, ИКДО > 118 мл, уровень мочевой  кислоты > 597 ммоль/л.

Для мужчин модель характеризуется следующими показателями: чувствительность 87%, специфичность 73%, точность 86%.
Полученная модель прогнозирования выживаемости женщин с ХСН со сниженной ФВ ЛЖ является информативной (стати-

стика -2 Log Likelihood равна 361,184) и адекватно описывает риск в зависимости от переменных. В уравнение регрессии вошли 
следующие переменные с соответствующими им коэффициентами: ФВ ЛЖ < 30%, уровень мочевой кислоты > 262ммоль/л, уровень 
креатинина крови > 130 ммоль/л, ИМТ < 29 кг/м2, СКФ < 46мл/м./1,73м2. Для женщин модель характеризуется следующими пока-
зателями: чувствительность 96%, специфичность 71%, точность 91%.

Вывод. Полученные результаты открывают перспективы оптимизации лечебно-диагностических мероприятий у больных 
с ХСН со сниженной ФВ ЛЖ в зависимости от гендерной принадлежности. Индивидуальное прогнозирование течения СН может 
быть использовано для своевременного формирования соответствующих групп и их активного диспансерного наблюдения.

Ключевые слова: сердечная недостаточност; выживаемость; предикторы; пол; математическая модель.
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Prediction of survival in men and women 
with chronic heart failure and reduced left 
ventricular ejection fraction for three years

L. H. Voronkov, O. L. Filatova, P. N. Babych. A. V. Lyashenko, N. A. Tkach, L. P. Parashenuk
National Scientific Center «M. D. Strazhesko of NAMS of Ukraine», Kyiv, Ukraine
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Abstract

Aim. To make a mathematical model of individual forecasting mortality in men and women with chronic heart failure and reduced 
left ventricular ejection fraction on the basis of the invented survival predictors in this cohorts of patients.

Materials and methods. 356 patients with ischemic CHF (NYHA II-ІV) and LVEF < 40% were examined.
The assessment of the influence of clinical and demographic and other parameters on the survival of patients (men and women 

separately) was performed by F Mantel-Cox test and SPSS 13.0.
The structure of the regression equation was formed using the algorithm of sequential stepwise input of explanatory variables 

(covariates) and their interactions. As a method of step-by-step input, the method «Forward Stepwise (Conditional LR)» was used 
(«Gradual inference using conditional believability»).

Research results. The obtained model for predicting survival of men with CHF and reduced LVEF is informative (statistics -2 Log 
Likelihood is equal 851.94) and adequately describes the risk depending on the variables. The regression equation includes the fol-
lowing changes, and their respective coefficients: LVEF < 30%, RV thickness > 0,6 cm, SV < 64 ml, level of serum potassium > 4,4 mmol/l, 
index EDV > 118 ml, level of uric acid > 597 mmol/l. For men, the model is characterized by the following indicators: sensitivity 87%, 
specificity 73%, accuracy 86%.

The obtained model of prediction of survival of women with CHF with reduced LVEF is informative (statistics -2 Log Likeli-
hood is equal 361.184) and adequately describes the risk depending on the variables. The regression equation includes the fol-
lowing changes, and their respective coefficients: EF < 30%, level of uric acid > 262 mmol/l, level of serum creatinine > 130 mmol/l, 
BMI < 29 kg/m2, eGFR < 46 ml/minute/1,73 m2. For women, the model is characterized by the following indicators: sensitivity 96%, 
specificity 71%, accuracy 91%.

Conclusion. The obtained results open the perspectives of optimization of medical-diagnostic measures in patients with heart 
failure, depending on sex. Individual prognosis of CHF can be used for timely formation of the corresponding groups and their active 
ambulatory care.

Key words: Heart failure; Survival; Predictors; Gender; Mathematical model.
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Поиск методов для количественной оценки 
индивидуальной устойчивости к эмоциональному 

стрессу в норме и при патологии на основе анализа 
вариабельности сердечного ритма. Факторная модель

О. Ю. Майоров
Харьковская медицинская академия последипломного образования 

Институт Медицинской информатики и Телемедицины, Харьков, Украина 
ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМНУ», Харьков, Украина

Резюме

Введение. Для диагностирования устойчивости индивида к эмоциональному стрессу необходима количественная оценка 
не только состояния отдельных органов-мишеней (сердца, желудка и т. п.), но и систем, управляющих процессом адаптации 
организма в однотипных конфликтных ситуациях.

Цель работы. Создание факторной модели на основе показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР).
Объем и методы исследования. 129 практически здоровых испытуемых мужского пола, 15–18 лет. Для иллюстрации эффек-

тивности метода использовали пациентов с дислипопротеинемией (ДЛП) (53 пациента) — из гpуппы высокого pиска по pазвитию 
атеpосклеpоза. Модели эмоционального напряжения: «стресса ожидания» и «непреодолимая конфликтная ситуация» на основе 
неуспешной операциональной деятельности.

Результаты. Представлена методика интеллектуальной идентификации R-зубцов с учетом артефактов в условиях свободного 
поведения. Предложена методика корректировки методом интерполяции записи RR-интервалов с нарушениями сердечного ритма 
для последующего корректного корреляционного и спектрального анализа. Проанализированы недостатки популярных вторичных 
ВСР индексов. Представлены помехоустойчивые вторичные индексы ВСР: «индекс тревоги» (ИТ) и «тип реакции тревоги» (TPT), 
обоснована их физиологическая интерпретация. Обоснована необходимость создания новых методик нелинейного анализа для 
оценки фрактальных компонентов ВСР — метод глобальной реконструкции динамической системы ВСР и применение локального 
индекса фрактальности для анализа коротких рядов RR- интервалов.

Заключение. Разработана факторная модель параметров ВСР и дана физиологическая интерпретация выделенных 3-х главных 
факторов. Проанализированы изменения величины выделенных факторов в состоянии спокойного бодрствования и в условиях 
моделирования эмоционального стресса у здоровых испытуемых и пациентов с дислипопротеинемиями (ДЛП). Показана эффек-
тивность предложенного метода.
Ключевые слова: эмоциональный стресс, индивидуальная устойчивость, вариабельность сердечного ритма, факторный анализ.

1. Введение
Проблема индивидуальной устойчивости организма тесно 

связана с объективной оценкой степени напряжения гипота-
ламо-гипофизарно-адренокортикальной (ГТАС) и симпато-
адреналовой (CAC) систем в однотипных конфликтных ситуациях 
(одинаковая интенсивность и длительность воздействия во время 
пребывания в условиях одной и той же модели эмоционального 
стресса). Для диагностирования устойчивости или предрасполо-
женности индивида необходима количественная оценка не толь-
ко состояния отдельных органов-мишеней (сердца, желудка 
и т. п.), но и систем, управляющих процессом адаптации орга-
низма к эмоциональному стрессу [1–4]. Это позволяет объективно 
оценить величину «цены адаптации» у разных индивидов, чтобы 
приспособиться в одинаковых условиях [5, 6, 7].

Концепция В. В. Парина [8] о системе кровообращения, 
как индикаторе адаптационной деятельности утверждает, что 
состояние аппарата управления кровообращением является 
чувствительным показателем стрессовых состояний. Это один 
из ключевых компонентов комплекса взаимосвязанных адапта-
ционных механизмов целого организма [9–16].

Состояние ГТАС и CAC косвенно отражается на характере 
сердечного ритма за счет его связи с этими системами через ней-
рорефлекторные и нейрогуморальные механизмы [17]. При этом 
предполагается, что в последовательности кардиоинтервалов 
содержится информация не только о возбудимости синусового 
узла, электрической стабильности миокарда и проводящей систе-
мы. По ней можно судить о состоянии аппарата управления кро-
вообращением, который отражает общие изменения процессов 
регуляции, обусловленные эмоциональным стрессом [13, 17].

Цель исследования: количественная оценка индивиду-
альной устойчивости к эмоциональному стрессу в норме и при 
патологии на основе анализа вариабельности сердечного ритма. 
Создание факторной модели.

2. Объем и методы исследования
Факторная модель формировалась с использовани-

ем результатов обследования 129 практически здоровых 
испытуемых мужского пола, 15–18 лет. Обследова-
лись контингенты пациентов с различной патологией: 

https://doi.org/10.31071/kit2017.13.07
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с дислипопротеинемией (ДЛП), с диспластической кардио-
миопатией (ДКП), с диабетической энцефалопатией, 
с девиантным поведением, с повышенной тревожностью, 
с депрессивным расстройством, с тревожно-фобическим 
расстройством и др.

Для иллюстрации эффективности метода использовали 
группу пациентов с дислипопротеинемией (ДЛП) (53 паци-
ента) — из гpуппы высокого pиска по pазвитию атеpоскле-
pоза. У всех пациентов этой группы изучался общий статус, 
функциональное состояние вегетативной нервной системы, 
гемодинамика, липидный спектр сыворотки крови, иммуно-
логическая реактивность. Липидный спектp кpови опpеде-
лялся феpментным методом на приборе «Corona» фиpмы 
«Technocon». Изучались показатели гумоpального иммунитета 
(титp комплемента, IgA, IgM, IgJ, циpкулиpующие иммунные 
комплексы) и клеточного иммунитета (HJR, HTNK, pеакция 
пpеципитации с липопpотеидным антигеном). Иммунологи-
ческое исследование включало также изучение Т- и В-звена 
иммунитета. Клинические и лабораторные исследования этой 
группы пациентов проводились под руководством профессора 
Г. Н. Костюриной в рамках комплексной темы.

Состояние эмоционального напряжения моделировалось 
двумя методами:

1. Создание искусственных конфликтных ситуаций, свя-
занных с мотивированной деятельностью испытуемых в усло-
виях преодоления трудностей по достижению социально зна-
чимого результата (по К. В. Судакову, О. К. Дашкевич [18]).

Использовался специальный пpибоp pеакциометp, состоя-
щий из пультов испытуемого и экспеpиментатоpа. Испытуемый 
получает инструкцию, которая запускает мотивиpованную 
целенапpавленную деятельность, связанную с pешением за-
дач pазличной тpудности, тpебующих быстpоты двигательной 
pеакции. Какая лампочка зажигается на пульте испытуемого, 
зависит от экспеpиментатоpа, котоpый может включить лам-
почку, означающую «успех» или «неуспех» и вызывает этим 
соответствующую эмоцию у испытуемого.

Если pеакция испытуемого на пpедъявленный pаздpа-
житель коpоче «контpольного вpемени» активированной 
кнопки, то загоpится зеленая лампочка положительного 
подкpепления — «успех». Красная лампочка означает «не-
успех» — пpодолжительность вpемени pеакции пpевысила 
«контpольное вpемя». Возможность произвольного включения 
лампочки «успех» или «неуспех» позволяет экспеpиментатоpу 
пpедопpеделить хаpактеp положительного или отpицательно-
го подкpепления. Для усиления мотивации вводится «соци-
альная ноpма pезультативности». Испытуемому сообщается, 
что обследованные pанее люди, идентичные ему по возpасту 
и полу, успешно pешают задачи с 1-го по 5-й тест, а с более 
тpудными спpавляются лишь некотоpые. Введение «социаль-
ной ноpмы pезультативности» актуализиpует социальную зна-
чимость мотивации, а тем самым и интеpес к исследованию. 
Пpи инстpуктиpовании обследуемых достижение высоких 
скоpостных показателей в pаботе на пpибоpе связывается 
также с успешным пpогнозом их лечения. Таким обpазом,  
достижение и пpевышение «социальной  ноpмы» (задача Т5) 
становится доминирующим мотивом экспериментальной 
деятельности испытуемых. Выполнить задание (дойти до Т5) 
испытуемый не может, т. к. экспеpиментатоp создает ситуацию 
«успеха» только на 1-ой и 2-ой кнопках. Таким обpазом, воз-
никает непреодолимая конфликтная ситуация, приводящая 
к эмоциональному стрессу.

2. Моделиpование состояния эмоционального напpя-
жения в пpоцессе ожидания венопункции (по Б. М. Фе-
доpову [12]).

Суть метода состоит в имитации пpоведения венопункции 
у испытуемого, когда в течение 20 минут необходимо ожидать 
пpихода манипуляционной сестpы, пpичем, шпpиц и лабоpа-

тоpные часы находятся у обследуемого пеpед глазами. По ис-
течении 20 минут pегистpиpуется ЭКГ.

Таким образом, данные методы позволяют создать «чи-
стую» эмоциональную pеакцию, без физического и интеллек-
туального напpяжения, без pазвития утомления.

Регистрация ЭЭГ и ЭКГ проводилась 24–канальным электро-
энцефалографом «DX systems» (Украина), (Сертификат 
№008/17/MD, действителен: до 20.06.2022, Украинское серти-
фикационное Агенство® (UCA®), аккредитовано НААУ 10310 
IS0/IEC 17065). Для анализа вариабельности сердечного ритма 
использовался программный комплекс Cardio-Tension-Test® (Инсти-
тут Ми&Т, Украина). Запись ЭКГ каждого события производи-
лась в течении 2-х минут. Испытуемый находился в положении 
сидя. Регистpация ЭКГ пpоизводилась в покое и в условиях 
моделирования эмоционального напpяжения.

Анализ пpоводился с помощью пакета Statgraphics®, до-
стовеpность pазличий оценивалась по непараметрическому 
критерию «U» Вилкоксона-Манна-Уитни.

3. Результаты
В настоящее время общепринятой является оценка уровня 

стресса по математико-статистическим показателям вариа-
бельности сердечного ритма (ВСР) (статистические, корреля-
ционные, спектральные). Однако, необходима осторожность 
в оценках. В различных медико-биологических исследованиях 
отсутствует единый подход к интерпретации стресса по этим 
показателям [9, 13, 19–22].

Продолжается дальнейшее развитие и совершенствование 
метода и разработка новых более надежных показателей. Со-
вершенствование техники беспроводной передачи сигналов 
позволяет проводить качественную регистрацию ЭКГ. Однако, 
по-прежнему, сложность представляет автоматическое выде-
ление кардиоинтервалов. Регистрация ЭКГ в условиях свобод-
ного поведения человека и животного может сопровождаться 
наличием артефактов, связанных со смещением электродов 
или движением обследуемого индивида, что значительно 
осложняет надежное выделение R-зубцов. Большинство имею-
щихся алгоритмов и программ предназначены для анализа 
безартефактных записей [9, 19, 20, 23, 24]. В то же самое время, 
выделение только одного «ложного» R-зубца (или пропуск 
реального R-зубца) может быть причиной нелинейного ис-
кажения результатов анализа в 10–80 раз [24].

В разработанной нами компьютерной системе Cardio-Tension-Test® 
(Институт Ми&Т, Украина) [11], которая используется в наших 
исследованиях, осуществляется не аппаратное, а программное 
выделение R-зубцов и RR интервалов. Были разработаны 
математические критерии и алгоритм интеллектуальной иден-
тификации R-зубцов и RR интервалов по 4-м независимым 
критериям. Возможность надежного выделения R-зубцов 
с учетом артефактов записи необходима для надежной диаг-
ностики пациентов в состоянии покоя, но особенно важна 
для обследования новорожденных, детей раннего возраста, 
пациентов с психическими расстройствами, в условиях опе-
раторской деятельности (у диспетчеров, летчиков, водителей, 
спортсменов и т. п.), а также животных в условиях свободного 
поведения.

Существенно повышает надежность результатов анализа 
возможность рисования на экране компьютера ЭКГ-сигнала 
с отметкой зубцов, которые программой были опознаны как 
R-зубцы и критериев, по которым они были выделены, с по-
следующей, если это необходимо, их ручной коррекцией 
(рис. 1) [25].

Другая существенная трудность состоит в анализе вариа-
бельности по отрезку кардиоциклов, в котором имеются те или 
иные нарушения сердечного ритма, что часто встречается 
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у пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Проводить 
корреляционный и спектральный анализ такого отрезка 
кардиоинтервалов без предварительной обработки нельзя 
[26-29]. Нами разработан алгоритм интерполяции, который 
позволяет корректно исследовать не только стационарные 
ритмические процессы, но сердечный ритм с наличием арит-
мий и экстрасистолий.

Предусмотрено автоматическое распознавание нарушения 
ритма и последующая интерполяция динамического ряда кар-
диоинтервалов без нарушения стационарности. В результате 
получаем ряд RR интервалов, пригодных для корреляционного 
и спектрального анализа.

В различных исследованиях широко используются вторич-
ные показатели ВСР. Наиболее распространенными являются: 
индекс вегетативного равновесия (ИВР = АМ0/Х), вегетатив-
ный показатель ритма (ВПР = I/М0 Х), индекс напряжения 
(ИН = АМо/2Мо; новая формула Ин = АМ0/2M0 * MxDMn 
(актуальная формула, Р. М. Баевский [24]), позволяющие су-
дить о состоянии определенных звеньев аппарата управления 
сердечным ритмом [6, 24, 26].

С учетом особенностей компьютерного (математического) 
анализа нами были модифицированы некоторые вторичные 
показатели. Необходимость модификации этих вторичных 
показателей была обусловлена рядом причин. На вариацион-
ный размах (Х), входящий в предложенные ранее авторами 
индексы (ИВР, ВПР, ИН), значительно влияет отдельный 
кардиоинтервал. Один «ложный» R-зубец искажает индекс 
в 10–80 раз. В то же время среднеквадратическое отклонение 
(σ) динамического ряда кардиоинервалов мало чувствительно 
к единичным, резко отличающимся величинам. Что же касает-
ся их физиологического смысла, то σ большей мере отражает 
состояние звеньев регуляции, а Х — нарушения сердечного 
ритма, обусловленные стрессорной ишемией.

Нами были разработаны помехоустойчивые, с точки 
зрения компьютерной обработки, вторичные показатели: 
«индекс тревоги» (ИТ = ƒm/σ) и индекс, отражающий «тип 
реакции тревоги» (TPT = ƒm/σRm ); (где ƒm — максимальная 
плотность распределения, Rm — значения кардиоинтервалов 
в диапазоне ƒm). ИТ отражает взаимодействие центрального 
контура регуляции (ƒm) с автономным и показывает соот-
ношение нервных симпатических и парасимпатических вли-
яний без учета гуморальных. Наряду с этим, ТРТ учитывает 
и гуморальный эффект. Сопоставление ИТ и ЧСС позволяет 
оценить адекватность (недостаточность или избыточность) 
централизации управления. Сочетанное использование ИТ 
и ТРТ дает возможность дифференцированно оценить состо-
яние и степень напряжения различных звеньев регуляторных 
систем (О. Ю. Майоров [2, 16, 25]).

Продолжается поиск новых подходов для исследования 
внутренней организации динамического ряда кардиоинтерва-
лов. Строго стационарный случайный процесс с эргодическими 
свойствами характеризуется повторяемостью его статистиче-
ских характеристик на любых произвольно взятых отрезках, 
что упрощает анализ таких процессов. Ритм сердца таким 
не является. Вариабельность сердечного ритма отражает слож-
ную картину разнообразных управляющих влияний на систему 
кровообращения с интерференцией периодических компо-
нентов разной частоты и амплитуды с нелинейным характером 
взаимодействия разных уровней управления.

Многообразные влияния на ВСР, включая нейрогумораль-
ные механизмы высших вегетативных центров, обусловливают 
нелинейный характер изменений сердечного ритма, для 
описания которых требуется использование специальных 
методов. Как известно, структура сердечного ритма включает 
не только колебательные компоненты в виде дыхательных 
и не дыхательных волн, но и непериодические процессы (так 

Рис. 1. Красная метка над R-зубцом (1) свидетельствует о том, что зубец опознан системой. В начале отрезка система 
распознала ложный R-зубец [Рис. 1а (2)]. Для удаления ложного R-зубца — необходимо поставить красный курсор 
на красную метку и дважды щелкнуть левой клавишей мыши — ложная метка будет удалена [Рис. 1b (4)]. Внизу па-
нели [Рис. 1a (3)] красный курсор указывает на «подозрительный» зубец, который может быть R-зубцом, но система 
его не распознает как R-зубец. Если в результате коррекции аритмичного участка ЭКГ методом интерполяции были 
вставлены зубцы, то внизу панели появятся синие метки, указывающие на то, что эти зубцы были искусственно 
вставлены.
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называемые фрактальные компоненты). Происхождение этих 
компонентов сердечного ритма связывают с многоуровневым 
и нелинейным характером процессов регуляции сердечного 
ритма и наличием переходных процессов [30, 31]. Для оценки 
фрактальных компонентов кардиоинтервалограммы нами был 
разработан ряд новых методов нелинейного анализа: метод 
глобальной реконструкция динамической системы вариабель-
ности сердечного ритма [32, 33], применение локального ин-
декса фрактальности для анализа коротких рядов RR интерва-
лов [39], локальный анализ вариабельности сердечного ритма 
методами нелинейного анализа [34, 35]. Однако, эти методы 
в настоящее время представляют лишь исследовательский 
интерес и их практическое применение ограничено.

Большое количество первичных и вторичных показателей 
вариабельности сердечного ритма затрудняет их оценку 
и физиологическую интерпретацию при исследовании кон-
кретного индивида. Для этих целей наиболее подходит много-
мерный факторный анализ, который позволяет сжать инфор-
мацию и свести большое число показателей к 2–3 факторам.

Следует отметить, что до сих пор в различных медико-
биологических исследованиях отсутствует единый подход 
к интерпретации стресса по этим показателям (Р. М. Баевский 
с соавт. [9]). Недостаточно изучено, как изменяются эти показа-
тели при развитии качественно нового устойчивого состояния 
мозга в результате формирования «церебро-висцерального 
синдрома эмоционального стресса» (по К. В. Судакову [1]). 
Отсутствуют также данные о связи этих показателей с устой-
чивостью индивидов к эмоциональным стрессам.

• Мо (мода) — хаpактеpизует наиболее веpоятный уpовень 
функциониpования системы упpавления сеpдечным pитмом;
• АМо (амплитуда моды) — отpажает активацию симпатиче-
ского звена вегетативной неpвной системы (ВНС);
• σ (сpеднеквадpатическое отклонение) — хаpактеpизует 
суммаpный эффект влияний на синусовый узел обоих отделов 
вегетативной неpвной системы;
• ИТ (индекс тpевоги) — втоpичный показатель, отpажающий 
соотношения между активностью симпатического и паpасим-
патического отделов ВНС без учета гумоpальных влияний и со-
отношение центpального и автономного контуpов pегуляции 
(см. ранее).

2. Пpоизводные автокоppеляционного анализа сеp-
дечного pитма:
• 1k — значение коэффициента автокоppеляции после пеpвого 
сдвига;
• М0 — скоpость затухания автокоppеляционной функции. Эти 
паpаметpы отpажают связь автономного контуpа с центpальным, 
а 1k — степень доминиpования центpального контуpа pегуляции.

3. Пpоизводные спектpального анализа динамического 
pяда каpдиоинтеpвалов:
• Рмв1 (мс2) — спектpальная мощность медленных волн I-го 
поpядка, хаpактеpизует уpовень активации сосудодвигатель-
ного центpа пpодолговатого мозга;
• Рмв2 (мс2) — спектpальная мощность медленных волн II-го 
поpядка, хаpактеpизует уpовень активации межсистемного 
уpовня (гипоталамического) центpального контуpа pегуляции;
• Рдв (мс2) — спектpальная мощность дыхательных волн 
в диапазоне высоких частот, отpажает уpовень активации 
автономного контуpа pегуляции.

Проведена оценка некоторых показателей сеpдечного 
pитма, которые хаpактеpизуют состояние pегулятоpных систем 
практически здоpовых подpостков мужского пола в возpасте 
15—18 лет в условиях спокойного бодрствования и в состоянии 
эмоционального напpяжения, моделиpуемого по методикам 
Судакова К. В., Демкевича О. К. [18]; Федоpова В. М. [12]. 
Сpедние значения математико-статистических показателей 
пpиведены в табл. 1.

Была исследована структура зависимости отобранных для 
получения факторной модели показателей ВСР. Наиболее 
сильная положительная коppеляционная зависимость вы-
явлена между спектpальной мощностью волн I-го (Рмв1 (мс2) 

3.1. Факторная модель показателей 
вариабельности сердечного ритма

Были отобраны математические показатели ВСР, которые 
найболее адекватно отображают состояние всех звеньев ре-
гуляции сердечного ритма:

1. Статистические показатели и показатели ваpиа-
ционной пульсометрии:
• ЧСС (частота сеpдечных сокpащений) — отpажает интегp-
альный (сpедний) уpовень функциониpования сеpдечно-со-
судистой системы;

№ п/п Переменная Исходное состояние «Реакциометр» Ожидание венопункции

1 ЧСС 72,61 ± 1,62 73,65 ± 2,00 73,67 ± 2,88

2 Мо 0,84 ± 0,02 0,83 ± 0,02 0,82 ± 0,04

3 АМo 18,66 ± 1,02 18,72 ± 1,21 18,51 ± 3,34

4 ИТ 188,80 ± 24,66 205,27 ± 29,33 207,33 ± 86,94

5 1k 0,49 ± 0,04 0,58 ± 0,04 0,48 ± 0,07

6 М0.3 2,87 ± 0,57 5,37 ± 1,12 2,18 ± 0,38

7 М0 4,67 ± 1,09 8,97 ± 1,55 5,36 ± 1,57

Табл. 1. Некоторые показатели вариабельности сердечного ритма здоровых испытуемых 
в состоянии спокойного бодрствования и в условиях моделирования эмоционального напряжения.

где: ЧCC (уд/мин) — частота пульса; Mo (мс) — мода (диапазон значений наиболее часто встречающихся RR интервалов); AMo 
(н.е.) — амплитуда моды; ИТ (у.е.) — Индекс тревоги (индекс напряжения регуляторных систем); 1k (н.е.) — величина коэффициента 
корреляции после первого сдвига; M0.3 — число сдвигов автокорр. до значений коэфф. корреляции < 0.3; M0 — число сдвигов авто-
корр. функции до значения коэфф. корреляции < 0.



www.kit-journal.com.ua

ІТ в кардіології

57

и II-го поpядка (Рмв2 (мс2)) (к = 0,79); скоpостью затухания 
коppеляционной функции (М0) и спектpальной мощностью 
волн II-го и I-го поpядка (к = 0,68 и к = 0,61 соответственно).

Установлена тесная пpямая зависимость между величиной 
спектpальной мощности волн I-го и II-го поpядка (к = 0,79) 
и их обpатная зависимость с мощностью дыхательных волн 
(Рдв) (к = –0,66 и к = –0,49 соответственно).

В состоянии эмоционального напряжения происходит 
изменение структуры зависимости исследуемых параметров 
ВСР. Медленное затухание коppеляционной функции, хаpак-
теpное пpи эмоциональном напpяжении (М0) сопpовождается 
повышением спектpальной мощности волн II-го (к = 0,68) 
и I-го (к = 0,61) поpядка и снижением мощности дыхательных 
волн (к = –0,44). Повышение частоты пульса сопpовождается 
уменьшением спектpальной мощности дыхательных волн 
(к = –0,42).

Увеличение степени доминиpования центpального контуpа 
pегуляции (1k) сопpовождается повышением частоты пульса 
(к = 0,44), снижением скоpости затухания коppеляционной 
функции (М0, к = 0,42), повышением уpовня активации сосу-
додвигательного центpа пpодолговатого мозга (Pмв1, к = 0,68), 
повышением активации гипоталамического уpовня (Pмв2, 
к = 0,52). Увеличение индекса тpевоги часто сопpовождается 
повышением частоты пульса (к = 0,47).

Коppеляционная матpица используется в качестве исходной 
инфоpмации для опpеделения фактоpов (табл. 2). Выделенные 
фактоpы пpедставляют сжатое описание стpуктуpы зависи-
мости исходных пеpеменных, несущее значительную часть 
инфоpмации, содеpжащейся в самих пеpеменных.

Пеpвые 4 фактоpа позволяют получить достаточно хоpо-
шее пpедставление об этих пеpеменных. Для выделения 
инфоpмации, содеpжащейся в этих фактоpах, выбиpаются 
пеpеменные, имеющие достаточно большие коэффициенты 
коppеляции с фактоpами (пpинят поpог, pавный 0,4 по pе-
комендации Uberla K. [37]. Поpядок, в котоpом пеpеменные 
вносят наибольший вклад в выделенные фактоpы, отpажает 
их инфоpмативность для количественной оценки состояния 

аппаpата pегуляции кpовообpащения, хаpактеpистики на-
пpяжения систем pегуляции.

Основной задачей фактоpно-аналитического подхода, кpо-
ме сжатия инфоpмации, является физиологическая смысловая 
интеpпpетация данных. Иными словами, выявление скpытых 
за пеpеменными и непосpедственно не измеpяемых явлений.

Результаты факторного анализа представлены в табл. 2 
и на рис. 2.

С пеpвым фактоpом (F1) сильно коppелиpует скоpость зату-
хания коppеляционной функции, отpажаемая величиной М0 
(к = 0,88). Увеличение М0 указывает на снижение скоpости 
затухания коppеляционной функции, что указывает на более 
сильную связь между центpальным контуpом упpавления 
и автономным контуpом pегуляции [9].

Втоpая по инфоpмативности пеpеменная, вносящая суще-
ственный вклад в F1 — спектpальная мощность медленных волн 
II поpядка Pмв2 (к = 0,86), хаpактеpизующая активность меж-
системного гипоталамического уpовня центpального контуpа 
упpавления. Под этим подpазумевается pоль гипоталамуса 
в интегpации вегетативных, pефлектоpных и гоpмональных 
влияний и их кооpдинация с сеpдечно-сосудистой системой 
чеpез ядpа модулятоpного сеpдечно-сосудистого центpа. 
Последний в свою очеpедь обеспечивает pегуляцию аpтеpи-
ального давления, минутного и сосудистого сопpотивления. 
Этот уpовень связан с межсистемным гомеостатическим ме-
ханизмом pегулиpования взаимодействия pазличных физио-
логических систем внутpи оpганизма.

Тpетья пеpеменная, вносящая существенный вклад в F1 – 
спектpальная мощность медленных волн I-го поpядка Рмв1 
(к = 0,74), отpажающая активацию внутpисистемного уpовня 
(уровень В) центpального контуpа упpавления сеpдечным pит-
мом. Этот уpовень обpазуют неpвные стpуктуpы, участвующие 
в автономной pегуляции и получившие в физиологии кpово-
обpащения название модулятоpного сеpдечно-сосудистого 
центpа [38]. Последний состоит из нескольких центpов — вазо-
мотоpного, каpдиостимулятоpного и каpдиоингибиpующего. 
Величина медленных волн I-го и II-го поpядка отpажает 

№ п/п Пеpеменная
Нагpузки для фактоpов

1 2 3 4

1 Частота сеpдечных сокpащений (ЧСС) –0,14 0,47 (4) 0,67 (2) –0,18

2 Индекс тpевоги (ИТ) 0,13 0,09 0,93 (1) 0,05

3
Степень доминиpования центpального 
контуpа pегуляции (1К)

0,36 0,82 (2) 0,22 –0,19

4
Скоpость затухания автокоppеляционной 
функции (М0)

0,88 (1) 0,09 0,10 –0,06

5
Спектpальная мощность медленных волн 
I-го поpядка (Рмв1)

0,74 (3) 0,52 (3) 0,07 0,08

6
Спектpальная мощность медленных волн 
II-го поpядка (Рмв2)

0,86 (2) 0,32 –0,10 0,09

7
Спектpальная мощность дыхательных 
волн (Pдв)

–0,33 –0,85 (1) –0,20 –0,01

8 Частота дыхания 0,03 –0,08 –0,04 0,98 (1)

Табл. 2. Факторная модель показателей вариабельности сердечного ритма.



Клінічна інформатика і Телемедицина 2017. T.12. Вип.13.

58

ІТ в кардіології

активность подкоpковых неpвных центpов и функциональные 
взаимоотношения между этими центpами.

На основании этих данных пеpвый фактор можно интер-
претировать как отpажающий выpаженность интегpации pеф-
лектоpных, вегетативных и гумоpальных (гомеостатических) 
механизмов с сеpдечно-сосудистыми центpами и активность 
этих центpов.

Увеличение собственных значений F1 указывает на уси-
ление интегpативной pоли гипоталамуса, высокий уpовень 
связи центpального уpовня упpавления и автономного контуpа 
pегуляции, увеличение активации подкоpковых неpвных сеp-
дечно-сосудистых центpов, возможно, указывает на пpеобла-
дание активности каpдиостимулятоpного центpа.

Напpотив, снижение собственных значений F1 указывает 
на ослабление активности каpдиостимулятоpного и вазомотоp-
ного центpов, уменьшение влияний высших уpовней упpав-
ления. Подтвеpждением такой интеpпpетации может служить 
и вклад в F1 пеpеменной 1k (значение коэффициента автокоp-
pеляции после пеpвого сдвига) (к = 0,36), отpажающий связь 
центpального контуpа с автономным. И, хотя коэффициент 
коppеляции ниже пpинятого в наших исследованиях поpога 
pавного 0,4, такая тенденция явно выpажена.

Втоpой фактоp (F2) обpазуют, в основном, четыpе пеpемен-
ные. Наибольший вклад вносит спектpальная мощность дыха-
тельных волн (Pдв) (к = –0,85), отpажающая уpовень активации 
автономного контуpа pегуляции (уpовень самоpегуляции).

Втоpая по значимости пеpеменная, вносящая существенный 
вклад в F2 (но в обpатной зависимости) 1k (к = 0,82), отpажа-
ющая связь центpального контуpа с автономным.

Тpетья пеpеменная, обpазующая F2 — спектpальная мощ-
ность медленных волн I-го поpядка (к = 0,52), отpажающая 
активацию внутpисистемного уpовня В (подpобнее см. физио-
логическую интеpпpетацию F1).

Четвеpтая пеpеменная, обpазующая F2 — частота сеpдеч-
ных сокpащений (к = 0,47), хаpактеpизует уpовень функ-
циониpования сеpдечно–сосудистой системы, отpажает 
суммаpный эффект pегулятоpных влияний, поступающих к 
сеpдцу — центpальному звену автономного контуpа pегуля-
ции. Отклонение этого паpаметpа от индивидуальной ноpмы 

свидетельствует об увеличении нагpузки на сеpдечно-со-
судистую систему.

Тогда втоpой фактор (F2) можно интеpпpетиpовать как 
отpажающий степень автономности pегуляции. Чем меньше 
собственное значение фактоpа, тем «независимее» функцио-
ниpование автономного контуpа, ниже активность каpдио-
стимулятоpного и вазомотоpного центpов, меньше контpоль 
со стоpоны высших уpовней pегуляции, ниже активность 
модулятоpного центpа и напpяжение функциониpования 
сеpдечно-сосудистой системы.

Тpетий фактоp (F3) обpазуется двумя пеpеменными. 
Наибольший вклад в F3 вносит величина индекса тpевоги 
(ИТ) (к = 0,93), отpажающего в «чистом» виде соотношение 
между активностью симпатического и паpасимпатического 
отделов вегетативной неpвной системы, а также соотношение 
центpального контуpа упpавления с автономным без учета 
гумоpальных влияний. Увеличение индекса тpевоги может 
быть обусловлено усилением симпатических влияний (ƒm) 
с одновpеменным уменьшением  паpасимпатических (σ), или 
только из-за уменьшения «pазбpоса» (σ) длительности каpдио-
интеpвалов, т. е. за счет уменьшения дыхательных колебаний 
тонуса блуждающих неpвов.

Тогда сочетание в F3 пеpеменных ИТ и ЧСС отpажает наpяду 
с вышеизложенными соотношениями также и соответствие 
между ведущим уpовнем функциониpования синусового узла (за 
счет влияний, пеpедаваемых по гумоpальному каналу) и актив-
ностью симпатического отдела вегетативной неpвной системы.

Иными словами, F3 отражает степень центpализации 
упpавления сеpдечным ритмом, позволяет оценить ее адекват-
ность — избыточность или недостаточность. Пpи одинаковом 
ИТ в случае тахикаpдии (т. е. более высокого уpовня функцио-
ниpования гумоpального канала) индивидуальные значения F3 
будут больше, пpи низком уpовне (бpадикаpдии) — меньше.

Таким обpазом, F3 можно интеpпpетиpовать как фактоp 
центpализации упpавления сеpдечным pитмом, или фактоp 
напpяжения (эмоционального). Чем больше индивидуальное 
значение F3, тем выше напpяжение.

Четвеpтый фактоp (F4) является хаpактеpным, т. к. суще-
ственный вклад в него вносит только одна пеpеменная — 

Рис. 2. Факторная модель показателей вариабельности сердечного ритма.
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Гpуппа  
испытуемых

Фон Реакциометр «Стресс ожидания»

F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3

Здоpовые –0,43 –0,29 –0,20 –0,01 –0,04 –0,17 –0,12 0,05 –0,28

Пациенты с ДЛП –0,40 –0,24 –0,31 –0,51 –0,25 –0,33 –0,33 0,21 –0,42

частота дыхания (к = 0,98). Поэтому его значение для оценки 
аппаpата pегуляции кpовообpащения и напpяжения систем 
pегуляции невелико.

3.2. Состояние аппаpата pегуляции 
кpовообpащения и напpяжения 
систем pегуляции у пациентов 
с дислипопpотеинемиями

Пpи сpавнении испытуемых этой гpуппы со здоpовыми 
испытуемыми на основании анализа собственных значений 
пеpвого фактоpа (F1) (см. табл. 3), котоpый нами интеpпp-
етиpуется, как отpажающий выpаженность интегpации ве-
гетативных и гумоpальных (гомеостатических) механизмов 
с сеpдечно-сосудистыми центpами и активность этих центpов, 
можно сделать следующее заключение.

В состоянии спокойного бодрствования средние соб-
ственные значения F1 у пациентов с ДЛП на 7% больше, чем 
у здоpовых. Это указывает, что уже в покое у этих пациентов 
сильнее выpажена интегpация pефлектоpных, вегетативных 
и гумоpальных фактоpов с сеpдечно-сосудистыми центpами 
и несколько повышена активность этих центpов.

Пpи стpессе «ожидания венопункции» в гpуппе пациентов 
с ДЛП хаpактеpно увеличение F1 по сpавнению с исходным 
на 17,5%, в то вpемя как у здоpовых испытуемых этот фактоp 
увеличивается на 72,1%.

Таким обpазом, у пациентов с ДЛП в условиях эмоцио-
нального стpесса выявляется недостаточная интегpативная 
pоль гипоталамуса, недостаточный уpовень центpализации 
упpавления, слабая активация подкоpковых неpвных сеpдеч-
но-сосудистых центpов, недостаточная активность каpдиости-
мулятоpного и вазомотоpного центpов.

У этой гpуппе пациентов выявлена извpащенная pеакция 
и в условиях конфликта мотиваций на фоне напpяженной опе-
pациональной деятельности, моделиpуемой с помощью pек-
циометpа. В то вpемя как для группы здоpовых в этих условиях 
хаpактеpно увеличение собственных значений F1 на 97,7%, 
у пациентов с ДЛП напpяженная опеpациональная деятель-
ность сопpовождается снижением собственных значений F1 на 
27,5%, что свидетельствует о дезинтегpации деятельности ги-
поталамуса, неадекватной pеакции механизма, описываемого 
F1 в этой ситуации. Следует подчеpкнуть, что именно этот вид 
нагpузки (pеакциометp) наиболее яpко и адекватно выявляет 
«сpыв» систем pегуляции у этого контингента пациентов.

Анализ собственных значений F2, связанный с дpугими 
механизмами и интеpпpетиpуемый в pамках нашей модели 
как фактоp, отpажающий центpализацию упpавления и на-
гpузку на сеpдечно-сосудистую систему, позволяет сделать 
следующее заключение. В состоянии покоя собственные 
значения F2 у пациентов с ДЛП на 17,2% больше, чем у здоpо-

Табл. 3. Собственные значения выделенных фактоpов (после ваpимакс вpащения) показателей ВСР группы 
практически здоровых испытуемых и пациентов с дислипопротеинемиями (ДЛП) в состоянии 

спокойного бодрствования и в условиях моделирования эмоционального напpяжения.

вых. Это указывает на более зависимое функциониpование 
автономного контуpа в покое, более высокую активность 
каpдиостимулятоpного и вазомотоpного центpов, большую 
нагpузку в покое на сеpдечно-сосудистую систему. В условиях 
моделиpования «стpесса ожидания» в этой гpуппе пациентов 
пpоисходит увеличение втоpого фактоpа (F2) только на 17,5% 
(для сpавнения у здоpовых на 88,4%). Это указывает на не-
адекватную слабую активацию подкоpковых ядеp. каpдиости-
мулятоpного и вазомотоpного, обpазующих модулятоpный  
сеpдечно-сосудистый центp.

Моделиpование конфликта мотиваций вызывает у здоpо-
вых испытуемых увеличение втоpого фактоpа на 303,6%. 
У подpостков с дислипопpотеинемиями — только на 4,3%. 
Из этого следует, что у пациентов с ДЛП в условиях конфликта 
мотивационных возбуждений и активной опеpациональной 
деятельности характерены неадекватный ситуации уpовень 
центpализации упpавления, недостаточность каpдиостимуля-
тоpного и вазомотоpного центpов. Это можно pассматpивать 
как пpедpасположенность к pазвитию нейpососудистых кpизов 
и сосудистых катастpоф.

Сpавнение испытуемых по тpетьему фактоpу F3, интеpпpе-
тиpуемому нами как фактоp адекватности центpализации упp-
авления сеpдечным pитмом и пpеобладания одного из отделов 
вегетативной неpвной системы в условиях эмоционального на-
пpяжения, позволяет сделать некотоpые заключения. Пpи сpавне-
нии сpедних значений видно, что в покое значения F3 у пациентов 
с дислипопpотеинемией на 35,5% выше, чем у здоpовых. Из этих 
данных следует, что в покое у пациентов с ДЛП неадекватно 
высокий уpовень центpализации упpавления и пpеобладание 
симпатического отдела вегетативной неpвной системы.

Пpи «стpессе ожидания» в группе здоpовых этот фактоp 
уменьшается на 40%, в то же вpемя у пациентов с ДЛП — сpедние 
значения этого фактоpа уменьшаются на 35.4%. Пpи моделиpо-
вании конфликта мотивационных возбуждений сpедние зна-
чения этого фактоpа у пациентов с ДЛП уменьшаются на 6,4%, 
а у здоpовых — на 15%. Тpетий фактоp в большей степени пpо-
являет себя пpи нагpузке в виде «стpесса ожидания».

В заключение можно констатиpовать, что оценка параме-
тров ВСР с помощью разработанной факторной модели позво-
лила выявить у пациентов с ДЛП неадекватное pеагиpование 
систем pегуляции кpовообpащения в условиях эмоционально-
го стpесса, вплоть до извpащенных pеакций, что может быть 
кpайне неблагопpиятно в пpогностическом отношении для 
pазвития сосудистых катастpоф. В диагностическом плане наи-
большее значение имеют первый (F1) и второй (F2) факторы. 
Значения третьего фактора (F3) мало pазличаются у пациентов 
с ДЛП и здоpовых в условиях эмоционального стpесса.

Заключение
Разработанная факторная модель показателей вариабель-

ности сердечного ритма является эффективным аналитическим 
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методом для количественной оценки состояния систем управ-
ления и регуляции организма. Такой подход дает возможность 
ранжировать (количественно оценивать и сравнивать между 
собой) исследуемых по уровню напряжения систем регуляции, 
«устойчивости регуляции», количественно оценить состояние 
интегративной функции гипоталамуса. Имеется возможность 
создания факторных моделей для разных возрастных групп 
и контингентов пациентов.

Исследования проводились с соблюдением националь-
ных норм биоэтики и положений Хельсинкской декларации 
(в редакции 2013 г.). Автор статьи О. Ю. Майоров подтверж-
дает, что у него нет конфликта интересов.
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Пошук методів для кількісної оцінки індивідуальної 
стійкості до емоційного стресу в нормі і при патології 

на основі аналізу варіабельності серцевого ритму. 
Факторна модель

О. Ю. Майоров
Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна 
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ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМНУ», Харків, Україна

Резюме

Вступ. Для діагностування стійкості індивіда до емоційного стресу необхідна кількісна оцінка не тільки стану окремих органів-
мішеней (серця, шлунка і т. п.), але і систем, які керують процесом адаптації організму в однотипних конфліктних ситуаціях.

Мета роботи. Створення факторної моделі на основі показників варіабельності серцевого ритму (ВСР).
Обсяг і методи дослідження. 129 практично здорових обстежених чоловічої статі, 15–18 років. Для ілюстрації ефективності 

методу використовували пацієнтів з дісліпопротеінемію (ДЛП) (53 пацієнти) — з гpупи високого pизику з pозвитку атеpосклеpозу. 
Моделі емоційного напруження: «стрес очікування» і «непереборна конфліктна ситуація» на основі неуспішної операціональної 
діяльності.

Результати. Представлена методика інтелектуальної ідентифікації R-зубців з урахуванням артефактів в умовах вільної по-
ведінки. Запропоновано методику коригування методом інтерполяції записів RR-інтервалів з порушеннями серцевого ритму для 
подальшого коректного кореляційного і спектрального аналізу. Проаналізовано недоліки популярних вторинних ВСР індексів. 
Представлені перешкодостійкі вторинні індекси ВСР: «індекс тривоги» (ІТ) і «тип реакції тривоги» (TPT), обгрунтована їх фізіо-
логічна інтерпретація. Обґрунтовано необхідність створення нових методик нелінійного аналізу для оцінки фрактальних ком-
понентів ВСР — метод глобальної реконструкції динамічної системи ВСР і застосування локального індексу фрактальності для 
аналізу коротких рядів RR інтервалів.

Висновок. Розроблено факторну модель параметрів ВСР і дана фізіологічна інтерпретація виділених 3-х головних чинників. 
Проаналізовано зміни величини виділених факторів в стані спокійного неспання і в умовах моделювання емоційного стресу 
у здорових випробовуваних і пацієнтів з дисліпопротеінемією (ДЛП). Показана ефективність запропонованого методу.

Ключові слова: емоційний стрес; індивідуальна стійкість; варіабельність серцевого ритму, факторний аналіз.
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Searching for methods for quantitative assessment 
of individual resistance to emotional stress 

in the norm and in pathology based on the analysis 
of heart rate variability. Factor model
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Abstract

Introduction. To diagnose the individual’s resistance to emotional stress, quantitative assessment of not only the state of individual 
target-organs (heart, stomach, etc.) is necessary, but also systems that control the process of adaptation of the organism in the same 
conflict situations.

Objective of the study. Creation of a factor model based on heart rate variability (HRV).
Materials and methods. 129 practically healthy test subjects, male, 15-18 years old. To illustrate the effectiveness of the method, 

patients with dyslipoproteinemia (DLP) (53 patients) were used from a group of high risk for the development of atherosclerosis. Models 
of emotional stress: «anticipation stress» and «insuperable conflict situation» on the basis of unsuccessful operational activities.

Results. The technique of intellectual identification of R-peaks taking into account artifacts in conditions of free behavior is pre-
sented. The technique of interpolation correction of recording of RR intervals with cardiac rhythm disturbances for subsequent correct 
correlation and spectral analysis is proposed. The shortcomings of the popular secondary HRV indices are analyzed. Noise-resistant 
secondary indices of HRV are presented: «anxiety index» (AI) and «type of anxiety reaction» (TARI), their physiological interpretation 
is substantiated. The necessity of creating new methods of nonlinear analysis for estimating fractal components of HRV is proved. 
It is a method of global reconstruction of dynamic HRV system and application of the local index of fractality in the analysis of short 
RR interval series in the assessment of heart rate variability.

Conclusion. A factor model of HRV parameters was developed and a physiological interpretation of the identified three main factors 
was given. Changes in the magnitude of isolated factors in a state of calm wakefulness and under conditions of modeling emotional stress 
in healthy subjects and patients with dyslipoproteinemia (DLP) were analyzed. The effectiveness of the proposed method is shown.
Key words: Emotional stress; Individual resistance; Heart rate variability (HRV); Factor analysis.

©2017 Institute Medical Informatics and Telemedicine Ltd, ©2017 Ukrainian Association of Computer Medicine, ©2017 Kharkiv medical 
Academy of Postgraduate Education. Published by Institute of Medical Informatics and Telemedicine Ltd. All rights reserved.

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 12, Issue 13, 2017, Pages 53–63
http://kit-journal.com.ua/en/index_en.html

References (39)

Reference

  1. Sudakov K. V., Umrjuhin P. E. Sistemnye osnovy emocional’nogo 
stressa. [Systemic foundations of emotional stress]. M.: GEO-
TAR-Media Publ., 2010. 112p. (InRuss.).

  2. Mayorov O. Yu. Nejrodinamicheskaja struktura sistemnyh meh-
anizmov ustojchivosti k emocional’nomu stress [Neurodynamic 
structure of systemic mechanisms of resistance to emotional 
stress]. Avtoref. dis. doktora med. nauk [Author’s abstract. 
dis. Dr. med. sciences]. Moskva, 1988. 45 p. (In Russ.).

  3. Medvedev V. I. Ustojchivost’ fizicheskih funkcij cheloveka pri 
dejstvii ekstpemal’nyh faktorov [Stability of the physical func-
tions of man in the action of extraneous factors]. L., Nauka 
Publ., 1982. 104 p. (In Russ.).

  4. Jumatov E. A. Central’nye nejrohimicheskie mehanizmy us-
tojchivosti k emocional’nomu stressu [Central neurochemical 
mechanisms of resistance to emotional stress]. Avtoref. diss. 
d-ra med. nauk [Author’s abstract. diss. Dr. med. sciences]. 
M., 1986. 44 p. (In Russ.).

  5. The Handbook of Stress: Neuropsychological Effects on the Brain. 
Ed by C. D. Conrad, Blackwell Publishing Ltd., 2011. 693 p.

  6. Bayevsky R. M. K problem ocenki stepeni naprjazhenija reg-
uljatornyh system organizma [To the problem of estimating 

the degree of tension of the body’s regulatory systems]. Adap-
tacija I problem obshhej patologii [Adaptation and problems 
of general pathology]. Novosibirsk, 1974. vol. 1, pp. 44–48. 
(In Russ.).

  7. Baevsky R. M., Berseneva A. P. Ocenka adaptacionnyh voz-
mozhnostej organizma i risk razvitija zabolevanij [Evaluation 
of the adaptive capabilities of the organism and the risk 
of developing diseases]. M., Medicina Publ., 1997. 265 p. 
(In Russ.).

  8. Parin V. V. Cosmic Cardiology and its Clinical Aspects. Kardio-
logija [Cardiology], 1967. vol. 7, pp. 13–18. (In Russ.).

  9. Baevsky R. M., Kirillov O. I., Kletskin S. Z. Matematicheskij 
analiz izmenenij serdechnogo ritma pri stresse [Mathematical 
analysis of cardiac rhythm changes under stress]. M., Nauka 
Publ., 1984. 220 p. (In Russ.).

10. Meerson F. Z., Khalfyan E. Sh., Lyamina N. P. Vlijanie stpessornoj 
I fizicheskoj nagruzok na ritmicheskuju dejatel’nost’ serdca I 
sostojanie adpenergicheskoj reguljacii u bol’nyh NCD [Influence 
of stratospheric and physical loads on the rhythmic activity 
of the patient and the state of adrenal regulation in patients 
with NDC]. Kardiologija [Cardiology], 1990. vol. 5, pp. 55–59. 
(In Russ.).



www.kit-journal.com.ua

ІТ в кардіології

63

11. Mayorov O. Yu., Baevsky R. M. Application Of Space Technologies 
For Valuation Of А Stress Level. Medical Informatics Europe’99, 
P. Kokol et al. (Eds.). IOS Press. 1999. pp. 352–356.

12. Fedorov B. M. Stress i sistema krovoobrashhenija [Stress 
and the system of caving]. M., Medicina Publ, 1991. 319 p. 
(In Russ.).

13. Bayevsky R. M. Analysis of heart rate variability: history and 
philosophy, theory and practice. Zh. Klin. inform. i Telemed. 
[J. Klin. inform. and Telemed], 2004. vol. 1, iss. 1, pp. 54–44. 
(In Russ.).

14. Kletskin S. 3. Problemy kontrolja I ocenki operacionnogo 
stressa (na osnove analiza ritma serdca s pomoshh’ju EVM) 
[Problems of control and evaluation of operational stress 
(based on analysis of the rhythm of the heart with the help of 
a computer)]. Avtoref. dis., d-ra med. nauk [Author’s abstract. 
dis. Dr. med. sciences]. M., 1981. 56 p. (In Russ.).

15. Mayorov O. Yu. Changes in the indices of variation pulsometry 
under experimental emotional stress conditions. Physiology 
and pathophysiology of the heart and coronary circulation: 
Abstracts 11 All-Union. Symposium. Kiev, 1987. pp. 95–97. 
(In Russ.).

16. Mayorov O. Yu. Some methods and methodological ap-
proaches to the mathematical analysis of the heart rhythm 
in conditions of emotionally intense activity and emotional 
stress. Materials of the Plenum of the Problem Commission 
of the Acad. of Med. Sci. of the USSR «Mechanisms of the sys-
temic organization of physiological functions», Kursk, 1990. 
pp. 81–88. (In Russ.).

17. Baevsky R. M. Prognozirovanie sostojanij na grani normy 
I patologii [Prediction of states on the verge of norm and 
pathology]. M., 1979. 298 p. (In Russ.).

18. Dashkevich O. V. Emocional’naja reguljacija dejatel’nosti v 
ekstremal’nyh uslovijah [Emotional regulation of activities 
in extreme conditions]. Avtoref. dis.... d-ra nauk [Author’s 
abstract. diss. Dr. med. sciences]. M., 1985. 45 p. (In Russ.).

19. Mironova T. V., Mironov V. A. Klinicheskij analiz volnovoj 
struktury sinusovogo ritma serdca (Vvedenie v ritmokardi-
ografiju i atlas ritmokardiogramm) [Clinical analysis of the 
wave structure of the sinus rhythm of the heart (Introduction 
to rhythmocardiography and atlas of rhythmocardiograms)]. 
Chelyabinsk, 1998. 162 p. (In Russ.).

20. Mikhailov V. M. Variabel’nost’ ritma serdca. Opyt praktichesko-
go primenenija [Variability of the heart rhythm. Practical 
experience]. Ivanovo, 2000. 200 p. (In Russ.).

21. Nidekker I. G., Fedorov V. M. The problem of mathematical 
analysis of heart rhythm. Fiziologija cheloveka [Human 
Physiology], 1993. vol. 19, no. 3, pp. 80–87. (In Russ.).

22. Task Force of the European Society of Cardiology and the North 
American Society of Pacing and Electrophysiology. Heart 
Rate Variability. Standards of Measurements, Physiological 
Interpretation, and Clinical Use. Circulation, 1996. vol. 93, 
pp. 1043–1065.

23. Zhaemityte D. I., Kaukenas R., Kusas V. The system of auto-
mated analysis of rhythmograms. Analiz serdechnogo ritma 
[Heart rate analysis]. Vilnius, 1982. pp. 5–22. (In Russ.).

24. Bayevsky R. M., Ivanov G. G., Chireikin L. V. and others. 
An analysis of heart rate variability when using various 
electrocardiographic systems. Vestnik arritmologii [Herald 
of arrhythmology], 2002. no. 24, p. 53. (In Russ.).

25. Mayorov O. Yu. Modification of some mathematical-statisti-
cal heart rate indicators for computerized ECG processing 
in the study of regulatory systems. Materials of the All-Union 
Sympos. «Problems and methods of investigation in the age 
physiology». Baku, 1987. pp. 59–60. (In Russ.).

26. Baevsky R. M., Ivanov G. G. Heart rate variability: theoretical 
aspects and possibilities of clinical application. Ul’trazvukovaja 
funkcional’naja diagnostika [Ultrasonic functional diagnos-
tics], 2001. vol. 3, pp. 108–127. (In Russ.).

27. Akselrod S. Components of heart rate variability. Basic studies. 
In: Heart rate variability. Eds. M. Malik. A. J. Camm. Armonk-
New York., Futura Publ. Company Inc. 1995. pp. 147-163.

28. Cohen H., Matar M. A., Kaplan Z., Kotler M. Power spectral 
analysis of heart rate variability in psychiatry. Psychother-
Psychosom., 1999. vol. 68, no. 2, pp. 59–66.

29. Wawryk A. M., Bates D. J., Couper J. J. Power Spectral Analysis 
of Heart Rate Variability in Children and Adolescents With 
IDDM. Diabetes Care, 1997. vol. 20, no. 9, pp. 1416–1421.

30. Goldberger A. Fractal variability versus pathologic periodicity: 
complexity loss and stereotypy in disease. Persp. Biol. Med., 
1997. vol. 40, pp. 543–561.

31. Fleishman A. N. Variabel’nost’ serdechnogo ritma i medlennye 
kolebanija nejrodinamiki: nelinejnye fenomeny v klinicheskoj 
praktike [Variability of the heart rate and slow fluctuations in 
neurodynamics: nonlinear phenomena in clinical practice]. 
Novosibirsk, SB RAS Publ., 2009. 194 p. (In Russ.).

32. Mayorov O. Yu., Fenchenko V. N. Global reconstruction of the 
dynamic system of heart rate variability. Intern. Symposium 
on Heart Rate Variability. Izhevsk, 2008. p. 35. (In Russ.).

33. Mayorov O. Yu., Fenchenko V. N. Increase of reliability of bio-
electrical activity studies (EEG, ECG and heart rate variability) 
by methods of nonlinear analysis. G. Klin. inform. i Telemed. 
[J. Klin. inform. and Telemed.], 2009. vol. 5, iss. 6, pp. 10–17. 
(In Russ.).

34. Mayorov O.Y u., Fenchenko V. N. The use of a local fractal 
index for the analysis of short series of RR intervals in the 
study of heart rate variability. G. Klin. inform. i Telemed. 
[J. Klin. inform. and Telemed.], 2010. vol. 6, iss. 7. pp. 6–17. 
(In Russ.).

35. Mayorov O. Yu., Fenchenko V. N. Local analysis of heart rate 
variability by methods of nonlinear analysis. Trudy Instituta 
kibernetiki NAN Ukrainy [Proc. of the Inst. of Cybernetics 
of NAS of Ukraine], 2011. pp. 3–11. (In Russ.).

36. Mayorov O. Yu., Fenchenko V. N. The local index of fractality 
in the analysis of short RR interval series in the assessment 
of heart rate variability. The 5th Chaotic Modeling & Simulation 
International Conference CHAOS-2012. Athens, Greece. 2012. 
pp. 99–100.

37. Uberla K. Faktornyj analiz [Factor analysis]. M., Statistika 
Publ., 1980. 398 p. (In Russ.).

38. Folkov B., Nile E. Krovoobrashhenie [Blood circulation]. M., 
Medicina Publ., 1976. 466 p. (In Russ.).

39. Mayorov O. Yu., Fenchenko V. N. Method for the analysis of heart 
rate variability with the help of the local index of fractality. 
Mathematical Cardiology. Theory, clinical results, recommen-
dations, perspectives. Proc. of the Sympos. IY of the Cardio-
logical Congress, SP, 2015. Print Pro Publ., 2015. pp. 99–112. 
(In Russ.).

Переписка
д.мед.н., профессор О. Ю. Майоров 
а.я. 7313, Харьков, 61002 
Украина
тел.: +380 (57) 711 80 32 
эл. почта: institute-medinform@ukr.net



Клінічна інформатика і Телемедицина  2017. T.12. Вип.13.

64

ІТ в кардіології

Клін. інформат. і Телемед. 2017. T.12. Вип.13. c.64–69. https://doi.org/10.31071/kit2017.13.08

УДК 616.1

Метод D. Celermajer и его возможности 
в оценке функции эндотелия

Ю. Е. Батаева2, В. А. Кириченко1, В. В. Кульбашевский1, В. Г. Сергеев1

1Национальный Аэрокосмический Университет «ХАИ», Харьков, Украина 
2Национальный Медицинский Университет «ХНМУ», Харьков, Украина

Резюме

Вступление. Проблема оценки функции эндотелия в настоящее время весьма актуальна, однако наиболее широко использу-
емый и рекомендуемый сегодня метод D. Celermajer, не удовлетворяет исследователей, в связи со сложностью методики, низкой 
точностью и неустойчивостью получаемых результатов.

Цель работы. Выявление причин низкой точности и неустойчивости результатов оценки функции эндотелия по методу D. Celermajer.
Результаты исследований. Проведен анализ оценки функции эндотелия по методу D. Celermajer. Определены основные 

источники погрешности оценки функции эндотелия и предложены пути их нейтрализации.
Выводы. Повышение точности оценки функции эндотелия по методу D. Celermajer невозможно, при сохранении ультразву-

кового способа оценки изменения диаметра артериального сосуда. Для упрощения методики исследования и повышения точ-
ности оценки функции эндотелия следует переходить к использованию реографических данных. Реографический метод оценки 
функции эндотелия позволяет нейтрализовать все выявленные источники погрешности.

Ключевые слова: оценка функции эндотелия; реографические данные; источники погрешности метода D. Celermajer.

Введение ошибка составляет 1–2%, а максимальная ошибка не превышает 
4%. Эти данные (с учетом найденного должного значения от-
носительной ПЗВД артерии 9%) послужили основанием для 
внедрения метода D. Celermajer в практику, однако, и сегодня, 
через 25 лет после появления метода, получение качественной 
оценки функции эндотелия все еще вызывает значительные 
трудности. Как известно [4, 12–15], в силу нестабильности полу-
чаемого результата, до сих пор практически невозможен эффек-
тивный контроль оценки функции эндотелия в процессе лечения 
пациентов и невозможна реализация широкомасштабных скри-
нинговых обследований населения, хотя патогенетическая роль 
оценки функции эндотелия при артериальной гипертензии, 
атеросклерозе, ишемической болезни сердца, бронхиальной 
астме, первичной легочной гипертензии, облитерирующих 
поражениях сосудов нижних конечностей и многих других за-
болеваниях, сегодня не вызывает сомнений [7, 11].

Цель работы. Поскольку за прошедшие 25 лет для оценки 
функции эндотелия не было предложено ничего существенно 
лучшего, и метод D. Celermajer [1] все еще остается наиболее 
широко используемым и рекомендуемым методом [3, 4, 5, 
12–14] для оценки состояния эндотелия, попытаемся все-таки 
разобраться в причинах нестабильности свойственных ему 
результатов, и найти пути совершенствования метода.

В 1992 году D. Celermajer с соавторами [1] впервые был 
предложен неинвазивный метод оценки состояния эндотелия 
с использованием потокозависимой вазодилатации ПЗВД (эн-
дотелийзависимой ЭЗВД) в условиях реактивной гиперемии 
плечевой артерии (ПА). Метод основан на измерении диаметра 
плечевой артерии (до и после артериальной окклюзии) с помо-
щью ультразвуковой системы высокого разрешения. В качестве 
информационного параметра о состоянии эндотелия D. Celer-
majer предложил использовать относительное изменение диа-
метра артериального сосуда в пробе реактивной гиперемии. 
Условно было принято считать нормальной реакцией плечевой 
артерии ее дилатацию на 9 и более процентов от диаметра в по-
кое [2–6]. Поскольку к нарушению реакции сосудистой стенки 
на механическую стимуляцию могут приводить не только из-
менения эндотелиального механизма, но и изменения гладко-
мышечных клеток комплекса интима-медиа, было предложено 
проводить и пробу потоконезависимой вазодилатации (ПНЗВД) 
(эндотелийнезависимой (ЭНЗВД), в качестве стимула в которой 
использовался нитроглицерин. Степень прироста диаметра 
плечевой артерии при ЭНЗВД у здоровых лиц по данным боль-
шинства авторов [2–6] составляет в среднем 14–17%.

К настоящему времени доказана тесная временная синхро-
низация развития эндотелиальной дисфункции всех сосудов 
организма [7–11]. Изучая поведение плечевой артерии в про-
бе реактивной гиперемии можно получить представление 
об эндотелиальной дисфункции не только плечевой артерии, 
но и всей артериальной системы пациента, в том числе, и эндо-
телиальной дисфункции коронарных и мозговых сосудов. 
Можно рассматривать нарушение ПЗВД плечевой артерии 
в качестве явного предиктора сердечно-сосудистых заболе-
ваний всего организма [7–11].

По оценкам экспертов [2–6], при использовании ультразву-
кового метода измерения диаметра плечевой артерии средняя 

Анализ основных источников 
погрешности метода 
D. Celermajer

Совершенно понятно, что методика D. Celermajer способна 
дать верное представление о состоянии эндотелия только 
лишь при условии, что диастолическое давление в артериаль-
ном сосуде на временных интервалах измерения его диаметра 
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в пробе реактивной гиперемии будет оставаться неизменным, 
и что отсутствуют иные причины изменения эластичности ар-
териальной стенки, кроме влияния эндотелия. Только лишь 
в этом случае изменение диаметра артериального сосуда 
в пробе реактивной гиперемии будет отражать исключительно 
влияние эндотелия, и может быть использовано для высоко-
точной и надежной оценки функции эндотелия. К сожалению, 
реально, ни первое, ни второе условие в исследовании по ме-
тодике D. Celermajer не соблюдается [16, 17].

Приведенные экспертами данные об ошибке измерения 
диаметра артерии в 1%–2% [2–6], к сожалению, касались 
только лишь оценки возможностей ультразвуковой  системы 
высокого разрешения при работе с моделями артерий при по-
стоянном давлении в них. В лучшем случае, такую же ошибку 
измерения диаметра артерии можно было бы ожидать и при 
работе с реальной артерией, но, возникающая при этом ошибка 
оценки функции эндотелия будет столь же малой, только лишь 
при условии постоянства давления в артерии в моменты из-
мерения ее диаметра, причем, постоянство давления следует 
выдерживать с такой же точностью (1%–2%). Т. е., давление 
в сосуде в момент измерения его диаметра на предокклюзион-
ном участке пробы не должно отличаться от давления в сосуде 
в момент измерения его диаметра на постокклюзионном участке 
пробы больше, чем на 0,01·ДД = 0.01·80 мм рт.ст. = 0,8 мм рт.ст. 
(измерение диаметра сосуда в методе D. Celermajer произво-
дится в конце диастолического участка периода сердечных со-
кращений, с постоянным временным сдвигом tз относительно 
R зубца синхронно регистрируемой электрокардиограммы).

К сожалению, мы можем назвать целый ряд причин, даже 
у здоровых пациентов, вызывающих значительно большие 
изменения диастолического давления на протяжении пробы 
реактивной гиперемии:
• вариабельность периода сердечных сокращений может 
приводить к изменению диастолического давления от перио-
да к периоду до 15%, а изменение ударного объема левого 
желудочка — до 10%;
• периодические изменения внутригрудного давления при 
дыхании пациента - до 10%, а при сердечных или легочных 
патологиях — до 20%;
• возможные медленные изменения артериального давления 
в течение пробы, особенно, связанные с реакцией пациента 
на длительное передавливание плеча — до 20%;
• диастолическое давление может изменяться до 10% и из-за 
изменений амплитуды отраженной от периферии пульсовой 
волны при изменении периферического сопротивления арте-
риальной системы дистального участка конечности вследствие 
окклюзии [16–17].

Указанные причины, воздействуя совместно, то в фазе, 
то в противофазе, существенно изменяют трансмуральное 
давление в плечевой артерии в моменты измерения ее диа-
метра на протяжении пробы реактивной гиперемии, что 
и вызывает столь нестабильный результат оценки функции 
эндотелия, наблюдаемый всеми исследователями при исполь-
зовании методики D. Celermajer.

Кроме того, местная, эндотелиальная регуляция тонуса 
артериальных сосудов всегда осуществляется на фоне цен-
тральной регуляции. К сожалению, метод D. Celermajer не пре-
доставляет возможности выделения именно эндотелиального 
воздействия на тонус сосудов. Он позволяет определить только 
лишь суммарный результат, обусловленный влиянием обоих 
механизмов регуляции тонуса сосудов, и, как указывалось 
выше, еще и влиянием изменения параметров центральной 
гемодинамики и величины периферического сопротивления 
дистального участка конечности с манжеткой. 

На рис. 1 и рис. 2 представлены реограммы правого (1-е 
графики) и левого (2-е графики) предплечий двух разных 
пациентов, зарегистрированные нами в пробах реактивной 

гиперемии (манжетка устанавливалась на левом плече). 
Длительность проб составляла 13 минут. Окклюзия создава-
лась на временном интервале от 150-ой до 450-ой секунды. 
Манжетка накачивалась до давления на 30 мм рт.ст. выше 
систолического давления. Поскольку записи сильно сжаты 
во времени, привычного контура реограмм не видно, но хоро-
шо видны изменения амплитуд реограмм на протяжении проб. 
Проведенные нами многочисленные исследования показали, 
что вариабельность амплитуд реограмм, в большей или мень-
шей степени, свойственна абсолютно всем пациентам.

Известно [16–17], что реограмма есть отражение закона из-
менения давления в артериальном сосуде и закона изменения 
эластичности его стенки, т. е., совместно, — закона изменения 
диаметра артериального сосуда. Как видно на рис. 1 и рис. 2, ре-
альные изменения амплитуд реограмм достаточно велики, они 
достигают 60–80%, а, значит, велики изменения диаметров 
артериальных сосудов и велики изменения факторов, приво-
дящих к этим изменениям. В правых предплечьях (1-е графики 
на рис. 1 и рис. 2) причинами изменения амплитуд являются 
изменения параметров центральной гемодинамики пациентов 
(артериальное давление, ударный объем, период сердечных 
сокращений) и параметров системы центральной регуляции 
тонуса сосудов. В левых предплечьях (2-е графики) к этим при-
чинам еще добавляется изменение тонуса артериальных сосу-
дов левых предплечий за счет воздействия постокклюзионном 
локальной эндотелиальной регуляции, и изменение трансму-
рального давления в артериальных сосудах за счет изменений 
амплитуды, отраженной от периферии пульсовой волны, при 
изменении периферического сопротивления артериальной 
системы дистального участка конечности вследствие окклюзии 
[16–17]. Но как разделить причины наблюдаемых изменений, 
как выделить изменения, являющиеся результатом только лишь 
эндотелиальной регуляции? К сожалению, метод D. Celermajer 
не предоставляет для этого никаких возможностей.

Глядя на рис. 1 и рис. 2, совершенно не ясно, какие четыре пе-
риода пробы [1] до окклюзии в исследовании по методике D. Ce-
lermajer должны быть приняты за опорные (фоновые), на каком 
временном интервале после снятия окклюзии следует измерять 
новые значения диаметра артерии, и как учесть изменения, вы-
званные иными, не эндотелиальными причинами? Даже, если 
бы нам удалось абсолютно точно зафиксировать с помощью УЗИ 
степень увеличения диаметра артерии после окклюзии в какой-
то определенный момент периода пульсовой волны, откуда нам 
знать, по какой причине произошло это увеличение? То ли арте-
рия стала более эластичной, то ли увеличилось трансмуральное 
давление в ней в выбранный момент проведения измерения по-
сле окклюзии? Причем, эластичность артерии могла увеличиться 
и в силу работы системы центральной регуляции тонуса сосудов, 
и благодаря работе эндотелия, а трансмуральное давление 
в артерии могло измениться и из-за изменений параметров 
центральной гемодинамики (длительность R-R интервалов, 
ударный объем, мощность сердечных сокращений), и в связи 
с дыханием пациента (изменение внутригрудного давления), 
и в связи с изменением конфигурации пульсовой волны в пост-
окклюзионный период под влиянием изменившегося перифе-
рического сопротивления региона (вследствие развившейся 
ишемии). И почему именно в выбранных периодах сердечных 
сокращений нужно измерять диаметр артерии? Может быть это 
следовало сделать раньше? Или позже?

И, наконец, существует еще одна проблема. Известно [12, 13, 
15], что эндотелиальная, локальная, потокозависимая регуля-
ция тонуса корректирует работу системы центральной регуля-
ции тонуса сосудов, приводя тонус конкретных артериальных 
сосудов к оптимуму для данного конкретного региона и данных 
конкретных условий существования организма. Потребности 
периферии, параметры центральной гемодинамики и текущее 
состояние системы центральной регуляции тонуса сосудов 
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определяют положение «рабочей точки эндотелиальной ре-
гуляции» каждого конкретного артериального сосуда, т. е., 
определяют количество вырабатываемого эндотелием оксида 
азота в текущий момент времени, некоторое промежуточное 
значение, по отношению к максимально и минимально воз-
можному количеству оксида азота, которое эндотелий вообще 
способен выработать. Это означает, что положение «рабочей 
точки эндотелиальной регуляции» на предокклюзионном, фо-
новом участке пробы реактивной гиперемии у одного и того же 
пациента в различных исследованиях и в различные моменты 
времени, может оказаться существенно разным. В свою оче-
редь, это означает, что резерв оксида азота, который еще может 
быть выработан эндотелием в постокклюзионный период также 
будет существенно разным, приводя либо к большим, либо 
к меньшим постокклюзионным изменениям диаметра артери-
альных сосудов в пробе реактивной гиперемии, хотя истинные 
возможности эндотелия пациента (динамический диапазон 
изменения количества вырабатываемого эндотелием оксида 
азота), от исследования к исследованию меняться не будут. Мы 
можем получить малый постокклюзионный прирост диаметра 
артериального сосуда, иллюзию дисфункции эндотелия, не 
потому, что эндотелий плох, а потому, что в предокклюзион-
ный период эндотелий уже вырабатывал много оксида азота, 
и его дополнительные возможности оказались значительно 
сниженными. С другой стороны, большой постокклюзионный 

прирост диаметра сосуда еще не означает хорошей функции 
эндотелия, поскольку он может быть вызван существенно 
сниженным количеством вырабатываемого оксида азота 
в предокклюзионный период, что значительно расширило его 
дополнительные возможности и создало иллюзию хорошей 
функции эндотелия. Понятно, что отмеченное явление также 
будет приводить к большой вариабельности данных при оцен-
ке свойств эндотелия по методике D. Celermajer.

Рис. 1. Реограммы предплечий 1-го пациента в пробе реактивной гиперемии.

Рис. 2. Реограммы предплечий 2-го пациента в пробе реактивной гиперемии.

Обсуждение результатов, 
выводы и направление 
дальнейших исследований

К сожалению, рассмотренные выше объективные причины 
носят принципиальный характер, и их невозможно устранить, 
например, простым повышением качества используемой 
ультразвуковой аппаратуры или повышением квалифика-
ции специалистов, проводящих обследование. Проведенное 
рассмотрение, на наш взгляд, показывает полную невозмож-
ность совершенствования ультразвукового метода D. Celerm-
ajer. Это обусловлено невозможностью устранения в нем воз-
действия всех указанных нами дестабилизирующих факторов  
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применением в нем ультразвукового метода для оценки из-
менения диаметра сосуда. Однако идея использования пробы 
реактивной гиперемии и нитроглицериновой пробы в методе 
D.Celermajer нам кажется очень плодотворной. Нужно только 
найти другой способ оценки изменения диаметра артериаль-
ных сосудов, позволяющий нейтрализовать влияние всех рас-
смотренных выше дестабилизирующих факторов на результат 
оценки функции эндотелия.

Мы считаем наиболее перспективным использование рео-
графии для оценки функции эндотелия. К настоящему вре-
мени нами разработана методика проведения исследования 
и необходимые алгоритмы обработки данных, позволяющие 
устранить влияния всех рассмотренных выше дестабилизиру-
ющих факторов и сохранить введенный D. Celermajer инфор-
мационный параметр (для которого уже создана нормативная 
база). По сравнению с методом D. Celermajer, полученные 
нами экспериментальные данные демонстрируют существенно 
более стабильные результаты реографического метода оценки 
функции эндотелия.

Исследования проводились с соблюдением националь-
ных норм биоэтики и положений Хельсинкской декларации 
(в редакции 2013 г.). Авторы статьи — Ю. Е. Батаева, В. А. Ки-
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что у них нет конфликта интересов.
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Резюме

Вступ. Проблема оцінки функції ендотелію вельми актуальна, однак, найбільш широко використовуваний сьогодні метод D. Ce-
lermajer, не задовольняє дослідників, в зв’язку зі складністю методики, низькою точністю і нестійкістю отриманих результатів. 

Мета роботи. Виявлення причин низької точності і нестійкості результатів оцінки функції ендотелію за методом D. Celermajer. 
Результати досліджень. Проведено аналіз оцінки функції ендотелію за методом D. Celermajer. Визначені основні джерела 

похибки оцінки функції ендотелію і намічені шляхи їх нейтралізації.
Висновки. Підвищення точності оцінки функції ендотелію за методом D. Celermajer неможливо, при збереженні ультразву-

кового способу оцінки зміни діаметра артеріальної судини. Для спрощення методики дослідження і підвищення точності оцінки 
функції ендотелію слід переходити до використання реографічних даних.

Ключові слова: оцінка функції ендотелію; реографічні дані; джерела похибки методу D. Celermajer.
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Abstract

Introduction. The problem of endothelial function evaluating is very relevant, but the most widely today used and recommended 
method of D. Celermajer does not satisfy the researchers, due to the complexity of the technique, low accuracy and the instability 
of the obtained results.

Objective. Revealing the reasons of low accuracy and instability of endothelial function evaluation results by D. Celermajer method.
Results of the research. The analysis of endothelial function evaluation by the D. Celermajer method was carried out. The main 

sources of the error in the estimation of the endothelial function was determined and the ways of their neutralization was outlined.
Conclusions. Increasing the accuracy of endothelial function evaluation by the D. Celermajer method is impossible, while preser-

ving the ultrasound method of estimating the change in the diameter of the arterial vessel. To simplify the research methodology 
and increase the accuracy of the endothelial function assessment, one should proceed to the use of rheographic data.

Key words: Evaluation of endothelial function; Rheographic data; Sources of D. Celermajer method errors.
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Прогностически значимые 
гемодинамические показатели эффективности 

медикаментозной терапии у пациентов 
с имплантированными электрокардиостимуляторами 

и артериальной гипертензией
Т. А. Дериенко¹, Д. Е. Волков², Д. А. Лопин², Н. И. Яблучанский¹

¹Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, Харьков, Украина 
²ГУ «Институт общей и неотложной хирургии НАМН Украины имени В. Т. Зайцева», Харьков, Украина

Резюме

Введение. Имплантация электрокардиостимулятора (ЭКС) вместе с медикаментозной терапией снижает смертность больных 
со значительными нарушениями ритма и проводимости, улучшает качество жизни пациентов.

Постановка задачи. Для определения эффективности медикаментозной терапии у пациентов после имплантации ЭКС необхо-
димо определить значимость гемодинамических показателей методом шагово-дискриминантного анализа (ШДА) до имплантации, 
в ранний период (3–5 дней), через 6 и 12 месяцев после имплантации ЭКС.

Цель работы. Определить прогностически значимые показатели эффективности медикаментозной терапии с учетом степени 
артериальной гипертензии (АГ).

Результаты исследования. Общими гемодинамическими показателями прогнозирования эффективности медикаментозной 
терапии у пациентов с имплантированными ЭКС во всех группах АГ являлись ЧСС, САД, ДАД, ТЗСЛЖ и ТМЖП. На годовом этапе 
после имплантации ЭКС прогностически значимыми гемодинамическими показателями эффективности медикаментозной и ап-
паратной терапии в группе АГ 1 степени была ТЗСЛЖ, в группе АГ 2 степени — КСО и ФВ, в группе АГ 3 степени — ТМЖП.

Заключение. Установленные прогностически значимые гемодинамические показатели целесообразно использовать в контроле 
медикаментозной поддержки пациентов с имплантированными ЭКС с учетом степени АГ.

Ключевые слова: электрокардиостимуляция; эффективность терапии; шагово-дискриминантный анализ.

Введение постоянной электрокардиостимуляции. У 11 пациентов была 
диагностирована АГ мягкой степени, у 64 — АГ умеренной 
степени, у 44 — АГ тяжелой степени в соответствии с  рекомен-
дациями Ассоциации Кардиологов Украины [6]. Среди пока-
заний к имплантации ЭКС были атриовентрикулярная блокада 
(АВ) — 68%, синдром слабости синусового узла (СССУ) — 18%, 
постоянная форма фибрилляции предсердий (ФП) — 14%, 
с режимами стимуляции DDD/DDDR и VVI/VVIR.

Критериями включения явились имплантация ЭКС и АГ. 
Критериями исключения была стимуляция правого желудочка 
(ПЖ) или левого желудочка (ЛЖ) менее 50% на протяжении 
годового периода наблюдения и возраст менее 40 лет.

Частота сердечных сокращений (ЧСС) измерялась с помо-
щью компьютерного электрокардиографа «Cardiolab 2000» 
(ХАИ-МЕДИКА, Украина).

Систолическое и диастолическое давление (САД и ДАД) из-
мерялись по методу Короткова с помощью тонометра Microlife 
BP AGI-20 после 10 минут отдыха.

Эхокардиографическое исследование проводилось на ультра-
звуковых аппаратах Siemens Cypress (Siemens, Германия), Toshi-
ba Aplio 400 (Toshiba Medical Systems, Япония) и Esaote Mylab 
Alfa (Esaote, Италия). Измерялись левое и правое предсердия 
(ЛП и ПП), ЛЖ, толщина задней стенки ЛЖ (ТЗСЛЖ) и толщина 
межжелудочковой перегородки (ТМЖП) (точность измерения 

Имплантация электрокардиостимулятора (ЭКС) вместе с ме-
дикаментозной терапией снижает смертность больных со зна-
чительными нарушениями ритма и проводимости, улучшает 
качество жизни пациентов [1, 2, 3]. Нами найдено ряд работ 
посвященных изучению прогностически значимых показателей 
эффективности медикаментозной терапии у пациентов с им-
плантированными ЭКС методом шагово-дискриминантного 
анализа (ШДА) [4, 5], однако, без учета степени артериальной 
гипертензии (АГ), что требует особого внимания.

Цель работы: определить прогностически значимые пока-
затели эффективности медикаментозной терапии с учетом 
степени артериальной гипертензии (АГ) методом ШДА у па-
циентов на годовом этапе после имплантации ЭКС.

Материалы и методы
На базе отделения ультразвуковой и инструментальной 

диагностики с малоинвазивными вмешательствами в ГУ 
«Институт общей и неотложной хирургии НАМН Украины 
имени В. Т. Зайцева»  наблюдали 119 пациентов (62 мужчин 
и 57 женщин)  в возрасте 69,5 ± 11,6, которые подверглись 
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0,5 мм), конечно-систолический размер (КСР), конечно-диа-
столический размер (КДР) и фракция выброса ЛЖ (ФВЛЖ). 
Для расчёта ФВЛЖ использовалась формула:

Расчёт КДО и КСО осуществлялся по методу Симпсона.
Медикаментозное сопровождение пациентов с АГ после 

имплантации ЭКС было представлено: диуретики, блокаторы 
β-адренорецепторов (БАБ), антагонисты Са, ингибиторы ангио-
тензинпревращающего фермента (АПФ), блокаторы рецеп-
торов ангиотензина II (БРА). Кроме того все пациенты по по-
казаниям получали: антикоагулянты, новые антикоагулянты: 
прямые ингибиторы тромбина и прямые ингибиторы фактора 
Ха, антиагреганты, ингибиторы гидроксиметилглютарил (ГМГ) 
коэнзима А (КоА) (статины), антиаритмические препараты.

Пациенты были разделены на 3 группы — 1, 2 и 3 соот-
ветственно степени АГ. До имплантации, в ранний период 
(3–5 дней), через 6 и 12 месяцев после имплантации ЭКС в вы-
деленных группах определяли прогностическую значимость 
гемодинамических параметров (ЧСС, САД, ДАД, КСО, КДО, 
ФВ, ТЗСЛЖ, ТМЖП, ЛП, ПП, ПЖ) в оценке медикаментозного 
сопровождения методом ШДА.

Вычисляли классификационные функции на каждом этапе 
исследования с использованием весового коэффициента (К) 
для найденных прогностически значимых гемодинамических 
показателей в каждой группе АГ при помощи формулы:

.

Группа АГ = КЧСС * ЧСС + КСАД * САД + КДАД * ДАД + 
+ КТЗСЛЖ * ТЗСЛЖ + КТМЖП * ТМЖП + КConstant,

где КЧСС, КСАД, КДАД, КТЗСЛЖ, КТМЖП, КConstant — кон-
станты ШДА.

Полученные данные обрабатывали после формирования 
базы данных в Microsoft Excel, Statistica 10. Достоверность 
различий между группами была определена путем параме-
трического t-критерия Стьюдента. Ожидаемый результат 
определялся уровнем достоверности р < 0,05.

Результаты и обсуждение

На рисунке (a, b, c) представлено изменение модуля весо-
вого коэффициента для значимых показателей гемодинамики 
в 1, 2 и 3 группах АГ на этапах исследования.

Исходно во всех группах АГ весовой коэффициент для 
прогностически значимых гемодинамических параметров рас-
пределялся по степени убывания: толщина межжелудочковой 
перегородки, толщина задней стенки левого желудочка, левое 
предсердие, правое предсердие, правый желудочек, фракция 
выброса, диастолическое артериальное давление, систоличес-
кое артериальное давление, конечно-систолический объем, 
конечно-диастолический объем и частота сердечных сокра-
щений. К концу периода наблюдения после имплантации ЭКС 
он повысился во всех группах АГ для частоты сердечных сокра-
щений, в группе АГ 1 степени — для конечно-диастолического 
объема, толщины задней стенки левого желудочка и правого 
желудочка; в группе АГ 2 степени — для правого предсердия, 
фракции выброса, конечно-диастолического объема и диасто-
лического артериального давления; в группе АГ 3 степени — для 
систолического артериального давления, толщины межжелу-
дочковой перегородки и левого предсердия.

При этом больший весовой коэффициент в группе АГ 1 
степени был для толщины задней стенки левого желудочка, 
в группе АГ 2 степени — для  конечно-систолического объема 
и фракции выброса, в группе АГ 3 степени — для толщины 
межжелудочковой перегородки.

Полученные прогностически значимые показатели эффек-
тивности медикаментозной терапии (ЧСС, уровни САД, ДАД, 
КДО и КСО, ФВ, ТЗСЛЖ, ТМЖП, размеры ЛП, ПП, и ПЖ) для 
всех групп АГ у пациентов с ЭКС частично соответствуют дан-
ным, где такими показателями являлись частота сердечных 
сокращений, диастолическое артериальное давление, конеч-
но-систолический объем, конечно-диастолический объем для 
всех ФК ХСН [4].

Установленное повышение весового коэффициента во всех 
группах АГ для частоты сердечных сокращений и высокое его 
значение в группе АГ 1 степени для толщины задней стенки 

Рис. а. Изменение модуля весового коэффициента для значимых показателей гемодинамики 
в группе АГ 1 степени на этапах исследования.
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Рис. b. Изменение модуля весового коэффициента для значимых показателей гемодинамики 
в группе АГ 2 степени на этапах исследования.

Рис. с. Изменение модуля весового коэффициента для значимых показателей гемодинамики 
в группе АГ 3 степени на этапах исследования.

левого желудочка, в группе АГ 2 степени — для конечно-
систолического объема и фракции выброса, в группе АГ 
3 степени — для толщины межжелудочковой перегородки 
на всем периоде наблюдения объясняет необходимость 
их контроля в каждой группе АГ у пациентов с импланти-
рованными ЭКС.

Выводы
1. Общими гемодинамическими показателями прогнозиро-

вания эффективности медикаментозной терапии у пациентов 
с имплантированными ЭКС во всех группах АГ являлись ча-
стота сердечных сокращений, систолическое артериальное 
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давление, диастолическое артериальное давление, толщина 
задней стенки левого желудочка и толщина межжелудочковой 
перегородки.

2. На годовом этапе после имплантации ЭКС прогностически 
значимыми гемодинамическими показателями эффективности 
медикаментозной и аппаратной терапии в группе АГ 1 степени 
была толщина задней стенки левого желудочка, в группе АГ 
2 степени — конечно-систолический объем и фракция вы-
броса, в группе АГ 3 степени — толщина межжелудочковой 
перегородки.

3. Установленные прогностически значимые гемодинами-
ческие показатели целесообразно использовать в контроле 
медикаментозной поддержки пациентов с имплантирован-
ными ЭКС с учетом степени АГ.

Исследования проводились с соблюдением националь-
ных норм биоэтики и положений Хельсинкской декларации 
(в редакции 2013 г.). Авторы статьи — Т. А. Дериенко, Д. Е. Вол-
ков, Д. А. Лопин, Н. И. Яблучанский — подтверждают, что у них 
нет конфликта интересов.
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Перспективы дальнейших 
исследований в данном 
направлении

Представляется целесообразным изучение клинико-гемо-
динамических показателей для прогнозирования и оптимиза-
ции врачебного менеджмента у пациентов после имплантации 
ЭКС в зависимости от степени АГ в отдаленном периоде.

Прогностично значущі гемодинамічні показники 
ефективності медичної терапії у пацієнтів 

з імплантованними електрокардіостимуляторами 
та артеріальною гіпертензією

Т. А. Дерієнко¹, Д. Є. Волков2, Д. А. Лопін2, Яблучанський М. І.¹
¹Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна 

²ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України імені В. Т. Зайцева », Харків, Україна

Резюме

Вступ. Імплантація електрокардіостимулятора (ЕКС) разом з медикаментозною терапією знижує смертність хворих зі значними 
порушеннями ритму і провідності, покращує якість життя пацієнтів.

Постановка завдання. Для визначення ефективності медикаментозної терапії у пацієнтів після імплантації ЕКС необхідно 
визначити значимість гемодинамічних показників методом кроково-дискримінантного аналізу (ШДА) до імплантації, в ранній 
період (3–5 днів), через 6 і 12 місяців після імплантації ЕКС.

Мета роботи. Визначити прогностично значущі показники ефективності медикаментозної терапії з урахуванням ступеня 
артеріальної гипертензії (АГ).

Результати дослідження. Спільними гемодинамічними показниками прогнозування ефективності медикаментозної терапії 
у пацієнтів з імплантованими ЕКС у всіх групах АГ були ЧСС, САТ, ДАТ, ТЗСЛЖ і ТМЖП. На річному етапі після імплантації ЕКС 
прогностично значущими гемодинамічними показниками ефективності медикаментозної і апаратної терапії в групі АГ 1 ступеня 
була ТЗСЛЖ, в групі АГ 2 ступеня — КСВ і ФВ, в групі АГ 3 ступеня — ТМЖП.

Висновок. Встановлені прогностично значущі гемодинамічні показники доцільно використовувати в контролі медикаментозної 
підтримки пацієнтів з імплантованими ЕКС з урахуванням ступеня АГ.

Ключові слова: електрокардіостимуляція; ефективність терапії; кроково-дискримінантний аналіз.



Клінічна інформатика і Телемедицина  2017. T.12. Вип.13.

74

ІТ в кардіології

Reference

  1. Curtis A., Worley S. and Adamson P. Biventricular pacing 
for atrioventricular block and systolic dysfunction. N. Engl. 
J. Med., 2013, vol. 17, pp. 93–1585.

  2. Sun W., Li C. and Guo J. Long-term efficacy of implantable 
cardiac resynchronization therapy plus defibrillator for pri-
mary prevention of sudden cardiac death in patients with 
mild heart failure: an updated meta-analysis. Heart Fail. Rev., 
2016, vol. 4, pp. 4–100.

  3. Zhang J., Xing Q. and Zhou X. Effects of Cardiac Resynchroni-
zation Therapy on ventricular electrical remodeling in patients 
with heart failure. Int. Heart J., 2015, vol. 5, pp. 9–495.

  4. Kolomyjceva I. N., Jabluchanskij N. I. Prognosticheski 
znachimye kliniko-gemodinamicheskie pokazateli pri me-
dikamentoznoj podderzhke pacientov s implantirovannymi 
jelektrokardiostimuljatorami [Prognostically significant 
clinical hemodynamic indices with drug support of patients 
with implanted pacemakers]. Suchasnі problemi medicini, 
[Modern problems of medicine] 2016, vol. 1, pp. 37–40.

  5. Zandieh A., Kahaki Z. and Sadeghian H. A simple risk score 
for early ischemic stroke mortality derived from National 
Institutes of Health Stroke Scale: a discriminant analysis. 
Clin Neurol Neurosurg, 2013, vol. 115,  pp. 1036–1039.

  6. Svishenko E., Bagrii A., Ena L. and Kovalenko V. Rekomendacii 
Ukrainskoi Asociacii kardiologiv s profilaktiki ta likuvannya 
arterialnoi gipertensii [Recommendations of Ukrainian Associ-
ation of Cardiologists on Treatment and Prophylaxis of Arterial 
Hypertension]. Kyiv, PP VMB Publ., 2008, 80 p. 

Prognostically important hemodynamic indicators 
of effectiveness of medical therapy in patients 
with cardiac pacing and arterial hypertension

T. A. Derienko¹, D. E. Volkov², D. A. Lopyn², N. I. Yabluchansky¹
¹V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine 

²SI «Zaycev V. T. Institute of General and Urgent Surgery NAMS of Ukraine», Kharkiv, Ukraine

e-mail: derienko.1990@gmail.com

Abstract

Introduction. Implantation of the cardiac pacemaker with the combination of drug therapy reduces mortality of patients with 
significant rhythm and conduction disorders, improves the quality of patients life.

Formulation of the problem. To determine the effectiveness of drug therapy in patients after the implantation of cardiac pacemaker, 
it is necessary to determine the significance of hemodynamic parameters using the stepwise discriminant analysis (SDA) before the 
implantation, in the early period (3–5 days), 6 and 12 months after the implantation of the cardiac pacemaker.

The object of the study is to determine the prognostically significant indicators of the effectiveness of drug therapy, taking into 
account the degree of hypertension.

Study results. Common hemodynamic indicators predicting the effectiveness of drug therapy in patients with implanted cardiac 
pacemakers in all groups of hypertension were heart rate, SBP, DBP, thickness PWLV and intraventricular septum. At the annual stage 
after the implantation, prognostically significant hemodynamic indicators of the effectiveness of drug and hardware therapy in the group 
of AH 1st degree were thickness of intraventricular septum, in the AH group of the 2nd degree — end-systolic volume and EF, in the 
AH group of the 3rd degree — thickness of intraventricular septum.

Conclusion. Established prognostically significant hemodynamic indicators are useful to use in controlling the medical support 
of patients with implanted pacemakers, taking into account the degree of hypertension.

Key words: Pacing; The effectiveness of therapy; Stepwise discriminant analysis.
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Амбулаторный мониторинг ЭКГ плода
К. В. Наседкин, В. В. Федотенко, О. Г. Вьюницкий, В. И. Шульгин

Национальный Аэрокосмический Университет «ХАИ», Харьков, Украина

Резюме

Введение. Большинство существующих диагностических технологий и систем предназначены, для слежения за состоянием 
здоровья взрослых и детей, и практически отсутствуют технологии и системы, предназначенные для совместного мониторинга 
состояния матери и плода в ходе беременности. Хотя будущее здоровье человека, в том числе и затраты на его поддержание 
в течение всей жизни, закладываются еще в утробе матери.

Цель работы. Оценка возможности применения технологии амбулаторного (холтеровского) мониторинга электрокардио-
граммы плода (ХМ ЭКГП) для обнаружения и диагностики фетальных аритмий.

Результаты исследований. Описаны разработанные устройства для записи и беспроводной передачи наблюдаемых на абдо-
минальной поверхности беременной женщины сигналов, а также алгоритмы обработки этих сигналов с целью выделения и кли-
нического анализа ЭКГП. Выполнен ретроспективный анализ записей ЭКГП и результатов УЗИ плода для оценки возможности 
диагностирования различных нарушений сердечного ритма.

Выводы. Неинвазивная электрокардиография плода (NI-FECG) предоставляет достоверную и наглядную информацию для обна-
ружения или уточнения диагноза фетальных аритмий (ФА). Основными преимуществами метода является дешевизна, высокая точ-
ность измерения показателей сердечной деятельности плода в сравнении с традиционным ультразвуком, возможность проведения 
обследования в амбулаторных условиях и дистанционной передачи результатов обследований в диагностический центр.

Ключевые слова: абдоминальная электрокардиография плода; NI-FECG; ЭКГП; холтеровский монитор; фетальные аритмии.

1. Введение
Подавляющее большинство существующих медицинских 

диагностических систем и систем мониторинга предназна-
чены, для слежения за состоянием здоровья взрослого чело-
века, реже — детей, и практически отсутствуют технологии 
и системы, предназначенные для совместного мониторинга 
состояния матери и плода в ходе беременности. Хотя будущее 
здоровье человека, в том числе и затраты на его поддержание 
в течение всей жизни, закладываются еще в утробе матери. 
Поэтому, разработка новых методов и систем для наблюдения 
за здоровьем и внутриутробным развитием плода и матери, 
и в первую очередь — их сердечной деятельностью, является 
исключительно актуальной и важной проблемой.

Одним из методов инструментальной диагностики сердечной 
деятельности человека является холтеровский или амбулатор-
ный мониторинг ЭКГ (ХМ). Метод обладает высокой диагно-
стической ценностью, особенно при обнаружении кратковре-
менных и редко возникающих нарушений сердечного ритма. 
За последние десятилетия метод холтеровского мониторинга 
прочно вошел в медицинскую практику и на сегодняшний день 
является неотъемлемой частью стандартного диагностического 
протокола в кардиологии. Однако, до настоящего времени 
холтеровский мониторинг использовался лишь для диагностики 
сердечных нарушений у взрослых и детей, тогда как подобные 
патологии часто возникают еще до рождения ребенка [1]. К та-
ким патологиям, в частности, относятся фетальные сердечные 
аритмии (ФА), которые определяются как нерегулярный сер-
дечный ритм плода или регулярный ритм с частотой сердечных 
сокращений плода (ЧССП), выходящей за пределы диапазона 
от 110 до 180 уд/мин. Такие нарушения являются довольно 
частыми (сопровождают до 12% беременностей) [2], и предпо-
лагают направление беременной на исследование для оценки 

кардиологии плода. В число опасных для плода форм ФА также 
входит такое нарушение, как атриовентрикулярная блокада 
(AV-блокада) — поражение атриовентрикулярного соединения, 
наиболее слабого звена проводящей системы сердца. При AV-
блокаде электрический импульс, стимулирующий сокращение 
сердца, или достигает желудочков с задержкой или проведение 
его частично или полностью блокируется. Такие врожденные 
пороки характеризуются высокой относительной смертностью 
[3], в частности, AV-блокада является основной причиной 
устойчивой фетальной брадикардии, приводящей к тяжелым 
формам гипоксии плода.

На сегодняшний день основным методом оценки нару-
шения сердечного ритма плода является ультразвуковая 
эхокардиография [2, 3], поскольку она позволяет раздельно 
наблюдать как предсердную, так и желудочковую активность. 
Однако, это достаточно дорогой и трудоемкий метод обсле-
дования, который может выполняться только в стационарных 
клинических условиях.

Гораздо более доступной является стандартная ультра-
звуковая кардиотокография (КТГ), но она не позволяет раз-
личать желудочковые и предсердные сокращения, а, кроме 
того, принципиально не может использоваться для анализа 
быстрых изменений и вариабельности частоты сердечных 
сокращений плода (ВСРП), поскольку принцип измерений 
частоты сердечных сокращений плода в кардиотокографии 
основан на ее усреднении на достаточно продолжительном 
временном интервале (около 4-х секунд).

Кроме традиционного ультразвука в настоящее время 
существует еще два альтернативных метода оценки электро-
физиологических характеристик сердца плода: магнитокар-
диография (MCG) и неинвазивная абдоминальная электро-
кардиография плода (NI-FECG). Первый метод обеспечивает 
хорошее качество регистрируемого сигнала при исследовании 
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морфологии PQRST и диагностике фетальной сердечной 
аритмии, однако требует для своего применения помещений 
с магнитной защитой и чрезвычайно дорогого оборудования, 
что ограничивает доступность метода [4]. Об магнитокардио-
графии говорят, что это «инструмент для богатых», поскольку 
стоимость оборудования для магнитокардиографии сравнима 
со стоимостью современного компьютерного томографа.

Неинвазивная фетальная электрокардиография (NI-FECG), 
или абдоминальная электрокардиография плода потенци-
ально представляет собой перспективную альтернативу мо-
ниторинга плода, которая сочетает в себе все преимущества 
перечисленных выше методов. Метод позволяет выявлять как 
желудочковые, так и предсердные ритмы, обеспечивает воз-
можность непрерывного анализа в случае пароксизмальных 
аритмий, обеспечивает недорогой анализ с возможностью 
удаленной передачи его результатов в диагностический 
центр (нет необходимости направлять беременных женщин 
на дорогостоящее обследование в удаленные клиники, осна-
щенные необходимым оборудованием).

Результаты большого числа исследований [5, 6, 7] пока-
зали возможность получения с использованием технологии 
NI-FECG точных значений частоты сердечных сокращений 
и ее вариабельности — основных показателей, используемых 
в акушерской практике для оценки функционального состояния 
плода. Однако на сегодняшний день мало что известно о клини-
ческой пригодности NI-FECG [5, 9]. С одной стороны, это связано 
с низким отношением сигнал/шум в наблюдаемой на абдоми-
нальной поверхности смеси, в сравнении со случаем взрослой 
кардиографии, обусловленным небольшими размерами сердца 
плода и наличием различных плохо проводящих тканей между 
сердцем плода и измерительными электродами. С другой же это 
связано с гораздо менее полными клиническими представле-
ниями о функционировании сердца плода и проявлениях его 
патологий, нежели в области кардиологии взрослых.

За последние несколько лет опубликовано довольно много 
работ [6, 8, 9], в которых обсуждается возможность построе-
ния на базе NI-FECG устройств холтеровского мониторинга ЭКГ 
плода. Появлением же на рынке медицинской техники первого 
NI-FECG монитора MONICA AN24 (Monicahealthcare, Велико-
британия), позволяющего регистрировать и анализировать 
многоканальные абдоминальные сигналы продолжитель-
ностью до 15 часов, а также сертификация по FDA в 2017 году 
фетального монитора MERIDIAN M110 (MindChild Medical, USA) 
открыло двери к широкому применению работающих на этом 
принципе систем в медицинской практике.

нарушения ритма плода в обычной акушерской практике 
встречаются достаточно редко, точнее — на них редко об-
ращают внимание до рождения ребенка из-за отсутствия 
доступных инструментов, исследование проводилось путем 
ретроспективного анализа абдоминальных записей беремен-
ных женщин с признаками фетальной сердечной аритмии, 
и женщин без фетальных аритмий, которые выполнялись 
в различных клиниках Украины в период с 2014 по 2017 годы 
в ходе технических и клинических испытаний разрабатыва-
емого прототипа холтеровского мониторинга. В тех случаях, 
когда наряду с записями сигналов ЭКГ плода имелись ре-
зультаты УЗИ, диагностика на основе NI-FECG сравнивалась 
с эталонной ультразвуковой диагностикой. Исследование 
проводилось для оценки возможности и целесообразности 
обнаружения и диагностики аритмий плода с использованием 
холтеровской технологии ЭКГ плода.

2. Цель работы
Отдавая должное перечисленным выше зарубежным 

достижениям, нужно, тем не менее сказать, что в Украине 
в течение последнего десятилетия также велись работы в этом 
направлении, и получены довольно значительные научные 
и практические результаты [10–15], позволяющие говорить 
о возможности создания на их базе ХМ ЭКГП. В настоящей 
работе обсуждаются результаты выполненных разработок, 
а также показана возможность диагностирования различных 
аномалий ритма плода с использованием созданного прото-
типа холтеровского монитора ЭКГ плода на основе NI-FECG.

В первой части работы кратко описаны разработанные 
устройства для записи и беспроводной передачи регистриру-
емых на абдоминальной поверхности беременной женщины 
сигналов, а также алгоритмы обработки этих сигналов с це-
лью выделения и анализа ЭКГП. Во второй части приведены 
результаты исследования возможности диагностирования 
нарушений сердечного ритма плода с использованием про-
должительных записей ЭКГ плода. Поскольку значительные 

3. Материалы и методы
Особенностью технологии NI-FECG является очень малое 

соотношение сигнал/шум в наблюдаемой на абдоминальной 
поверхности смеси, в сравнении со случаем взрослой электро-
кардиографии. Это обусловлено небольшими размерами 
сердца плода, наличием различных плохо проводящих тка-
ней между сердцем плода и абдоминальной поверхностью, 
на которой установлены электроды, а также, на поздних сроках 
беременности, высоким уровнем миографической маточ-
ной активности. Поэтому использование регистрирующих 
устройств со стандартными для «взрослой» электрокардио-
графии характеристиками, обычно дает плохие результаты 
(высокий уровень шума, неоптимальная для ЭКГ плода полоса 
пропускания, невысокая степень подавления сетевой помехи). 
В связи с этим, для выполнения экспериментальных исследо-
ваний по NI-FECG, была разработана линейка усилителей био-
потенциалов с беспроводной передачей данных (Bluetooth) 
и существенно более высокими шумовыми характеристиками, 
а также программа выделения сигнала ЭКГ плода из абдоми-
нальной смеси и его анализа.

3.1. Техника неинвазивной 
электрокардиографии плода

Многоканальный абдоминальный сигнал для проведения 
исследований регистрировался с использованием разработан-
ных специально для этих целей малошумящих усилителей био-
потенциалов (УБП). Регистрация сигнала на абдоминальной по-
верхности беременной женщины выполнялась в четырех, пяти, 
или шести униполярных отведениях (в зависимости от варианта 
исполнения УБП). Положительные электроды (стандартно — 5 
электродов) устанавливались симметрично относительно вер-
тикальной оси живота в соответствии со схемой (рис. 1).

Референтный (Ref), общий для всех отведений электрод, 
устанавливался внизу живота, активный «земляной» элек-
трод — в правой подреберной области. Еще один активный 
электрод устанавливался в районе стандартного грудного 
отведения V5 для регистрации сигнала ЭКГ матери с целью 
определения моментов сердечных сокращений и текущей ча-
стоты сердечных сокращений матери (ЧССМ). Места установки 
электродов протирались раствором этилового спирта для 
удаления следов жира на коже (и, при необходимости, мелкой 
абразивной лентой для удаления слоя эпителия). Использова-
лись одноразовые Ag/AgCl электроды с «жидким гелем» для 
проведения холтеровского мониторинга, обеспечивающие 
минимальное переходное сопротивление электрод/кожа.
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Рис. 1. Расположение электродов при записи абдоминаль-
ного сигнала с целью обнаружения фетальных сердечных 
аритмий.

В усилителе биопотенциалов (внешний вид одного из вари-
антов УБП приведен на рис. 2) осуществлялось предварительное 
усиление, фильтрация сигналов в полосе 0,5 … 100 Гц, их дис-
кретизация и аналого-цифровое преобразование с частотой 
1000 Гц и 16-разрядным разрешением в диапазоне ± 8 мВ.

Среднеквадратическое значение уровня шума усилителя 
составляло менее 1 мкВ. Передача данных в ПК выполнялась 
с использованием беспроводного Bluetooth интерфейса.  
Для приема многоканального абдоминального сигнала 
в персональный компьютер, его сохранения в базе данных 
и дальнейшей обработки использовалась модифицированная 
для решения задач электрокардиографии плода програм-
ма компьютерного электрокардиографического комплекса 
КАРДИОЛАБ (версия БЭБИКАРД) [14].

Процесс обработки записанного с поверхности тела бе-
ременной женщины многоканального сигнала (в грудном 
и пяти абдоминальных отведениях) включал в себя следующие 
процедуры:
• фильтрацию сигнала грудного отведения и детектирование 
сердечных сокращений матери с использованием модифици-
рованного алгоритма Пана–Томпкинса;
• фильтрацию абдоминального сигнала набором НЧ/ВЧ 
фильтров 4-го порядка в полосе 12–90 Гц, обеспечивающую 
(по нашим оценкам и исследованиям [5]) наилучшее каче-
ство выделения ЭКГ плода (только для оценки сердечного 
ритма плода);
• удаление из абдоминальных сигналов материнской ком-
поненты с использованием дефляционной процедуры [12, 13], 
которая, в свою очередь, предусматривает следующую после-
довательность действий: выполнение πCA с использованием 
в качестве опорных моментов сердечных сокращений матери, 
полученных на первом этапе обработки; выделение компонент 
ЭКГ матери ; формирование усредненного комплекса ЭКГМ 
в пространстве компонент πCA; вычитание усредненного 
комплекса ЭКГМ из сигналов в пространстве компонент; вэйв-
лет-фильтрацию остаточного сигнала; выполнение обратного 
преобразования πCA, переводящего остаточный сигнал из об-
ласти компонент в область наблюдаемых данных. Результатом 
описанной процедуры является остаточный сигнал без компо-
ненты ЭКГМ, являющейся основной мешающей составляющей 
в регистрируемом на абдоминальной поверхности сигнале;

• выделение из многоканального остаточного сигнала компо-
ненты ЭКГ плода с использованием алгоритма слепого разделе-
ния сигналов (BSS) SOBI (по умолчанию), или JADE (по выбору 
оператора), автоматическая идентификация компоненты ЭКГП 
на основе векторного критерия максимального правдоподо-
бия;
• формирование последовательности моментов сердечных 
сокращений плода и ее вторичную фильтрацию на основе 
набора критериев максимального правдоподобия;
• повторную фильтрацию исходного многоканального 
абдоминального сигнала (но теперь уже в полосе от 1 Гц 
до 100 Гц для сохранения формы ЭКГП) с использованием 
метода нелокальной медианной фильтрации с усреднением 
(нелокальная α-урезанная фильтрация), и с учетом инфор-
мации о моментах сердечных сокращений матери и плода, 
полученной на предыдущих этапах обработки;
• формирование усредненного комплекса ЭКГП для всех 
регистрируемых на АП отведений, автоматическая разметка 
ЭКГ пациента, определение временных и амплитудных пара-
метров усредненного комплекса.

Более детально с процессом обработки абдоминального 
сигнала в программе БЭБИКАРД можно познакомиться в опу-
бликованных работах [13, 14].

3.2. Материалы клинических 
обследований

Обследуемый контингент состоял из беременных женщин 
с одноплодной (в нескольких случаях — с двухплодной) 
беременностью, для которых выполнялось плановое на-
блюдение за ходом беременности в Харьковском городском 
перинатальном центре, Запорожском областном перина-
тальном центре, а также обследуемых по поводу различных 
нарушений беременности в отделе материнской и фетальной 
медицины научно-практического медицинский центра дет-
ской кардиологии и кардиохирургии г. Киева. Гестационный 
возраст обследуемых составлял от 18-ти до 41-й недель. Всем 
обследуемым женщинам (175 пациенток) были выполнены за-
писи абдоминальных сигналов продолжительностью от 8-ми 
до 24-х минут. Параллельно с этим выполнялось ультразву-
ковое обследование, с помощью которого были диагности-
рованы нарушения сердечного ритма у четырнадцати плодов 
на сроках беременности от 22-й до 41-й недели.

На первом этапе проведения экспериментальных иссле-
дований автоматическое обнаружение аномальных ритмов 
ЭКГ плода ограничивалось детектированием эпизодов со 
средней ЧСС плода ниже 110 уд/мин (брадикардия) или выше 
180 уд /мин (тахикардия), а также событий, состоящих в укоро-
чении очередного R-R-интервала более, чем на 30%, и удлине-
нием следующего. Такое событие также отмечалось, как событие 
нарушения ритма. Другие виды нарушений ритма обнаружива-
лись вручную путем визуального просмотра строки компоненты 
ЭКГП, и соответствующей ей ритмограммы (рис. 3).

4. Анализ данных 
и результаты

Среди четырнадцати исследуемых случаев с обнару-
женными при ультразвуковом исследовании нарушениями 
ритма, в 5-ти случаях была диагностирована атриовен-
трикулярная блокада, в 7-ми случаях — различные формы 
суправентрикулярной экстрасистолии, в одном случае па-
роксизмальная суправентрикулярная тахикардия, и в одном 
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случае — брадикардия у одного из плодов двойни. Несмотря 
на то, что абдоминальные записи ЭКГплода выполнялись с 
некоторым интервалом времени по отношению к УЗ иссле-
дованию, и включали различающиеся эпизоды нарушений 
ритма, во всех рассматриваемых случаях нарушений карди-
ологический диагноз, полученный по NI-FECG, соответство-
вал диагнозу, поставленному в результате ультразвукового 
исследования. При этом, ни одна из контрольных записей 
«нормальной» ЭКГ плода, без обнаруженных при проведении 
УЗИ нарушений, не была диагностирована, как запись с на-
рушениями ритма. На приведенных ниже рисунках (рис. 4 и 
рис. 5) в качестве примера показаны результаты, получаемые 
при анализе нарушений сердечного ритма плода с использо-
ванием УЗИ и NIFECG.

Наконец, кроме измерения ЧСС плода, параметров вариа-
бельности сердечного ритма плода и нарушений ритма, метод 
NI-FECG может предоставить информацию о морфологии QRS 
комплекса ЭКГП – его форме, продолжительности интервала 
QT, а также для оценки изменений сегмента ST, которые сви-
детельствуют о признаках гипоксии плода (рис. 6).

Исследования проводились с соблюдением националь-
ных норм биоэтики и положений Хельсинкской декларации 
(в редакции 2013 г.). Авторы статьи — К. В. Наседкин, В. В. Фе-
дотенко, О. Г. Вьюницкий, В. И. Шульгин — подтверждают, что 
у них нет конфликта интересов.
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5. Заключение и выводы
На основе проведенного исследования можно сделать 

предварительные выводы о возможности использования 
неинвазивной абдоминальной электрокардиографии плода 
(NI-FECG) для обнаружения различных форм фетальных 
аритмий и перспективах создания фетального холтеровского 
монитора ЭКГ.

1. NI-FECG предоставляет вполне достоверную и нагляд-
ную информацию для обнаружения или уточнения диагно-
за — фетальная аритмия.

2. Одним из основных преимуществ метода является то, что 
он позволяет измерять показатели сердечной деятельности 
плода гораздо точнее в сравнении с классической кардиотоко-
графией (КТГ), которая определяет лишь усредненную, 
примерно за 8–10 сокращений сердца, частоту сердечных 
сокращений, что не позволяет фиксировать кратковременные 
нарушения сердечного ритма плода.

3. В проведенном исследовании показано, что характерное 
выпадение сокращений на NI-FECG (или на ритмограмме, 
отражающей последовательность продолжительностей 
R-R-интервалов между очередными сердечными сокращени-
ями) —как в примере (рис. 3), позволяет надежно идентифи-
цировать эпизоды AV-блокады [15].

4. Кроме точного измерения ЧСС  и параметров вариабель-
ности сердечного ритма плода, метод может предоставить 
дополнительную информацию о продолжительности интер-
вала QT для диагностики синдрома удлинения QT, а также 
для оценки изменений сегмента ST, которые свидетельствуют 
о признаках гипоксии плода.

Таким образом, проведенное исследование является еще 
одним шагом на пути к созданию полноценного фетального 
холтеровского монитора ЭКГ, скринингу нарушений сердечно-
го ритма сердца плода, а также к дистанционному мониторингу 
сердечной деятельности плода в ходе беременности.
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Рис. 2. Внешний вид автономного усилителя 
биопотенциалов с записью данных 
на SDHC флеш-карту и беспроводной 
передачей данных по Bluetooth.

Рис. 3. Автоматически обнаруженный эпизод брадикардии, и визуально — AV-блокады.

Рис. 4. УЗИ, Суправентрикулярная 
тахикардия.
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Рис. 5. ЭКГ плода, эпизоды суправентрикулярной тахикардии.

Рис. 6. Анализ морфологии ЭКГ плода (нарушение внутрижелудочковой проводимости).
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Амбулаторне моніторування ЕКГ плоду
К. В. Насєдкін, В. В. Федотенко, О. Г. В’юницький, В. І. Шульгін

Національний Аерокосмічний Університет «ХАІ», Харків, Україна 

Резюме

Вступ. Більшість існуючих діагностичних технологій і систем призначені, для стеження за станом здоров’я дорослих і дітей, 
і практично відсутні технології та системи, призначені для спільного моніторингу стану матері і плоду в ході вагітності. Хоча 
майбутнє здоров’я людини, в тому числі і витрати на його підтримку протягом усього життя, закладаються ще в утробі матері.

Мета роботи. Оцінка можливості виявлення і діагностики фетальних аритмій з використанням технології амбулаторного 
(холтерівського) моніторингу електрокардіограми плоду (ХМ ЕКГП).

Результати досліджень. Описано розроблені пристрої для запису і бездротової передачі спостережуваних на абдомінальної 
поверхні вагітної жінки сигналів, а також алгоритми обробки цих сигналів з метою виділення та клінічного аналізу ЕКГП. Ви-
конано ретроспективний аналіз записів ЕКГП і результатів УЗД плоду для оцінки можливості діагностування різних порушень 
серцевого ритму.

Висновки. Неінвазивна електрокардіографія плода (NI-FECG) надає достовірну і наочну інформацію для виявлення або уточ-
нення діагнозу фетальних аритмій (ФА). Основними перевагами методу є дешевизна, висока точність вимірювання показників 
серцевої діяльності плода в порівнянні з традиційним ультразвуком, можливість проведення обстеження в амбулаторних умовах 
і дистанційної передачі результатів обстежень в діагностичний центр.

 Ключові слова: абдомінальний електрокардіографія плода; NI-FECG, холтерівське монітор; фетальні аритмії.
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Abstract

Introduction. Existing diagnostic technologies and systems are designed to monitor the health of adults and children, and there 
are virtually no technologies and systems designed to jointly monitor the condition of the mother and fetus during pregnancy. Although 
future human health, including the costs of its supporting throughout the life, are laid down in the womb.

Objective. Evaluation of the possibility of detection and diagnosis of fetal arrhythmias using ambulatory (Holter) monitoring 
technology of the fetal electrocardiogram.

Results. The developed devices for recording and wireless transmission of signals observed on the abdominal surface of a pregnant 
woman, as well as algorithms for processing these signals for the purpose of extraction and clinical analysis of fECG. A retrospective 
analysis of abdominal records and fetal ultrasound examination results performed to assess the possibility of diagnosing various cardiac 
rhythm disorders.

Conclusions. Non-invasive fetal electrocardiography (NI-FECG) provides reliable and intuitive information to detect or clarify the 
diagnosis of fetal arrhythmias (FA). The main advantages of the method are cheapness, high accuracy of measurements of cardiac fetal 
indexes in comparison with traditional ultrasound, the possibility of conducting an out-patient examination and remote transmission 
of the examination results to the diagnostic center.
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Резюме

Введение. В работе предложено использование мониторинга рН в пищеводе в сочетании с аускультацией легких для оценки 
влияния желудочно-пищеводного-трахеобронхиального рефлюкса.

Постановка задачи. Методология. В работе типичный аускультативный сигнал представлен как квазипериодический слу-
чайный процесс, а бронхообструктивные изменения, вызванные рефлюксом, как случайный фактор, влияющий на этот процесс. 
Предложен подход для оценки степени влияния этого фактора на основе сравнения показателей нестационарности спектра 
самого сигнала и его линейного преобразования. Для расчета спектрально-временных показателей сигнала использовалось 
непрерывное вейвлет-преобразование для дискретных сигналов. Уровень значимости факторного влияния на информативный 
сигнал оценивался с помощью Т-статистики.

Цель работы. Повышение эффективности информационно-измерительных технологий неинвазивного экспресс-контроля 
состояния органов дыхания при диагностике рефлюкс-ассоциированной бронхиальной астмы.

Результаты исследования. В результате работы был разработан и экспериментально подтвержден метод оценки влияния 
рефлюкса на органы дыхания при послеоперационном восстановлении. Метод заключается в вычислении информативных по-
казателей, количественно оценивающих уровень нестационарности сигнала и его линейного преобразования — коэффициентов 
межспектральной корреляции. Результаты экспериментальных исследований подтвердили эффективность и статистическую 
значимость предложенного метода и информативных показателей.

Заключение. В работе решена задача повышения достоверности классификации послеоперационных легочных осложнений 
и доказана возможность локализации обструкции долей легких с помощью мониторинга аускультативного сигнала.

Использование математического апарата, представленного в статье, может оказатся полезным для решения задачи диагностики 
гастроэзофаготрахеобронхиального рефлюкса и рефлюкс-ассоциированной бронхиальной астмы.
Ключевые слова: Рефлюкс; бронхиальная астма; экспресс-контроль; вейвлет-преобразование; функция когерентности; не-
стационарность.

1. Введение
Инструментальная диагностика рефлюкс-ассоциированной 

бронхиальной астмы является сложной технической проблемой 
[14–16]. Для объективизации желудочно-пищеводно-бронхи-
ального рефлюкса используют различные методики (среди 
которых следует упомянуть бронхоскопию, спирографию, 
мониторинг внутрипищеводного рН, а так же анализ анамнеза 
и симптомов рефлюкса и бронхообструкции). Однако их при-
менение не позволяют установить количественную связь между 
рефлюксными событиями и нарушениями проходимости тра-
хеобронхиального дерева, возникающими, предположительно 
после высокого пищеводного рефлюкса с последующим забро-
сом в дыхательные пути [14]. Причиной технических сложностей 
является высокая раздражимость слизистой трахеи и бронхов, 
что не позволяет поместить в них регистрирующие датчики 
[16], а так же, как правило, небольшой объем рефлюктата, 
попадающего в просвет дыхательных путей, что не позволяет 
использовать методики неинвазивного мониторинга, позво-
ляющие детектировать постороннее содержимое, попадаюшее 
в просвет трахеи, например, с помощью УЗИ датчика [16].

Одним из возможных вариантов количественной оценки 
желудочно-пищеводно-трахеобронхиального рефлюкса 

является учет рефлюксных событий с применением монито-
ринга рН в пищеводе с одновременной оценкой изменений 
в аускультативной картине легких. При разработке и внедре-
нии этой методики возникла задача выявления изменений 
аускультативной картины с течением времени и обнаружение 
различий в аускультативных данных над правым и левым 
легким, поскольку, как правило, аспирация желудочного со-
держимого происходит в главный правый бронх, что связано 
с особенностями анатомии трахеобронхиального дерева. 
И, следовательно, появление различий в аускультативной 
картине над правым и левым легким тоже можно рассматри-
вать как важную диагностическую информацию.

2. Материалы и методы 
исследования

Повышение эффективности информационно-измеритель-
ных технологий неинвазивного экспресс-контроля состояния 
органов дыхания при диагностике рефлюкс-ассоциированной 
бронхиальной астмы.

https://doi.org/10.31071/kit2017.13.11
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Типичные аускультативные (звуковые) сигналы, использу-
емые для неинвазивной функциональной диагностики реф-
люкс-ассоциированной бронхиальной астмы (РАБА), пред-
ставляют собой квазипериодические случайные процессы, 
вероятностные свойства которых должны рассматриваться как 
априори зависящие от времени. Такая зависимость диктуется 
особенностями биофизических изменений в процессе восста-
новления и появлением источников случайного факторного 
влияния на модели таких изменений [17–20]. В нашем иссле-
довании будем рассматривать изменения аускультативной 
картины над правым и левым легким после зафиксированного 
при рН мониторинге высокого гастроэзофагеального реф-
люкса, как источника могущего влиять на сигналы аускуль-
тации. На рис. 1 представлены реализации информационных 
аукскультационных сигналов для двух вариантов состояния 
объекта диагностики у одного больного: а) без обструкции, 
б) с обструкцией после фиксации высокого желудочно-пи-
щеводного рефлюкса.

На рис. 2 представлены локализованные, на интервале на-
блюдения (0–1200) мс, вейвлет-спектры аукскультационных 
сигналов, приведенных на рис. 1.

Из рис. 1 и 2 наглядно видно отсутствие значимых различий 
не только между сигналами вариантов а) и б), но и между 
их вейвлет-спектрами. Использование традиционных методов 

описательной статистики, применяемых в медико-биологи-
ческих исследованиях [20–22], также не выявляют различий 
при нормативном уровне значимости α = 0,05. Такие методы 
априори постулируют стационарность исследуемых процес-
сов, не учитывая динамику нестационарности на интервале на-
блюдения и не могут применятся при активном мониторинге. 
Рассмотрим вероятностную модель локальной нестационар-
ности информационного сигнала аускультации.

Известно, что при коррелированности гармоник любого 
информационного сигнала x(t), последний становится спек-
трально-нестационарным [1, 8]. Такую нестационарность 
можно выявить, вычисляя функцию когерентности, которая 
определяется выражением [9–12]

Рис. 2. Вейвлет-спектры информационных сигналов аускультации: а) без обструкции; б) с обструкцией.

Рис. 1. Реализации информационных аукскультационных сигналов для двух вариантов состояния объекта 
диагностики: а) без обструкции, б) с обструкцией.

где ƒξη(ω) — взаимная спектральная плотность стационарно 
связанных сигналов ξ(t) и η(t);ƒξ(ω) и ƒη(ω) — спектральные 
плотности нестационарности любого из процессов ξ(t) и η(t) 
будем иметь условие

(1)

(2)
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Рассмотрим теперь некоторый случайный измерительный 
сигнал x(t) существующий на конечном интервале Т времени 
его наблюдения. Для выявления спектральных свойств такого 
сигнала воспользуемся его двумерным частотно-временным 
(по масштабу «а» и сдвигу «в») дискретизированным непре-
рывным вейвлет-преобразованием [23, 24], осуществляя сверт-
ку сигнала x(t) с некоторой базисной вейвлет-функцией ψ(t).

zji
(t) – случайные (остаточные) изменения гармоник Wx(aj,bi) 

спектра по времени (при фиксированном масштабе)
2. Временная нестационарность (по сдвигу):

(3)

Для дискретного непрерывного вейвлет-преобразования 
результаты свертки будут представлены множеством вейв-
лет-коэффициентов Wx(aj,bi) = ηji, ,  [23, 24], где 
h — количество масштабов, m — количество сдвигов. Извест-
но, что такая модель вейвлет-преобразования увеличивает 
взаимную коррелированность получаемых вейвлет-коэффи-
циентов. Для уменьшения последней продифференцируем 
анализирующий вейвлет W[x(t)], что эквивалентно, исходя 
из свойств вейвлет-преобразования, дифференцированию 
реализации x(t) сигнала X(t).

(4)

Обозначим полученные, при таком дифференцировании, 
вейвлет-коэффициенты как Wy(aj,bi). Будем рассматривать 
основной и продифференцированный спектры, как реали-
зации Vji(aj,bi) = Wy(aj,bi) и Uji = Wy(aj,bi) системы (V,U) для 
случайных величин V и U. Рассмотрим нормированный 
коэффициент RVU линейной парной корреляции [16] между 
величинами V и U.

Для процессов x(t) и y(t), условие (2) для функции когерент-
ности (1) приводит к условию

(5)

где (6)

KVU — ковариация (совместный центральный момент 2-го по-
рядка) между спектрами Vji и Uji;
σv

2, σU
2 — дисперсии спектров Vji и Uji.

Учитывая, что коэффициент линейной парной корреляции 
RVU нормирован , имеет смысл убрать ограничение 
по модулю для этого коэффициента. В этом случае снимается 
ограничение и на знак ковариации KVU, которая определяется 
выражением.

(7)

где N =h · m  
 – средние значения вейвлет-спектров Vj,i = Wx(aj,bi) 

и Uj,i = Wy(aj,bi).
Учитывая двумерность вейвлет-спектра по частоте ω 

(задается масштабом) и по времени t (задается сдвигом), 
введем факторные модели спектральной нестационарности 
процесса x(t).

1. Частотная нестационарность (по масштабу):

(8)

где δj
(ω) — функциональное изменение спектра Vji по оси мас-

штаба, обусловленное влиянием фактора спектральной неста-
ционарности (при фиксированном (t) времени наблюдения);

(9)

где δi
(t) – функциональное изменение спектра Vji по оси сдвига 

(из-за фактора нестационарности);
zji

(ω) – случайные (остаточные) изменения спектра Vji по частоте 
(сдвиг — фиксирован).

Применив математический аппарат классического диспер-
сионного анализа (для параметрической модели факторного 
влияния) к коэффициентам вейвлет-преобразования спектров 
U и V, можно получить частотное и временное разложение 
для межспектральной ковариации KVU и межспектральной 
нормированной корреляции RVU (последняя, для простоты, 
представлена для нормированных по дисперсиям спектров   
Wx(aj,bi)и Wy(aj,bi)).

(10)

где  и  — нормированные по диспер-
сиям σv

2 и σU
2 остаточные среднеквадратические отклонения 

(СКО) спектров Wx(aj,bi) и Wy(aj,bi), соответственно, по частот-
ной и временной координатам.

При большом числе (N) вейвлет-коэффициентов (N  h 
и N  m) выражения (10) упрощаются:

Разложение (12) получено для вейвлет-спектра амплитуд 
(спектра первого порядка). Аналогичное разложение можно по-
лучить вейвлет-спектра мощности (спектра второго порядка).

3. Результаты и обсуждения
Использование параметров спектральной нестационар-

ности для классификации и локализации легочных патологий 
возможно лишь в том случае, если такие параметры статисти-
чески значимо меняют свои средние значения при изменении 
уровней случайного факторного влияния, обуславливающего 
текущее биологическое состояние объекта экспресс-контроля. 
Оценка статистической значимости, в этом случае, должна 
проводится для двух сравниваемых биологических состояний 
(θ1 — норма, θ2 — патология), на основе нормативного теста 
на значимость, в котором основная гипотеза H0: факторное 
влияние отсутствует, объект находится в состоянии θ1. Альтер-
нативная гипотеза H1: факторное влияние присутствует, объект 
находится в состоянии θ2.

Если КМК для состояний θ1 и θ2 статистически одинаковы, 
то информативность такого коэффициента — нулевая. Уве-
личение информативности КМК будет определятся ростом 
разности между его значениями для состояний θ1 и θ2. Коли-
чественная оценка информативности, включая оценку ее ста-
тистической значимости, может производится с помощью 
нормативного теста на равенство коэффициентов корреляции 

(11)

(12)
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[13] при заданных объемах значений вейвлет-коэффициентов, 
используемых для расчета КМК. Критериальная статистика 
для этого теста вычисляется по уравнению 

остальные КМК RSD (модули их Т-статистик равны более 5, 
что значительно превышает значение 1,96).

В табл. 2 представлены результаты вычисления значений 
КМК и критериальной Т-статистики для четырех вариантов 
КМК в задаче локализации обструкции.

Из табл. 2 следует, что все 4 КМК — информативны, по-
скольку модуль их Т-статистик превышает 1,96, однако 
наиболее информативным является КМК RSD (модуль его 
Т-статистики равен 21,63 >> 1,96).

Количественная оценка статистической значимости КМК 
будет определятся вероятностью попадания КМК в критиче-
скую область определяемую интервалами ω1  [–;–1,96], 
ω1  [1,96;].

Эта вероятность больше 0,999 для Т > 5,0 (статистики 
RAM, RAD, RSM из табл. 2) и больше 0,99999 (статистики RAD 
из табл. 1 и RSD из табл. 2).

(13)

где (14)

(15)

(16)

N — объем выборки (для оси масштаба N = 13376, для оси 
сдвига N = 13230).
r

1
 — значение КМК, соответствующе состоянию θ1, а r

2
 — со-

стоянию θ1.
Область допустимых значений ω0 для T-статистики при 

справедливости основной гипотезы определяется интервалом 
ω0   (–1,96; 1,96) если уровень значимости α = 0,05 [13].

Основная и альтернативная гипотезы, при использовании 
конкретных значений КМК r

1
 и r

2
, будут удовлетворять следу-

ющим условиям:
H

0
: r

1
 = r

2

H
1
: r

1
  не равно r

2
.

В ходе тестирования КМК может быть принято одно из двух 
решений: γ

0
 (T-статистика   ω0); γ

1
 (T-статистика ω0).

Для такого исследования были использованы результаты 
мониторинга по сигналам аускультации пациентов на этапе 
послеоперационной реабилитации с верифицированными 
состояниями отсутствия или наличия обструкции. В табл. 1 
представлены результаты вычисления значений КМК и крите-
риальной Т-статистики для четырех вариантов КМК в задаче 
экспресс-контроля появления обструкции: 

RAM RAD RSM RSD

Ср. Z Ср. Z Ср. Z Ср. Z

Норма 0,1665 0,07299 0,748 0,4205 0,19 0,0835 0,4375 0,2037

Обструкция 0,0815 0,03547 0,6195 0,3145 0,0405 0,0176 0,5445 0,2652

T(норм./обстр.) 5,691 8,618 5,402 –5,001

RAM RAD RSM RSD

Ср. Z Ср. Z Ср. Z Ср. Z

Right 0,12 0,0524 0,475 0,2243 0,04 0,0174 0,597 0,299

Left 0,3 0,13442 0,756 0,4285 0,344 0,1557 0,862 0,56505

T (Left./Right.) 6,7229 16,6 11,336 21,63

Табл. 1. Результаты экспериментальных исследований параметров нестационарности сигналов 
аускультации для состояний θ1 и θ2 (задача экспресс-контроля появления обструкции).

Табл. 2. Результаты экспериментальных исследований параметров нестационарности сигналов 
аускультации для состояний θ1 и θ2 (задача локализации обструкции).

Из табл. 1 видно, что наиболее информативным является 
КМК RAD (модуль его Т-статистики равен 8,618 >> 1,96), ме-
нее информативнымs, но статистически значимым является 

4. Выводы
Анализ результатов тестирования сигналов аускультации 

(табл. 1 и 2) указывает, что при ограничениях на время на-
блюдения и априорной нестационарности сигналов, большей 
информативностью при расчете параметров будут обладать 
спектры мощности.

В работе решена задача повышения достоверности 
(до 0,99999) классификации послеоперационных легочных 
осложнений с использованием в качестве информативного 
параметра КМК RAD, что позволяет применять ограниченные 
во времени сигналы аускультации для экспресс-контроля 
и обнаружения последствий рефлюкса.

Доказана возможность локализации, с высокой достовер-
ностью (свыше 0,99999) обструкции долей легких при исполь-
зовании информативного параметра в виде КМК RSD. Наличие 
высоких информационных свойств у параметров RAM, RAD 
и RSM (табл. 2) указывают на возможность построения много-
мерного (для всех 4 КМК), пространства информативных 
параметров, позволяющего еще больше повысить достовер-
ность, для задач увеличения точности и качества локализации 
обструкции. Такие задачи предполагают совершенствование 
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существующих информационных технологий многопараме-
трического контроля и функциональной диагностики.

Использование математического аппарата представлен-
ного в статье может оказатся полезным для решения задачи 
диагностики гастроэзофаготрахеобронхиального рефлюкса 
и рефлюксассоциированной бронхиальной астмы.

Из табл. 1 и 2 следует что значения любых КМК для варианта 
состояния, связанного с нарушением медицинской нормы, 
всегда имеют меньшие значения чем КМК для нормального 
состояния. Такой вывод позволяет использовать методику 
локализации обструкции, в любой половине легкого, по знаку 
Т-статистики.

Исследования проводились с соблюдением националь-
ных норм биоэтики и положений Хельсинкской декларации 
(в редакции 2013 г.). Авторы статьи — П. Ф. Щапов, А. В. Гор-
булич, Р. С. Томашевский, Ю. А. Заикина — подтверждают, что 
у них нет конфликта интересов.
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Використання параметрів нестаціонарності сигналів 
легеневої аускультації для виявлення та локалізації 

легеневої патології
П. Ф. Щапов1, А. В. Горбуліч2, Р. С. Томашевський1, Ю. А. Заїкина2

1Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»), Україна 
2Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО), Україна

Резюме

Введення. В роботі запропоновано використання моніторингу рН стравоходної системи у поєднанні з аускультацією легень 
для оцінки впливу шлунково-стравоходного-трахобеонгіального рефлюкса.

Постановка завдання. Методологія. В роботі типовий аускультативний сигнал представлений як квазіперіодичний випад-
ковий процес і бронхообструктивні зміни, викликані рефлюксом, як випадковий фактор, що впливає на цей процес. Представле-
ний підхід оцінювання стану впливу цього фактора на основі порівняння показників нестаціонарності спектру самого сигналу 
та його лінійного перетворення. Для розрахунку спектрально-часових показників сигналу використовувалося безперервне 
вейвлет-перетворення для дискретних сигналів. Рівень значущості факторного впливу інформативного сигналу оцінювався 
за допомогою Т-статистики.

Мета роботи. Підвищення ефективності інформаційно-вимірювальних технологій неінвазивного експрес-контролю стану 
органів дихання при діагностиці рефлюкс-асоційованої бронхіальної астми.

Результати дослідження. В результаті роботи розроблено та експериментально підтверджено метод оцінки впливу рефлюкса 
на органи дихання при післяопераційному відновленні. Метод полягає в обчисленні інформативних показників, які оцінюють рівень 
нестаціонарності сигналу та його лінійного перетворення — коефіцієнтів межспектральної кореляції. Результати експерименталь-
них досліджень підтвердили ефективність та статистичну значимість запропонованого методу та інформативних показників.

Заключення. В роботі вирішена задача підвищення достовірності класифікації післяопераційних легеневих ускладнень та до-
казана можливість локалізації обструкції дольових легень за допомогою моніторингу аускультативного сигналу.

Використання математичного апарату, представленого в статті, може виявитися корисним для вирішення задач діагностики 
гастроезофаготрахеобронхіального рефлюкса та рефлюкс-асоційованої бронхіальної астми.
Ключові слова: Рефлюкс; бронхіальна астма; експресс-контроль; вейвлет-перетворення; функція когерентності; нестаціо-
нарність.
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Use of parameters of unsteadiness of signals 
of pulmonary auscultation for detection 
and localization of pulmonary pathology
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1National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» (NTU «KhPI»), Ukraine 
2Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education (KhMAPO), Ukraine
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Resume

Introduction. The paper proposes the use of monitoring of pH in the esophagus in combination with an auscultation of the lungs 
to assess the effect of gastrointestinal-esophageal-tracheobronchial reflux.

Problem statement. Methodology. A typical auscultatory signal is presented as a quasiperiodic random process and bronchoo-
bstructive changes caused by reflux as a random factor affecting this process. The approach of estimating the step of the influence 
of this factor is proposed on the basis of comparison of indices of the nonstationarity of the spectrum of the signal itself and its linear 
transformation. To calculate the spectral-temporal signal parameters, a continuous wavelet transform for the discrete signals was used. 
The level of significance of the factor influence the informative signal was estimated using T-statistics.

Purpose of work. Increasing the effectiveness of information and measurement technologies for non-invasive express control of the 
state of respiratory organs in the diagnosis of reflux-associated bronchial asthma.

Research results. As a result of the work, a method for evaluating the effect of reflux on respiratory organs during postoperative 
recovery was developed and experimentally confirmed. The method consists in the computation of informative indicators that quantify 
the level of the nonstationarity of the signal and its linear transformation, the coefficients of the inter-spectral correlation. The results 
of experimental studies confirmed the effectiveness and statistical significance of the proposed method and informative indicators.

Conclusion. The task of increasing the reliability of the classification of postoperative pulmonary complications was solved in the 
work, and the possibility of localization of lung limb obstruction was proved by means of auscultative signal monitoring

The use of the mathematical apparatus presented in the article may prove useful in solving the problem of diagnosis of gastro-
esophagotracheobronchial reflux and reflux-associated bronchial asthma.
Key words: Reflux; Bronchial asthma; Express control; Wavelet transformation; Coherence function; Nonstationarity.
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EFMI and SFMI, the Swedish Medical Informatics Society as part-
ners. SFMI will be the organizer of MIE 2018.

Conference Venue
The Swedish Exhibition & Congress Centre Visiting address: 
Mässans gata/Korsvägen 
SE-412 94 Gothernburg, Sweden 
Phone: +46 31 708 80 00 
Fax: +46 31 16 03 30 
www.swefair.se

Conference Secretariat
MIE2018 CONTACT LOC 
Phone: +46 (0) 705 406520 
e-mail: lars.lindskold@vgregion.se

Submission
We Invite you to submit scientific contributions to the confe-

rence. Focus for the MIE 2018 congress will be «Building Continents 
of Knowledge in Oceans of Data: the Future of Co-Created Health» 
The conference is pointing to the broad range of topics in digitizing 
health care citizens participation, professional challenges meeting 
health information technology, data science, population health in-
formatics, learning health systems, connected health and changing 
health systems. These topics are addressed from the perspectives 
of citizens, patients and their families, health professionals, service 
providers, standards developers and policy makers.

Paper submission deadline 2017-11-01
Notification of acceptance 2018-01-15
Early registration deadline 2018-03-30

In 2008 SFMI were honoured to host the MIE congress. 10 years 
later ware back again in Sweden with MIE 2018.

The organization will be much the same as for MIE2008. It will 
be a co-arrangement with our yearly Swedish conference Vitalis 
where the participants can select either MIE2018 or Vitalis ses-
sions. We hope that MIE 2018 in Gothenburg will be a great and 
memorable event for all of us.

https://www.efmi.org/
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Диффузионно-взвешенные изображения 
и ПЭТ/КТ в диагностике онкологической патологии 

брюшной полости
В. Н. Соколов1,2, Е. С. Ситникова4, Г. М. Рожковская1, Т. К. Дорофеева1 

В. М. Цвиговский1, М. А. Любчак3, Л. В. Анищенко1

1Одесский Национальный медицинский университет, Украина 
2Диагностический центр «Юж-Укрмедтех», Одесса, Украина 

3Клинический дом «Odrex», Одесса, Украина 
4Областная клиническая больница, Одесса, Украина

Резюме

Введение. Анализ литературных источников, посвященных использованию методов КТ, диффузионно-взвешенных изобра-
жений (ДВИ) и ПЭТ/КТ для диагностики злокачественных образований брюшной полости (рака желудка, рака толстой кишки, 
лимфом брюшной полости и др.), имеют неоднозначный, а иногда даже противоречивый характер. Особенно затруднительна 
диагностика рака желудка, который остается вторым по распространенности раком в мире.

В этой статье описывается система постановки диагноза рака желудка — TNM (опухоль–узел–метастаз) и его клиническое зна-
чение. Обсуждаются и иллюстрируются относительные преимущества и ограничения КТ, ДВИ и ФДГ ПЭТ в стадии предварительной 
обработки и в мониторинге реакций на терапию при раке желудка. Кроме этого, приводятся возможные преимущества комбини-
рованных КТ, ДВИ и ПЭТ в диагностике других заболеваний брюшной полости, таких как лимфома и рак толстого кишечника.

Цель работы. Изучить диагностическую возможность метода ДВИ и сравнить ее с диагностической характеристикой мультиспи-
ральной компьютерной томографии (МСКТ) и 18Ф-ФДГ ПЭT/КТ в диагностике злокачественных образований брюшной полости.

Материалы и методы. Измерялась интенсивность сигнала в серии ДВИ изображений и рассчитывались значения коэффици-
ента диффузии (ADC). ДВИ основан на регистрации изменений в характере броуновского движения молекул воды в различных 
патологических процессах. ПЭТ/КТ проводился с использованием меченной радиоактивным изотопом фтор-18-дезоксиглюкозы 
(ФДГ) — метод, который позволяет визуализировать и количественно оценивать метаболизм глюкозы в опухолевой ткани.

Результаты и выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что ДВИ имеет более высокую чувствительность, 
но более низкую специфичность, чем 18Ф-ФДГ ПЭТ/КТ. В целом, ДВИ эффективнее, чем 18Ф-ФДГ ПЭТ/КТ для предоперационной 
постановки диагноза и представляет собой дополнительный метод визуализации, тогда как 18Ф-ФДГ ПЭТ/КТ имеет ограниченную 
полезность для предоперационной диагностики. В то же время ПЭТ/КТ дает существенное преимущество в улучшении диагно-
стики и терапевтического наблюдения за пациентами, осуществляет мониторинг реакций на лечение.
Ключевые слова: интенсивность сигнала в серии  ДВИ, ПЭТ/КТ в оценке метаболизма глюкозы в опухолевой ткани.

Введение размера опухоли, степени проникновения и тромба сосудистой 
опухоли, метастазы в лимфатические узлы рассматриваются как 
ключевой независимый предиктор рецидива и являются одним 
из показаний к адъювантной химиотерапии у пациентов с РЖ. 
Статистически, 5-летняя выживаемость (после хирургического 
лечения) у пациентов с нулевой стадией РЖ составляет 86,1%, 
тогда как показатели выживаемости у пациентов с N1, N2 и N3 
РЖ резко снижаются до 58,1%, 23,3% и 5,9%, соответственно. 

Цель работы. Провести точную предоперационную оценку 
лимфатических узлов, которая может способствовать выбору 
кандидатов на неоадъювантную химиотерапию, оптимизи-
ровать стратегию радикальной хирургии и прогнозировать 
результат лечения. Исходя из этого, было крайне важно уста-
новить стадию заболевания путем выявления регионарных 
и отдаленных метастазов при раковых заболеваниях желудка 
и других заболеваний брюшной полости.

Для исследований, кроме традиционных методик — компью-
терная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография 
(МРТ) использованы: метод диффузионно-взвешенных изо-
бражений (ДВИ) и позитронно-эмиссионная томография 
(ПЭТ)/КТ. Известно, что ДВИ сигнал состоит из движения 

Несмотря на то, что за последние 50 лет заболеваемость 
и смертность резко снизились, рак желудка (РЖ) остается 
четвертым по распространенности раком и занимает второе 
место в мире как причина смертельных случаев, связанных 
с раком и с плохим прогнозом. Разнообразие терапевтических 
вариантов, доступных для РЖ, таких как радикальная резекция, 
эндоскопическая подслизистая диссекция и неоадъювантная 
химиотерапия, делает точную предоперационную TNM-стадию 
необходимой для пациентов с диагнозом рак желудка. Оценка 
лимфатических узлов имеет решающее значение для стратегии 
лечения и определения прогноза у пациентов с этой патологией. 
В случаях без отдаленных метастазов, расширенная лимфаде-
нэктомия, основанная на точной локализации лимфатических 
узлов, является важной процедурой в радикальной гастроэк-
томии, которая может улучшить исход для пациентов с РЖ. По 
данным Японской Ассоциации рака желудка для дифферен-
цированного раннего РЖ Т1а, без метастазов в лимфатические 
узлы, указывается эндоскопическая резекция или частичная 
резекция плюс лимфаденэктомия. При наличии корреляции 
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молекул воды во внеклеточном, клеточных и внутрисосуди-
стом пространствах. Степень диффузионных ограничений 
в биологических тканях коррелирует с целостностью клеточ-
ных мембран и клеточного состава тканей. Диффузия не зави-
сит от времен релаксации и является независимым фактором, 
влияющим на контраст изображения (рис. 1).

Для оценки сигнала от молекул воды в различных средах 
с целью определения характеристик ткани используются сен-
сибилизирующие диффузионные градиенты.

Время, за которое протоны возвращаются к состоянию 
равновесия после воздействия на них электромагнитным 
импульсом, называется временем релаксации. Оно различно 
у здоровых и патологичных тканей и зависит от окружающих 
молекул и атомов. На основе этой разницы строятся МР-изо-
бражения. Различают два основных времени релаксации — Т1 
и Т2. Т1 — это время, за которое спины 63% протонов возвра-
щаются к равновесному состоянию. Т2 — это время, за которое 
спины протонов сдвигаются по фазе (расфазируются) под 
действием соседних протонов.

Чтобы получить сигналы при диффузии воды, необходимо 
использование мощных поверхностных катушек с фазирован-
ной решеткой и быстрых методов визуализации — эхопланар-
ной и параллельной (рис. 2, 3).

Для получения ДВИ чаще всего используется импульсная 
последовательность (SE EPI) с наличием добавочной пары диф-
фузионных градиентов одинаковой амплитуды и длительности. 
Количественные измерения могут быть сделаны с ДВИ по коэф-
фициентам диффузии (ИКД) и дробной анизотропии (ДА).

ИКД в разных тканях:
Примерные значения (х10-3 s/mm2)
Доброкачественные опухоли > 1,5
Солидные формы рака 
(первичные и метастатические, 
в том числе лимфоузлы)  0 – 1,1
Лимфомы и гиперцеллюлярные опухоли 0,6 – 0,8

(А): молекулы воды в контейнере в одиночку двигаются хаотически 
(броуновское движение);
(B): ткань с высоким содержанием клеток препятствует движению 
молекул воды;
(C): ткань низкой клеточности, или поврежденных клеток, способ-
ствует более интенсивному движению молекулы воды.

Рис. 1. Движение молекул воды (Hopkins S., Yang G., 2011).

Рис. 2. Эхопланарная визуализация (Hopkins S., Yang, G. Y.).

Рис. 3. Параллельная визуализация (Hopkins S., Yang G. Y.).

Материал и методы 
исследования 

При изучении диффузно-взвешенных изображений нами 
использовался МРТ томограф Toshiba Vantage Atlas 1.5Т. Ап-
парат имеет высокое однородное магнитное поле, развитую 
систему обработки изображений, 12 ядерный процессор, 
объем оперативной памяти 40 Гб, объем жесткого диска 
1,9 ТБ. Имеется эффективная градиентная система — скорость 
изменения напряжения поля: 130 или 200 мт/м/мс.

Обследовались пациенты с различной патологией брюшной 
полости: рак желудка, рак прямой кишки и др. Ранее при раке 
желудка исследование начиналось с использования компью-
терной томографии. С 2006 по 2012 г. нами использовались 
4-х срезовые компьютерные томографы, 2012–2015 — 16-и 
срезовые, в последние годы — 64-х срезовые.

Прорастание рака в стенку желудка, которое визуализиро-
валось при КТ, было классифицировано следующим образом: 
при поражениях Т1 и Т2 инвазия ограничена стенкой желуд-
ка, внешняя граница гладкая. В очагах Т3 серозный контур 
становится размытым, и участки с увеличенным затуханием 
можно видеть в перигастральном жире. При поражениях Т4 
распространение опухолей часто происходит через связочные 
и перитонеальные пространства в соседние органы. Опухоль 
поперечно-ободочной толстой кишки может проникать через 
желудочную связку в поджелудочную железу и в печень через 
желудочно-печеночную связку.

Метод ПЭТ/КТ был использован с применением 2-дезокси-
[18Ф]-фтор-d-глюкозы при вышеперечисленной патологии.

Результаты и обсуждение
На рис. 4, 5, 6 представлен рак малой кривизны желудка 

с метастазом вдоль малой кривизны («Odrex»). Метастаз ви-
ден более отчетливо при ДВИ, чем при использовании МРТ.

Чувствительность к воде определяется градиентом диф-
фузии b-фактора (s/mm2). Чем больше значение b тем более 
чувствительны диффузно-взвешенные изображения (как 
правило, в последовательности используется диффузно-взве-
шенное изображение с фактором градиента b = 50, 400, 800, 
1000 (s/mm2). На рис. 7–10 представлены различные методы 
визуализации опухоли желудка.

ДВИ более отчетливо отображает множественные метаста-
зы в брюшной полости (ДВИ b = 400 s/mm2).
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Рис. 4–6. Рак малой кривизны желудка с метастазом вдоль малой кривизны.

Рис. 4. КТ. Рис. 5. МРТ. Рис. 6. ДВИ.

Рис. 7–10.  Различные методы визуализации злокачественной опухоли 
в верхней трети желудка.

Рис. 7. КТ опухоли. Рис. 8. ДВИ опухоли.

Рис. 9. Псевдо-ПЭТ изображение. Рис. 10. Цветовая карта 
(см. цветную вкладку).
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На рис. 11–14 представлены изображения, полученные 
различными методами,  злокачественной опухоли выходного 
отдела желудка с метастазами в брюшную полость в области 
головки поджелудочной железы.

Опухоли желудка в данных исследованиях характеризо-
вались высокой интенсивностью сигнала. Средние величины 
ИКД нормальной стенки желудка были 1,448 ± 0,33 SD mm2/s, 
для опухоли желудка 0,894 ± 0,32 SD mm2/s, т. е. были зна-
чительно ниже, чем над неизмененными стенками желудка. 
На рис. 15 КТ: рак сигмовидной кишки, на рис. 16 метастазы 
представлены более информативно. При карциноматозе 
брюшины — отчетливо видно множественное метастази-
рование брюшины при использовании ДВИ и псевдо-ПЭТ 
(рис. 17–21).

Таким образом, на основании собственного опыта и про-
смотренного материала нами не было выявлено каких-либо 
различий между ДВИ, КТ и МРТ изображений относительно 
их способности обнаружения стадий рака желудка и опухолей 
других органов. Тем не менее, ДВИ может обнаруживать пери-
тонеальное распространение процесса, более четко выявлять 
метастазы в печени и лимфатических узлах, способно обна-
ружить рецидив заболевания раньше, чем обычные методы 
визуализации, а также более эффективно контролировать 
реакцию у больных с метастатическим процессом. ДВИ имеет 
потенциал, чтобы быть клинически эффективным для оценки 
предоперационной TMN стадии рака желудка. Мы считаем, 

Рис. 11. КТ опухоли. Рис. 12. ДВИ опухоли.

Рис. 13. Псевдо-ПЭТ изображение. Рис. 14. Диффузия в цвете 
(см. цветную вкладку).

Рис. 11–14. Злокачественная опухоль выходного отдела желудка с метастазами в брюшную 
полость в области головки поджелудочной железы.

что он может быть добавлен к обычным КТ и магнитно-резо-
нансным томографическим исследованиям.

Позитронно-эмиссионная томография для предоперацион-
ной постановки диагноза  представляет собой дополнитель-
ный метод визуализации, тогда как 18Ф-ФДГ ПЭТ/КТ с 2-дезок-
си-[18Ф]-фтор-д-глюкозой (ФДГ) признана более полезным 
диагностическим методом в клинической онкологии. ФДГ ПЭТ 
позволяет сканировать больший объем, чем при использова-
нии КТ. Несмотря на то, что ФДГ ПЭТ не является подходящей 
диагностической процедурой первой линии при выявлении 
рака желудка и не помогает в постановке диагноза опухоли, 
она может сыграть ценную роль в обнаружении отдаленных 
метастазов в печени, легких, надпочечниках, яичниках и ске-
лете. ФДГ ПЭТ также может быть полезной при наблюдении 
за пациентами, проходящими химиотерапию, поскольку этот 
метод позволяет идентифицировать ранний ответ на лечение. 
Необходимы дальнейшие исследования для определения 
эффективности ФДГ ПЭТ в выявлении локальных метастазов 
в узлах и в перитонеальном пространстве. Тем не менее, ком-
бинированное использование КТ и ПЭТ может быть полезным 
в предоперационной постановке диагноза — рак желудка 
и в терапевтическом мониторинге пораженных пациентов.

При истинной ПЭТ диагностике злокачественные опухоли 
характеризуются повышенным метаболизмом глюкозы. ПЭТ 
с использованием глюкозы, меченной радиоактивным изо-
топом фтором (ФДГ-6-фосфат) позволяет визуализировать 
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Рис. 17–21. Карциноматоз брюшины — отчетливо видно множественное метастазирование 
брюшины при использовании ДВИ и псевдо-ПЭТ.

Рис. 15. КТ: рак сигмовидной кишки. Рис. 16. Метастазы представлены более информативно.

Рис. 17 
(см. цветную вкладку).

Рис. 18 
(см. цветную вкладку).

Рис. 19 
(см. цветную вкладку).

Рис. 20. Рис. 21.

и количественно оценивать метаболизм глюкозы в опухо-
левой ткани. ФДГ фосфорилируется с участием фермента 
гексокиназы, превращается в ФДГ-6-фосфат и накапливается 
в злокачественных клетках тканях.

Ниже приведен ряд исследований, оценивающих роль ПЭТ/КТ 
в диагностике рака желудка, констатируя его метастазирование 
в регионарные и отдаленные лимфоузлы, сальник, брюшину 
и отдаленные органы.
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Рис. 22-24. КТ: рак малой кривизны желудка с изъязвлением.

Рис. 22. КТ: рак желудка I-й стадии. Рис. 23. КТ: рак желудка II -й стадии. Рис. 24. КТ: рак желудка III-й стадии.

Рис. 26. ПЭТ/КТ: группа метастазов брюшной полости.Рис. 25. КТ: метастаз в общепеченочной артерии. 

Рис. 28. ПЭТ/КТ: выраженное накопление глюкозы 
над опухолью; отчетливо выявляются метастазы вдоль 

малой кривизны желудка (стрелка).

Рис. 27. КТ: рак проксимального отдела желудка. 
Метастазы вдоль малой кривизны желудка плохо 

дифференцируются.
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КТ показывает рак малой кривизны желудка с изъязвлением. 
На рис. 22 представлен рак I-й стадии (прорастание слизистой 
с подслизистой), на рис. 23 — рак II-й стадии (опухоль прорас-
тает мышечную оболочку), на рис. 24 — рак III-й стадии. ПЭТ/КТ 
интенсивность поглощения глюкозы в опухоли I-й и II-й стадии 
несколько хуже, чем при КТ с контрастированием. Разрешение 
ПЭТ ограничено по объему, усреднением метаболического 
сигнала, с усредненным поглощением глюкозы. Однако четче 
виден метастаз в брюшной полости.

Другой пример. Метастазы в лимфатических узлах у 63-лет-
него мужчины с диагнозом рак желудка. На рис. 25 осевая КТ-
диагностика демонстрирует узел лимфатического узла (белая 
стрелка), смежный с левой желудочной артерией (белая стрел-

ка); на рис. 26 — узел лимфатического узла (черный наконечник 
стрелки), смежный с общей печеночной артерией (черная 
стрелка). Диагноз метастазов в лимфатические узлы может 
быть затруднен, если используются только критерии размера. 
Осевое ПЭТ-сканирование показывает заметное поглощение 
ФДГ в лимфатических узлах брюшной полости, что указывает 
на их метастазирование. Наличие метастазов в лимфатических 
узлах было подтверждено при патологоанатомическом анализе 
(Seok, Lim et al, 2006).

На рис. 25–28 представлены метастазы в лимфатических 
узлах в брюшной полости, а на рис. 29–31 — двусторонние 
надключичные лимфатические узлы (стрелки) диаметром 
менее 1 см. ПЭТ сканирование показывает лимфатические 

Рис. 29. ПЭТ/КТ: поражения над- и подключичных 
лимфатических узлов метастатическим процессом.

Рис. 30, 31. Более отчетливая локализация поражений.

Рис. 29-31. Метаболизм надключичных лимфатических узлов у 44-летней женщины с диагнозом рак желудка.

Рис. 32. КТ: диффузное утолщение почти всей стенки 
желудка (наконечники стрелок) из-за linitis plastic.

Рис. 33. Корональная ПЭТ: отсутствие заметного 
накопления ФДГ в желудке (стрелки).

Рис. 32–33. Перстневидно-клеточная карцинома без значительного поглощения ФДГ у 30-летней женщины 
с диагнозом рак желудка.
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узлы (стрелки) с повышенным поглощением ФДГ. Мета-
статическое участие было подтверждено при биопсии.

Было установлено, что на накопление радиоактивной 
глюкозы, в первую очередь, влияет гистологический 
подтип рака. Накопление в аденокарциномах кишечного 
типа — выше, диффузного типа — ниже. В перстневидных 
и муцинозных опухолях глюкоза накапливается значи-
тельно слабее. Однако, разница между подгруппами 
не достигала значительного уровня. Относительно слабо 
накапливается глюкоза в фиброзных тканях, особенно 
при cancer linitis.

На рис. 32–33 показана перстневидно-клеточная карцинома 
без значительного поглощения ФДГ у 30-летней женщины 
с диагнозом рак желудка.

Наличие перитонеального метастазирования и асцита яв-
ляется крайне неблагоприятным прогностическим фактором. 
Такое знание позволяет хирургу решить, следует ли проводить 
операцию или избежать выполнения ненужной лапаротомии. 
КТ остается методом выбора для предоперационного диаг-
ноза перитонеального карциноматоза. Тем не менее, пери-
тонеальный карциноматоз часто обнаруживается только при 
использовании ПЭТ/КТ.

Вид исследования Чувствительность Специфичность Точность PPV NPV

КТ 83,3% 75% 57,1% 87,5% 66,6%

ФДГ-ПЭТ 64,3% 100% 80% 100% 89%

Рис. 34–35. Перитонеальный карциноматоз при использовании ПЭТ/КТ (De Potter T., Flamen P., Van Cutsem E. et al., 2011).

Рис. 34. КТ с контрастированием: перитонеальный узел 
в пельвикальном перитонеуме (маленькие стрелки); мета-
стазы Шницлера в параректальные лимфатические узлы. 

Рис. 35. Фокус усиления ФДГ при той же локализации.

Табл. 1. Показатели чувствительности, специфичности и точности при КТ и ФДГ-ПЭТ/КТ. 

PPV — положительная прогностическая ценность.
NPV — отрицательная прогностическая ценность.

Рис. 36-38. Рецидив опухоли прямой кишки, выявленный с использованием ПЭТ/КТ (Choi J. Y., Shim К. Н., Kim S. E., 
Jung H. K., Jung S. А., Yoo К. et al, 2014).

Рис. 36. КТ: рецидив опухоли 
в прямой кишке.

Рис. 37. ПЭТ/КТ: рецидив опухоли 
прямой кишки.

Рис. 38. ПЭТ/КТ: метастаз 
в правой доли печени.



Клінічна інформатика і Телемедицина  2017. T.12. Вип.13.

100

ІТ в рентгенології

На рис. 34 показана КТ с контрастированием перитонеаль-
ного узла в пельвикальном перитонеуме (маленькие стрелки); 
метастазы Шницлера в параректальные лимфатические узлы, 
а на рис. 35 — фокус усиления ФДГ при той же локализации.

При раке желудка чувствительность при использовании 
ПЭТ/КТ — ниже, чем при использовании КТ. Однако, специ-
фичность и точность в выявлении рака желудка — выше, чем 
при использовании КТ (табл. 1).

При колоректальных раках 18Ф-ФДГ ПЭТ/КТ играет клю-
чевую роль в выявлении рецидива заболевания, оценке оста-
точных масс после терапии, локализации рецидивов у паци-
ентов с необъяснимым повышением ракового антигена (СЕА) 
в сыворотке крови. Рис. 36 и 37 демонстрируют на КТ и ПЕТ/КТ 
рецидивы опухоли прямой кишке. На рис. 38 — ПЭТ/КТ выяви-
ло метастаз в правой доли печени. На рис. 39 (см. цветную 
вкладку) и 40 представлены опухоли толстого кишечника 
при использовании КТ, виртуальной колоноскопии и ПЭТ/КТ 
с чувствительностью ПЭТ/КТ 96% и КТ 77%; специфичность: 
97% против 89%, соответственно. Рецидивирующий ректаль-
ный рак показан на рис. 41–43 (Choi J.Y., Shim К. Н., Kim S. E., 

Рис. 39 и 40. Опухоль толстого кишечника при использовании КТ, виртуальной колоноскопии и ПЭТ/КТ с чувствитель-
ностью ПЭТ/КТ 96% и КТ 77%; специфичность: 97% против 89%, соответственно.

Рис. 39. КТ-виртуальная колоноскопия. Выявляется опухоль 
толстой кишки (см. цветную вкладку) (Соколов, 2012).

Рис. 40. ПЭТ/КТ (слева) и КТ (справа) опухоли толстой 
кишки.

Рис. 41–43. Рецидивирующий ректальный рак.

Рис. 41. КТ опухолевой массы. Рис. 42. ПЭТ/КТ: рецидив опухоли 
(см. цветную вкладку).

Рис. 43. Подтверждает рецидив 
опухоли.

Jung H. K., Jung S. А., Yoo К. et al, 2014). На рис. 41 КТ показывает 
большую пресакральную и ретросакральную массу, которая 
показала отрицательный результат при биопсии. Результат 
получен отрицательный, так как игла прошла через некротиче-
ские изменения в опухоли. Стрелка показывает ход биопсии.

На рис. 42 и 43 — прерывистая «оправа» активной опухо-
ли, окружающей некротический центр. Повторная биопсия 
на основе этих изображений показала рецидив опухоли.

На рис. 44 представлены результаты проведенные после 
предоперационной терапии. Отмечено снижение накопления 
радиоактивной глюкозы до 35%.

Выводы
В работе сопоставлено диагностическое значение 

диффузионно-взвешенной визуализации (ДВИ) и 18F-
фтордезоксиглюкозной позитронно-эмиссионной томо-
графии/компьютерной томографии (18Ф-ФДГ ПЭТ/КТ) 
для N-постановки диагноза рака желудка, толстой кишки 
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и других злокачественных образований брюшной полости. 
Чтобы лучше понять диагностическую ценность ДВИ и ПЭТ/КТ 
для N-стадий, в качестве сравнительного метода применялась 
мультиспиральная компьютерная томография (MСКT). Срав-
нение двух методов показало, что ДВИ имеет более высокую 
чувствительность, но не имеет разницы в специфичности. ДВИ 
проявлял более высокую чувствительность, но более низкую 
специфичность, чем MСКT, а 18Ф-ФДГ ПЭТ/КТ имела более 
низкую чувствительность и эквивалентную специфичность.

В целом ДВИ лучше, чем 18Ф-ФДГ ПЭТ/КТ для предоперацион-
ной N-постановки диагноза. ПЭТ/КТ дает существенное преимуще-
ство в улучшении диагностики и наблюдения в процессе терапии 
за пациентами, осуществляет мониторинг реакций на лечение.

С учетом полученной в последнее время информации эти 
методики могут быть использованы на всех этапах диагности-
ки злокачественных опухолей брюшной полости, в том числе 
на ранней стадии.

Недостатком ПЭТ/КТ является низкая специфичность при 
диагностике разных типов опухолей, ложноположительные 
результаты, обусловленные воспалением, либо грануля-
ционными изменениями.

Исследования проводились с соблюдением националь-
ных норм биоэтики и положений Хельсинкской декларации 
(в редакции 2013 г.). Авторы статьи — В. Н. Соколов, Е. С. Сит-
никова, Г. М. Рожковская, Т. К. Дорофеева, В. М. Цвиговский, 
М. А. Любчак, Л. В. Анищенко — подтверждают, что у них нет 
конфликта интересов.
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Резюме

Вступ. Аналіз літературних джерел, присвячених використанню методів КТ, дифузійно-зважених зображень (ДЗЗ) і ПЕТ/КТ 
для діагностики злоякісних утворень черевної порожнини (раку шлунка, раку товстої кишки, лімфом черевної порожнини та ін.), 
мають неоднозначний, а іноді навіть суперечливий характер. Особливо важко діагностувати рак шлунка, який залишається 
другим за поширеністю на рак в світі.

У цій статті описується система постановки діагнозу раку шлунка — TNM (пухлина–вузол–метастаз) і його клінічне значення. 
Обговорюються і ілюструються відносні переваги та обмеження КТ, ДЗЗ і ФДГ ПЕТ в стадії попередньої обробки і в моніторингу 
реакцій на терапію при раку шлунка. Крім цього, наводяться можливі переваги комбінованих КТ, ДЗЗ і ПЕТ в діагностиці інших 
захворювань черевної порожнини, таких як лімфома і рак товстого кішківника.

Мета роботи. Вивчити діагностичну можливість методу ДЗЗ і порівняти її з діагностичною характеристикою мультіспіральної 
комп’ютерної томографії (МКТ) і 18Ф-ФДГ  ПEТ/КТ в діагностиці злоякісних утворень черевної порожнини.

Матеріали та методи. Вимірювалася інтенсивність сигналу в серії дифузійно-зважених зображень і розраховувалися значення 
коеф-фициенту дифузії (ADC). ДЗЗ заснований на реєстрації змін у характері броунівського руху молекул води в різних патоло-
гічних процесах. ПЕТ/КТ проводився з використанням міченої радіоактивним ізотопом фтор-18-дезоксиглюкозу (ФДГ) — метод, 
який дозволяє візуалізувати і кількісно оцінювати метаболізм глюкози в пухлинній тканині.

Результати та висновки. Отримані результати свідчать про те, що ДЗЗ має більш високу чутливість, але нижчу специфіч-ність, ніж 
18Ф-ФДГ ПEТ/КТ. В цілому, ДЗЗ ефективніше, ніж 18Ф-ФДГ ПEТ/КТ для передопераційної постановки діагнозу і являє собою додатковий 
метод візуалізації, тоді як 18Ф-ФДГ ПEТ/КТ має обмежену корисність для передопераційної діагностики. У той же час ПEТ/КТ дає суттєву 
перевагу в поліпшенні діагностики і терапевтичного спостереження за пацієнтами, здійснює моніторинг реакцій на лікування.

Ключові слова: інтенсивність сигналу в серії ДЗЗ, ПЕТ/КТ в оцінці метаболізму глюкози в пухлинній тканині.
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Abstract

Introduction. Analysis of literary sources devoted to the use of CT, DWI and PET/CT techniques for diagnosis of malignant abdominal 
cavities (stomach cancer, colon cancer, lumbar abdominal cavity etc.), are ambiguous and sometimes even controversial. Particularly, 
difficult is diagnosis of stomach cancer which remains the second most common cancer in the world.

The purpose of the work is to study the diagnostic possibility of the DWI method and compare it with the diagnostic characteristics 
of multi-spiral computed tomography (MCT) and 18F-FDG PET/CT in the diagnosis of malignant abdominal cavity forms.

Materials and methods. Intensity of the signal in the series of DWI was measured and the values of the diffusion coefficient 
(ADC) were calculated. DWI is based on the registration of changes in the nature of the Brownian motion of water molecules in vari-
ous pathological processes. PET/CT was performed using a fluorine-18-deoxyglucose labeled radioactive isotope (FDG), a method that 
allows to visualize and to value quantitatively glucose metabolism in tumor tissues.

Results. The obtained results indicate DWI has a higher sensitivity, but shows lower specificity than 18F-FDG PET/CT. Typically, DWI 
is more efficient than 18F-FDG PET/CT for the preoperative diagnosis and is an additional visualization method, while 18F-FDG PET/CT has 
limited utility for preoperative formulation. Simultaneously, PET/CT provides a significant advantage in improving diagnosis routine, 
therapeutic moni-toring of the patient, monitoring response to treatment.

Key words: Signal strength in a series of DWI, PET/CT, Evaluation of metabolism in tumor tissue.
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Рис. 10. Цветовая 
карта. Рис. 14. Диффузия.

Рис. 45. Лимфома до и после 4-х курсов 
лучевой терапии.

Рис. 17–19. Карциноматоз брюшины — отчетливо видно множественное метастазирование брюшины 
при использовании ДВИ и псевдо-ПЭТ.

Рис. 39. КТ: 
виртуальная 
колоноскопия.

Рис. 42. ПЭТ/КТ: 
рецидив опухоли.

Рис. 44. ПЭТ/КТ: до лечения и после лечения.
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Використання мобільних додатків 
при фармакологічній корекції ревматоїдних артритів
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Резюме

Вступ. Науково обґрунтовано використання мобільних додатків при фармакологічній корекції ревматоїдних артритів.
Мета роботи. Обґрунтування необхідності використання мобільних додатків при фармакологічній корекції ревматоїдних 

артритів.
Результати та обговорення. Наведено чотири основні тематичні напрямки електронної охорони здоров’я: медичні інфор-

маційні системи, телемедицина, дистанційне навчання, мобільна медицина. Встановлено, що мобільна медицина є новим міжсек-
торальним напрямком, що швидко розвивається. Представлено найвідоміші мобільні додатки, які застосовуються в ревматології, 
ортопедії, травматології, кардіології, пульмонології та гастроентерології.

Заключення. Доведено необхідність використання мобільних додатків пацієнтами, лікарями та студентами-медиками для нав-
чання, здійснення ефективної фармакологічної корекції ревматоїдного артриту та його супутніх станів, а також управління 
електронною картою пацієнта, надання медичних консультацій і контролювання перебігу хронічних захворювань.

Ключові слова: медичні додатки; ревматоїдний артрит; коморбідні стани; лікарі; студенти-медики.

Вступ
За сучасними уявленнями, при фармакологічній корекції 

ревматоїдних артритів важлива роль належить використанню 
мобільних додатків. При цьому мобільні медичні програми 
дуже широко використовуються в стільникових телефонах, 
електронних книгах, планшетах і пристроях з контролю стану 
пацієнтів, і є інноваційним рішенням для лікарів та студентів-ме-
диків. Разом з цим медичні додатки мають за мету збереження 
та підтримання здоров’я хворих, проведення більш ефективно-
го лікування й полегшення роботи медичних працівників.

Сучасний період розвитку суспільства характеризується 
значним впливом на нього інноваційних інформаційних тех-
нологій, які проникають у всі сфери людської діяльності. У той 
же час медичні мобільні додатки набувають усе більшого 
застосування лікарями і студентами-медиками, що особливо 
важливо при фармакологічній корекції ревматоїдного артри-
ту (РА). Зокрема, РА — це захворювання, що має складнощі 
при контролюванні його перебігу через спорадичні коливання 
активності [1].

Варто зазначити, що РA — аутоімунне захворювання, яке 
характеризується запаленням внутрішньої (синовіальної) 
оболонки суглобів і ушкодженням хряща, кісток, сухожил-
ків і зв’язок, що утворюють суглоб. При РА також можливе 
ураження внутрішніх органів. Існують дані, що 58% пацієнтів 
з РА мають хоча б одне супутнє захворювання і 25% — кілька 
супутніх захворювань [2]. Найбільш частими коморбідними 
станами у хворих РА є артеріальна гіпертензія, депресія, ви-
разкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, патологія 
органів дихання [3]. За даними інших дослідників, у пацієнтів 
частіше відзначають хронічні захворювання дихальної систе-
ми, цукровий діабет, ураження периферичних судин, інфаркт 
міокарда, рідше — цереброваскулярні порушення. Наявність 
серцево-судинних захворювань у хворих РА асоціюється з ви-

сокою активністю РА та є прогностичним фактором низької 
ефективності терапії [4]. Значний вплив на перебіг та наслідки 
РА надають супутні інфекції. Перебіг РА тривалий — патологічні 
зміни формуються протягом багатьох років із поступовим за-
лученням у процес різних груп суглобів [5].

За даними медичної статистики, в Україні реєструється біля 
123 тисяч хворих РА, серед яких близько 57 тисяч осіб працез-
датного віку. Близько 20–30% хворих РА втрачають працездат-
ність протягом перших 2–3 років після початку захворювання 
та близько 90% — протягом 20 років. Ревматоїдний артрит 
скорочує тривалість життя пацієнтів в середньому на 5–10 років. 
Виходячи з вищеозначеного, можна стверджувати, що РА має 
важливе медичне та соціально-економічне значення [6].

Мета роботи: обґрунтування необхідності використання 
мобільних додатків при фармакологічній корекції ревматоїд-
них артритів.

Результати та їх обговорення
Науковці вказують, що на сьогодні неможливо повністю 

вилікувати РA, оскільки причина хвороби невідома. Метою 
терапії є зменшення болю, запалення, зупинення або спо-
вільнення швидкості ушкодження суглобів і покращення якості 
життя хворого. Сучасне лікування РA в переважній більшості 
випадків дає можливість досягти перерахованих цілей.

Дослідження останніх років свідчать, що РА належить до пе-
реліку рідкісних (орфанних) хвороб. У цьому зв’язку президент 
Асоціації ревматологів України, академік НАМН України, ди-
ректор ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН 
України, доктор медичних наук, професор В. М. Коваленко 
зазначив, що для кращого вивчення РА треба створювати 
міжнародні реєстри для збереження цінних даних та більш 
достовірних статистичних розрахунків [7]. Однак, до переліку 
проблем, з якими стикаються пацієнти з РА та лікарі-ревматологи, 
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входять висока вартість тарезистентність фармакотерапії. 
Як зазначають вчені, про фармакорезистентність мова йде 
в ситуаціях, коли захворювання не піддається стандартно-
му лікуванню. При цьому треба пам’ятати, що існує велика 
кількість чинників, які зумовлюють фармакорезистентність 
пацієнтів з РА: пов’язані з пацієнтом (генетичні, вікові, гендерні, 
расові), хворобою (тяжкість перебігу захворювання, стадія, 
лікування), наявністю коморбідних станів та взаємодією інших 
лікарських засобів [7]. Зазначено, що ревматичні хвороби нині 
розглядаються у якості синдромів, які включають різні патоге-
нетичні підтипи. Саме цьому індивідуальний підхід до кожного 
такого пацієнта базується на елементах фармакогеноміки 
(вивчає індивідуальну варіабельність відповіді на лікування 
залежно від генетичного профілю). Індивідуальна чутливість 
до терапії визначається поліморфізмом генів, що кодують 
окремі білки, задіяні в патогенезі хвороби. Водночас ефектив-
ність і токсичність препарату також залежать від варіабельності 
генів, що кодують ферменти-регулятори метаболізму препа-
ратів, транспортні білки та цільові білки. Пошук гармонійного 
балансу між стандартизованою медициною та індивідуальним 
лікуванням сприятиме оптимізації лікувального процесу.

Проблема оптимального ведення хворих на РА вже давно 
вийшла на загально терапевтичний рівень. Добре відомо, 
що пацієнти з РА відчувають хронічний біль, мають великі емо-
ційні й соціальні проблеми, які впливають на їх якість життя. 
Фармакотерапія РА істотно просунулася за останні 10–15 років 
й дозволяє досягти ремісії. Удосконалення фармакотерапев-
тичних технологій сьогодні здійснюється на підставі даних дока-
зової медицини, проте і вчені, і практичні лікарі усвідомлюють 
необхідність використання персоніфікованого підходу до ліку-
вання серцево-судинних захворювань в реальній практиці 
з урахуванням наявності коморбідних станів.

Доведено, що медичні додатки покращують самопочуття, 
прогнозують стан пацієнтів та роблять ефективнішим призна-
чене лікування [8].

Згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони 
здоров’я (ВООЗ), електронна охорона здоров’я (eHealth) — 
це «комбіноване використання в галузі охорони здоров’я 
електронних комунікаційних та інформаційних технологій 
для клінічних, освітніх й адміністративних цілей, як на місці, 
так і на відстані». У практичній площині електронна охорона 
здоров’я розглядається як розумна інвестиція в галузь охорони 
здоров’я через використання інформаційних та комунікаційних 
технологій (ІКТ), що є інноваційним рішенням як на операцій-
ному, так і на управлінському рівні, задля прямої та опосеред-
кованої підтримки лікарів і студентів-медиків. Електронну 
охорону здоров’я можна згрупувати за чотирма головними 
тематичними напрямками: медичні інформаційні системи; 
телемедицина; дистанційне навчання; мобільна медицина.

До медичних інформаційних систем можна віднести інтег-
роване електронне управління інформацією про взаємодію 
громадян з різними послугами у галузі охорони здоров’я, яке 
також називається електронними медичними записами [9].

З огляду на більшу зосередженість на телекомунікаці-
ях, телемедицина є різновидом надання медичних послуг 
на відстані. Для надання медичних послуг, поширення 
практичного досвіду та інформації незалежно від геогра-
фічних та часових перешкод використовуються різні ІКТ. 
Дистанційне навчання (eLearning) є видом навчання, за до-
помогою комп’ютерних технологій. Мобільна медицина 
(mHealth) — це міжсекторальний напрямок, що досить но-
вий і швидко розповсюджується. Він складається з медич-
ної практики та діяльності у сфері громадського здоров’я, 
що здійснюється за допомогою мобільних пристроїв. 
Отже, з вищевикладеного, можна зробити висновок, що 
мобільна медицина може застосовуватись у таких сферах 
як медичні інформаційні системи, телемедицина, дистан-

ційне навчання, та є інноваційним рішенням для медичних 
працівників і студентів-медиків.

Постійний зріст частки смартфонів (2009 р. — 12%, 2015 р. — 
65%, 2017 р. — понад 90%) відкриває широкі можливості для 
mHealth. Серед завдань – зміна способу взаємодії пацієнта та лі-
каря, навчання лікарів і студентів-медиків, можливість лікарів 
мати зручний та швидкий доступ до необхідної інформації.

Дослідження останніх років свідчать, що мобільне здоров’я 
(згадується як «мЗдоров’я» або «медичні програми») допо-
може врятувати мільйони життів, мільярди у витратах і демо-
кратизувати доступ до медичного обслуговування. При цьому 
всього близько 165 000 медичних додатків наявні у вільному 
доступі через стільникові телефони та планшети. До медич-
них програм належать: різноманітні керівництва, бази даних 
ліків, швидкі обчислення показників хворих, дистанційний 
нагляд за життєвоважливими даними та рентгенологічними 
зображеннями пацієнтів. Крім цього, додатки здійснюють 
моніторинг якості сну, контролюють режим вживання води, 
надають пацієнтам зв’язок з лікарями і, навіть, роблять кар-
діограму, яку потім передають до медичного центру через 
GPRS. Велика кількість медичних програм використовується 
для аналізу окремих даних пацієнтів або трансформування 
телефону в медичний пристрій для виведення окремих даних 
пацієнтів до медичної інформативної бази. Поєднання новітніх 
технологій і потреби бути здоровим відкриває нові горизонти 
як перед розробниками додатків, так і перед користувачами.

С. Мисра у 2014 р. на сторінках журналу iMedicalApps 
опублікував 10 найкращих медичних додатків, що використо-
вуються лікарями та студентами-медиками. Автор зауважує, 
що при пошуку терміну «Кардіологія» в магазині додатків 
ITunes і GooglePlay запропоновано близько 400 і 250 медичних 
програм відповідно. Саме через велику кількість медичних 
додатків, науковцем було відібрано найкращі. Багато з них 
були розроблені Американським коледжем кардіологів (АКК), 
Американським товариством ехокардіографії (АТЕхоКГ), Аме-
риканською асоціацією серця (ААС). Зокрема, автор виділив 
наступні медичні програми при веденні хворих з порушеннями 
серцево-судинної системи (ССС): Cardio-pulmonary Sound, 
Draw MD Cardiology, Cardio Smart Explorer, Heart Decide, Trials 
ACS App., Heart Failure Trials, iASE, Echo Source, Cath Source, 
EC Gsource, ACC Anticoag Evaluator (табл. 1) [10].

За даними Т. Левиса найбільш популярними програмами 
для вивчення та лікування дихальної системи (ДС) є Pulmonary 
Apps., Asthma Medical App., Med-Alyser, STD TxGuide, COPD 
Navigator, 3D Bronchapp., the Chest Regapp. Ці медичні програ-
ми розроблені багатьма вченими, в тому числі Американським 
коледжем торакальних лікарів (АКТЛ) (табл. 2) [11].

Відмічено, що при фармакологічній корекції РА важлива 
роль належить медичним гаджетам. В. Хаскетел у 2013 р. 
в журналі «Rheumatology network» опублікувала мобільні 
додатки, що найбільш широко застосовуються в ревматології 
(My RA, My Med Schedule Physician Apps, Mediquations, @Hand: 
Treatment Strategiesin Rheumatology, Rheuma Helper, Lab Gear, 
Rheumatrack, Rh Eum Atic Diseaseactivit Y— READY). У літера-
турі активно обговорюється питання про щорічне зростання 
кількості медичних працівників і студентів-медиків, які вико-
ристовують смартфони та їх додатки у своїй практиці (RAVE 
Mobile, Bone Feed, CORE-Clinical Orthopaedic Exam, @Hand: 
Rheumatology Checklist, iOrth та багато інших) (табл. 3) [12].

У табл. 4 представлені відомі на даний час програми, що ви-
користовуються в гастроентерології.

Варто додати, що Google Deep Mind нещодавно впровадив 
додаток для охорони здоров’я «Hark», функцією якого є допо-
мога лікарям і медсестрам справлятися зі своїми формальними 
справами швидше, звільняючи час для турботи про пацієнтів.

У Research 2Guidance прогнозують, що найперспективнішим 
напрямом mHealth в найближчі 5 років буде розробка додатків 
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Назва 
програми

Призна-
чення Опис програми Автор/ 

розробник
Дата 

створення

Технічні 
характерис-

тики
Ціна Оцінка

Cardio- 
pulmonary 
Sound

Для навчан-
ня лікарів 
та студентів-
медиків

Англомовний додаток містить 
аускультативні звуки при різних 
захворюваннях ССС та ДС

Rajesh Singh
2010, 

березень
iOS  

(Android)
Безкош-

товно
4,0

Draw MD 
Cardiology

Для диску-
тування між 
кардіоло-
гами 
та пацієн-
тами

Має анатомічні зображення 
ССС, на яких можна за допомогою 
спеціальних «штампів» малювати 
порушення ССС

Visible 
Health, Inc.

2015, 
жовтень

iOS 
(iPad)

Безкош-
товно

5,0

Cardio Smart 
Explorer

Для диску-
тування між 
кардіоло-
гами 
та пацієн-
тами

Включає в себе поєднання аніма-
ції, короткі відео та інтерактивні 
зображення, орієнтовані на дис-
кусії між кардіологами 
та пацієнтами

АКК
2014, 

травень
iOS 

(iPad)

3,99 
доларів 

США
4,0

Heart Decide

Для обгово-
рення 
з пацієнтами 
захворювань 
ССС

Має 3D-модель серця, відео про 
ССС захворювання та процеду-
ри вальвулопластики 
й шунтування

Orca Health, 
Inc.

2015, 
жовтень

iOS 
(iPhone, 

iPad)

Безкош-
товно

5,0

ACS Trials App

Для управ-
ління 
гострим 
коронарним 
синдромом

Для студентів-медиків і лікарів 
великий ресурс, щомає детальні 
клінічні випробування (методи 
лікування)

Drs. Michael 
Nassif

2015, 
липень

iOS 
(iPhone, 

IPad)

2,99 
доларів 

США
5,0

Heart Failure 
Trials

Для навчан-
ня студентів 
методам 
лікування

Докладна інформація про клі-
нічні випробування методів ліку-
вання серцевої недостатності 
(важливі моменти, результати 
досліджень) з посиланнями 
на оригінальні статті

Dr. David 
Majure

2013, 
липень

Універсаль-
ний додаток 

для iOS

2,99 
доларів 

США
5,0

iASE

Для оціню-
вання 
захворювань 
ССС

Параметри, що є нормальним 
і патологічними для інтерпрета-
ції ехокардіографії

АТЕхоКГ
2014, 

квітень
Універсаль-
ний для iOS

4,99 5,0

Echo Source, 
Cath Source, 
ECG source

Для пояснен-
ня та візуалі-
зації обраної 
теми, 
що вивча-
ється

Кожен розділ включає в себе 
пояснення та діаграми, 
що доповнені відео. Має комп-
лексні огляди ЕхоКГ, катетери-
зації серця і інтерпретації ЕКГ

Dr. Rocky 
Bilhartz, 

Cath Source – 
Dr. М. Ma-

hjoobi

2014, 
січень

Універсаль-
ний додаток 

для iOS

0,99–2,99  
доларів 

США
4,5

ACC 
Anticoag 
Evaluator

Посібник 
для студен-
тів-медиків 
та лікарів

Додаток надає рекомендації 
щодо зниження ризику ви-
никнення кровотеч при різних 
варіантах терапії фібриляції 
передсердь

АКК
2015, 

грудень

Універсаль-
ний додаток 

для iOS

Безкош-
товно

5,0

ASCVD Risk  
Estimator

Управління 
терапією 
статинами

Програма дозволяє розрахувати 
тривалість життя, надає письмо-
ві рекомендацій щодо модифі-
кації способу життя 

ААС 
та АКК

2014, 
лютий

Універсаль-
ний додаток 

для iOS

Безкош-
товно

5,0

TEE Standard 
Views

Реальні 
зображення 
серця для 
навчання 
студентів 

Вивчення чрезстравохідної ехо-
кардіографії. Має 3D-модель 
серця з віртуальним зондом, 
який користувач переміщає 
через стандартні позиції, містить 
поради щодо оптимізації 
навчання

Університет 
охорони  
здоров’я

2014, 
грудень

iOS (IPad)
4,99 

доларів 
США

4,0

Табл. 1. Сучасні медичні мобільні додатки, що використовуються в кардіології та пульмонології.
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Назва 
програми

Призна-
чення Опис програми Автор

Дата 
створен-

ня

Технічні 
характери-

стики
Ціна Оцінка

Pulmonary 
Apps

Бездротовий 
DigіBreatheТМ 

з серветками 
DigiSensorТМ 

одноразово-
го викори-
стання

Віддалений моніторинг легене-
вої системи в режимі реаль-
ного часу – серветки кладуть 
на грудну клітку й з’єднують 
зі смартфоном для отримання 
зображення та аудіозапису. 
Дані зберігаються автоматично 
та відправляються лікарю

Dr. Trice
2011, 

жовтень

Універсаль-
ний додаток 

для iOS

Безкош-
товно

4,2

MedAlyser

Для інтер-
претації 
аускульта-
тивних 
та рентге-
нологічних 
даних

Аналізує аускультативні звуки 
за допомогою стетоскопу (під-
силює, прискорює, уповільнює), 
рентгенологічні зображення при 
завантаженні. Використовується 
не лише в пульмонології

MedAlyser 
Developer 

Team

2014, 
грудень

iOS 
(Android)

1–7 
доларів 

США
3,3

STD Tx Guide

Для підбору 
правильно-
го режиму 
антибіотико-
терапії при 
бактеріаль-
них за-
хворювань 
органів 
дихальної 
системи

Повний перелік антибіотиків, 
показань до їх застосування, 
сектор дії, дози, курси лікуван-
ня. Можливість модифікувати 
курс антибіотикотерапії при 
виявленні непереносимості, поя-
ві ускладнень чи появі стійкості 
до препарату

Centers 
For Disease 
Control and 
Prevention

2015, 
грудень

iOS 
(iPhone, 

iPad)

Безкош-
товно

4,5

COPD 
Navigator

Для пацієнтів 
з хронічними 
обструктив-
ними захво-
рюваннями 
легень

Аналізує якість повітря, контро-
лює частоту серцевих скоро-
чень, пікову об’ємну швидкість 
видиху та появу загострення 
хвороби. При користуванні 
пацієнти здобувають «бали 
здоров’я»

Douglas 
Maurer

2011, 
січень

iOS 
(iPhone, 

iPаd)

Безкош-
товно

4,5

3D Bronchapp

Для навчан-
ня лікарів 
та студен-
тів-медиків 
бронхоскопії

Додаток включає в себе реко-
мендації та аудіо-замітки

АКТЛ
2013, 

жовтень
iOS 

(iPаd)

4,99 
доларів 

США
4,0

theChestReg

Для навчан-
ня студентів-
медиків 
та лікарів

Викладено найкращі націо-
нальні керівництва, міжна-
родні публікації та професійні 
експертизи

RichardLee
2013, 

червень

iOS 
(іPhone, 
iPad, and 

iPod touch)

3,99 
доларів 

США
5,0

Табл. 2. Сучасні медичні мобільні додатки, що використовуються в пульмонології.

Табл. 3. Сучасні медичні мобільні додатки,що використовуються в ревматології, ортопедії та травматології.

Назва Ціна Опис Мова Зручність

1 2 3 4 5

RAVE Mobile
Безкош-

товно

Програма для лікарів розроблена компанією DKBmed у співпра-
ці з ревматологами університету Джона Хопкінса. 
Є діаграми динаміки пацієнта, результати досліджень, 
дозування лікарських препаратів, побічні ефекти, способи 
застосування, присутні діагностичні калькулятори з використан-
ням критеріїв класифікації 2010 ACR/EULAR

Англійська 4/5

Mediquations
4,99 

доларів 
США

Mediquations включає в себе більше ніж 200 медичних рів-
нянь,наприклад, для розрахунку кліренсу креатиніну. Є більш 
спеціалізовані ревматологічні калькулятори: показники DAS, 
індекс BASDAI, індекс SLEDAI, визначення психічного здоров’я 
та неврологічні порушення

Англійська 4/5
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1 2 3 4 5

@Hand: 
Treatment 
Strategiesin 
Rheumato-
logy

28,99 
доларів 

США

Програма розроблена лікарем-засновником Medical Wizards 
надає підтримку при діагностиці захворювання. Працює 
як контрольний список, з інформацією, представленою 
в наступних категоріях: диференційна діагностика, специфічна 
терапія, ускладнення і прогноз

Англійська 4/5

Rheuma 
Helper

Безкош-
товно

Програма має набір критеріїв класифікації ревматоїдного 
артриту, псоріатичного артриту, аксіального спондилоартриту, 
периферичного спондилоартритута запального болю в спині. 
Має оцінюючі калькулятори активності захворювань: DAS-28, 
індекс клінічної активності, простий індекс активності, індекс 
активності хвороби Бехтєрева

Англійська 5/5

Lab Gear
2,99 

доларів 
США

Lab Gear має нормальні значення для ряду лабораторних тестів, 
а також довідкову інформацію, що може допомогти в диферен-
ційній діагностиці. У програмі є близько 130 медичних формул 
та калькуляторів

Англійська 5/5

Bone Feed
1,99 

доларів 
США

Легкий доступ до останніх статей та досягнень у сфері ревмато-
логії, ортопедії та травматології, має посилання з рецензованих 
журналів та форумів, є можливість зв’язку з авторами та обго-
ворення проблем за допомогою Facebook, Twiter

Англійська 5/5

CORE-Clinical 
Orthopaedic 
Exam

39,99 
доларів 

США

Має базу даних з більш ніж 400 клінічними дослідженнями 
з детальними описами кістково-м’язових і ортопедичних 
порушень, відео з покроковими інструкціями, діагностичними 
ознаками та посиланнями на відповідні медичні джерела

Англійська 4/5

@Hand: 
Rheumatolo-
gy Checklist

57,98 
доларів 

США

Включає диференційну діагностику ревматичних захворювань, 
лабораторні роботи, рекомендації та поетапні плани лікування

Англійська 4/5

iOrtho
Безкош-

товно

Програма є мобільним довідником для лікарів різних спеціаль-
ностей, має спеціальні тести, розроблені на основі передових 
науково обґрунтованих досліджень

Англійська 4/5

Rheuma 
Track® RA

Безкош-
товно

Допомагає лікарям контролювати стан пацієнтів, отримати дані 
щодо прийому ліків

Англійська 4/5

READY
Безкош-

товно

Особистий щоденник пацієнта, що дозволяє контролювати 
лікареві біль, ранкову скутість, інфекції та інші симптоми. 
Має планувальник прийому медикаментів

Англійська 4/5

My Med 
Schedule 
Mobilе

Безкош-
товно

Дозволяє пацієнтам вводити їх режим лікування і налаштувати 
нагадування. Не має можливості відслідковувати прийняті 
та пропущені дози

Англійська 3/5

My RA
Безкош-

товно

Програма дозволяє пацієнтам робити позначки на різних 
частинах тіла, де вони відчувають симптоми. Додаток також 
може формувати звіти для відстеження симптомів та обміну 
з лікарями

Англійська 4/5

для віддаленого моніторингу та консультацій [13]. В Україні також 
є перспективи для mHealth. Зокрема, наразі досить активно роз-
вивається додаток «Vitagramma», що дозволяє зберігати резуль-
тати медичних обстежень, «Geoapteka», «Medbrowse», «tabletki.
ua» — додатки для пошуку ліків, а також «Kyivstar First Mobile 
Aid» — додаток мобільного оператора для надання першої допо-
моги, й «мобільна медсестра» — для тих, хто забуває приймати 
ліки вчасно [13]. За даними вчених, ревматологія залишається 
однією з областей клінічної медицини, що найбільш динамічно 
розвивається. Наразі розробляються різноманітні додатки для 
мобільних телефонів для постійного моніторингу пацієнтів, що 
страждають ревматоїдним артритом та мають супутні коморбідні 
стани. Зокрема, пацієнти, які користувались програмами смарт-
фонів (мобільний коучинг, нагадування приймати ліки), мали 
високий рівень задоволеності даними послугами. При цьому 
серед пацієнтів підвищилася відповідальність до лікування [14].

• доведено необхідність використання мобільних додатків 
пацієнтами, лікарями та студентами-медиками для навчання, 
здійснення ефективної фармакологічної корекції ревмато-
їдного артриту та його супутніх станів, а також управління 
електронною картою пацієнта, надання медичних консультацій 
і контролювання перебігу хронічних захворювань;
• згруповано основні напрямки електронної охорони здо-
ров’я до наступних груп: медичні інформаційні системи, теле-
медицина, дистанційне навчання, мобільна медицина;
• встановлено, що мобільна медицина є новим міжсекто-
ральним напрямком, що швидко розвивається;
• представлено найвідоміші мобільні додатки, які застосо-
вуються в ревматології, ортопедії, травматології, кардіології, 
пульмонології та гастроентерології.

Висновки

Табл. 3. Сучасні медичні мобільні додатки, що використовуються в ревматології, ортопедії та травматології ( продовження).
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Дослідження проводилося з дотриманням національних 
норм біоетики та положень Гельсінської декларації (у редак-
ції 2013 р.). Автори статті — О. П. Ткаченко, П. О. Ткаченко, 
В. П. Бунь — підтверджують, що у них відсутній конфлікт 
інтересів.

Табл. 4. Сучасні медичні мобільні, що використовуються додатки в гастроентерології.

Назва 
програми Призначення Опис програми Автор

Дата 
створен-

ня

Технічні 
характе-
ристики

Ціна

Ендоско-
пічний 
3D-додаток 
з 3D-моде-
люванням

Гастроентерологічний 
медичний додаток, 
що за короткий тер-
мін вчить використо-
вувати ендоскоп 
за допомогою iPhone/
iPаd. Застосовується 
при викладанні

Проходить через різні части-
ни ендоскопа та показує 
як чистити пристрій. Має 
фотографії та відео анатомії 
людини та техніки проведен-
ня процедур. Вчить відбирати 
зразки для відправлення 
до патоморфологічного 
відділу

Saif Usman
2016, 
січень

iOS
6,99 

доларів 
США

Мічиганські 
релізи про 
передопера-
ційну дієту. 
Додатки для 
пацієнтів

Медичні релізи 
з правилами вживан-
ня їжі та води для па-
цієнтів, які готуються 
до операції – програ-
ма допомагає вибрати 
пацієнтам необхідну 
дієту напередодні 
операції

Працює у вигляді легкого на-
гадування. Користувачі вво-
дять дату та час процедури, 
вік пацієнта. При зміні дати 
проведення операції – зміню-
ється план дієти

Брайан Ву
2016, 

квітень
iOS 

(Android)
Безкош-

товно

Gut Check

Здійснює зв’язок 
гастроентерологічних 
хворих з лікарями. 
Лікар отримує інфор-
мацію, яку можна 
використовувати для 
порівняння щоденно-
го стану хворого або 
з іншими хворими. 
Додаток містить данні 
щодо путівок 
до санаторіїв, дієти, 
ліки, вправи, крово-
течі, біль, сон.

Користувачі відстежують свої 
симптоми та оцінюють їх по 
5-бальній шкалі. Після вве-
дення інформація додається 
в графуHealthTracker і на-
правляється до лікаря. 
Додаток автоматично створює 
діаграми на основі отрима-
них даних, надає рекомен-
дації до лікування для тих, 
хто управляє IBD

Iltifat 
Husain, 

Brian Wu

iTunes  
Google Play

Безкош-
товно

Instagram 
fordoctors

Анонімний додаток 
для ознайомлення 
з реальними клінічни-
ми випадками

Програма містить фотографії 
пацієнтів, уражених частин, 
короткий анамнез їх життя, 
захворювання, детальний 
опис скарг, дані лабора-
торних та інструментальних 
досліджень

Satish 
Misra

2015, 
жовтень 

iOS (іPhone, 
iPad, and 

iPod touch)

Безкош-
товно

Draw MD 
Gastroentero-
logy

Спосіб спілкування 
лікарів зі своїми 
пацієнтами замальов-
ками на відповідних 
медичних ілюстраціях

Додаток полегшує обгово-
рення найбільш поширених 
захворювань і процедур, 
з якими вони стикаються

Visible 
Health, Inc.

2016, 
квітень

iOS 
(iPаd)

5,0
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Использование мобильных приложений 
при фармакологической коррекции 

ревматоидного артрита
А. П. Ткаченко1, П. А. Ткаченко2, В. П. Бунь2

1Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца, Киев 
2Национальный технический университет Украины «КПИ», Киев

Резюме

Введение. Научно обосновано использование мобильных приложений при фармакологической коррекции ревматоидных 
артритов.

Цель работы. Обоснование необходимости использования мобильных приложений при фармакологической коррекции 
ревматоидных артритов.

Результаты и обсуждение. Приведены четыре основные тематические направления электронного здравоохранения: меди-
цинские информационные системы, телемедицина, дистанционное обучение, мобильная медицина. Установлено, что мобильная 
медицина является новым межсекторальным направлением, которое динамично развивается. Представлены самые известные 
мобильные приложения, которые применяются в ревматологии, ортопедии, травматологии, кардиологии, пульмонологии и гастро-
энтерологии.

Заключение. Доказана необходимость использования мобильных приложений пациентами, врачами и студентами-медиками 
для обучения, проведения эффективной фармакологической коррекции ревматоидного артрита и его сопутствующих состояний, 
а также управления электронной картой пациента, предоставление медицинских консультаций и контроля течения хронических 
заболеваний.

Ключевые слова: медицинские приложения; ревматоидный артрит; коморбидные состояния; врачи; студенты-медики.
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Using of mobile applications in the pharmacological 
correctionof rheumatoid arthritis

A. Tkachenko1, Р. Tkachenko2, V. Вооn2

1Bogomolets National medical University, Kiev 
2National technical University of Ukraine «KPI», Kiev

e-mail: Alexander.tkachenko@ukr.net

Abstract

Introduction. Using of mobile applications in the pharmacological correction of rheumatoid arthritis is scientifically justified.
The purpose of the work. The justification of using of mobile applications in the pharmacological correction of rheumatoid arthritis.
Results and Discussion. The four main thematic areas of e-health: medical information systems, telemedicine, distance learning 

and mobile medicine have been present in the article. It has been established that the mobile medicine is a new cross-cutting trend 
that is developing rapidly. The most famous mobile applications, which are used in rheumatology, orthopedics, traumatology, cardio-
logy, pulmonology and gastroenterology, have been present.

Conclusion. The necessity of the use of mobile applications by patients, doctors and medical students for training, an effective 
pharmacological correction of rheumatoid arthritis and related conditions, the electronic patient records management, the provision 
of medical consultations and monitoring the flow of chronic diseases have been proved.

Key words: Medical applications; Rheumatoid arthritis; Comorbid conditions; Doctors; Medical students.
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Применение программно-аппаратных средств защиты 
информации в телемедицине

Ю. М. Пенкин, В. Г. Кучеренко, А. Г. Литвинов, Г. И. Хара
Национальный фармацевтический университет, Харьков, Украина

Резюме

Введение. Для обеспечения целостности данных при их передаче в системах телемедицины в настоящее время используются 
два стандарта с протокольным типом защиты. Однако в коммуникационных сетях иных назначений широко используются более 
эффективные и более криптостойкие реализации программно-аппаратного стандарта AES. В статье обсуждается возможность 
использования в рамках этого стандарта метода динамической генерации ключей, закрытых для пользователей, который может 
быть использован для защиты данных в телемедицинских сетях.  

Цель работы. Модификация алгоритма AES для защиты телемедицинских данных, передаваемых в открытых компьютерных 
сетях. Исследование одного из возможных вариантов динамической генерации ключа шифрования, закрытого для конечных 
пользователей. Практическая программная и аппаратная реализация исследуемого алгоритма.

Объект и методы. Анализ операций в виде нелинейных перестановок элементов квадратных матриц и построение множества 
перестановок с заданными свойствами. Моделирование предлагаемых алгоритмов с использованием персональных компьютеров 
(С++ Microsoft Visual Studio). Построение закрытого канала связи в открытой компьютерной сети посредством использования 
микроконтроллера типа MK20DX256VLH7 совместно с Wi-Fi модулем ESP8026).

Результаты. Построена компьютерная модель предлагаемого алгоритма и исследованы ее возможности по защите переда-
ваемых в открытой сети данных. Создана программно-аппаратная реализация алгоритма передачи данных в беспроводной сети 
на основе микроконтроллеров.

Ключевые слова: защита данных; криптоалгоритм; метод динамической генерации ключа; телемедицинские системы.

1. Введение подходов, что составляет отдельный юридический аспект 
проблемы информационной безопасности в телемедицине. 
Другим направлением в обеспечении защиты медицинской 
информации является стандартизация структур специали-
зированных баз данных, форматов представления данных, 
способов хранения и внешнего доступа к этим данным. В на-
стоящее время для этого направления достаточно подробно 
разработаны как теоретические основы функционирования 
таких баз данных в телемедицинских системах (в том числе 
и в Украине), так и необходимые для этого программные сред-
ства [2–4]. Тем не менее, и в этом направлении еще предстоит 
приложить достаточно много усилий для внедрения разрабо-
ток и их адаптации к условиям отечественной медицины.

В этом смысле не является исключением и вопрос защиты 
медицинской информации в процессе ее передачи (например, 
из базы данных к потребителю) по каналам открытых сетей. 
С одной стороны, в зарубежной практике уже используются 
установленные стандарты: стандарт для передачи текстовых 
документов разработчика Health Level Seven International с на-
званием HL7 v.3.0 (действующая версия 2005 года)  и стандарт 
для передачи графических файлов от разработчиков American 
College of Radiology and National Electrical Manufacturers Asso-
ciation, получивший название DICOM (действующая версия 
2004 года). Отметим, что при передаче по сети любые файлы, 
как правило, должны быть подтверждены электронной под-
писью уполномоченных лиц. С другой стороны, указанный вы-
бор стандартов является не оптимальным, а их применение на 
практике имеет ряд недостатков, связанных с тем, что в обоих 
стандартах защита передаваемой информации осуществля-
ется протокольными средствами. Также один из методов 

Ключевыми моментами функционирования телемедицин-
ских систем являются: создание, накопление, хранение и пере-
дача медицинских данных с использованием компьютерных 
сетей. Разумеется, оптимальным для обеспечения таких про-
цессов является создание национальных специализированных 
закрытых сетей передачи данных. К сожалению, такое решение 
(по экономическим причинам) могут себе позволить далеко 
не все даже развитые страны мира. Большинство функциони-
рующих сегодня систем телемедицины ориентировано на ис-
пользование открытых сетей общего назначения (например, 
сети Internet) либо сетей гибридного типа. В обоих случаях, 
необходимость использования открытых каналов компьютер-
ных систем требует применения специальных программных 
и аппаратных средств [1] для обеспечения конфиденциаль-
ности передаваемой медицинской информации.

Законодательными актами Украины предусмотрено право 
пациента на тайну информации о состоянии своего здоровья, 
врачебном диагнозе и сведениях, полученных в результате 
диагностических обследований (ст. 39-1 Основ законодатель-
ства Украины об охране здоровья), которое должно быть обе-
спечено и в телемедицинской практике. С этой целью законо-
дательная база, касающаяся использования телемедицинских 
систем, постоянно совершенствуется. Однако, как отмечается 
в [1], существующая отечественная нормативно-правовая база 
не отображает в полной мере современные требования к за-
щите медицинской информации, в отношении  практической 
телемедицины. Такие обстоятельства требуют дальнейшего 
совершенствования государственных нормативно-правовых 
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создания закрытых каналов связи в открытых компьютерных 
сетях — использование виртуальных частных сетей (VPN). 
Основные недостатки этой технологии: трудности внедрения 
для рассредоточенных клиентов, сложности в поддержке на-
строек и администрировании сети, и, наконец, невозможность 
обеспечить ее совмещение с каналами, уже имеющими свой 
собственный уровень протокольной защиты.

В связи с этим вопрос обеспечения оптимальной защиты 
телемедицинской информации при ее передаче по каналам 
открытых сетей остается актуальным и требует широкого об-
суждения в научной печати.

Целью работы является представление разработанных ав-
торами программно-аппаратных средств криптографической 
защиты телемедицинских данных, передаваемых в открытых 
компьютерных сетях.

2000 года Национальным институтом стандартов и технологий 
(National Institute of Standards and Technology — NIST) США был 
утвержден в качестве стандарта шифрования с симметрич-
ным блочным ключом [6]. Следует отметить, что AES является 
шифром двойной (программной и аппаратной) ориентации 
и аппаратная реализация алгоритма AES уже включена в се-
мейство современных процессоров STM32F4xx. С момента 
опубликования AES вызывал и продолжает вызывать при-
стальное внимание криптоаналитиков. Имеются публикации 
о «взломе» алгоритма шифрования AES [2], однако условия 
такого взлома носят чисто теоретический характер и не имеют 
ничего общего с реальными обстоятельствами применения 
алгоритма на практике.

Рассмотрим поочередно два проблемных вопроса ис-
пользования алгоритма AES. Первый вопрос касается наличия 
закрытого ключа, которым должны обменяться две стороны, 
участвующие в передаче информации. Передача такого ключа 
по открытым каналам связи сопряжена с опасностью его по-
тери. Кроме того, достаточно трудно организовать надежное 
и безопасное хранение закрытого ключа. Вторая проблема 
(присущая всем симметричным методам шифрования) заклю-
чается в том, что зашифрованные одним ключом одинаковые 
блоки данных будут одинаково выглядеть в шифрованном 
виде. Если, например, шифрованию подвергаются показания 
датчиков некоторого технологического процесса, то следует 
иметь ввиду, что эти показания имеют, как правило, доста-
точно стабильный характер. Зная типы датчиков и диапазоны 
измеряемых данных, «злоумышленник» может внести в шиф-
рованный текст фальсифицированные значения передавае-
мых параметров. Подобная ситуация может возникать и при 
передаче по каналу связи однотипных электронных форм.

С целью устранения указанных недостатков, авторы предлагают 
дополнить алгоритм AES системой динамического формирования 
ключей шифрования, закрытых для конечного пользователя.

2. Материалы и методы
Анализ криптографических методов защиты информации 

проведён на основании системного обзора специализирован-
ной литературы, например [6, 7], доступной по исследуемой 
тематике. Программное обеспечение для реализации пред-
лагаемого способа кодирования/декодирования инфор-
мационного потока в открытом коммуникационном канале 
создано средствами интегрированной среды Microsoft Visual 
Studio 2015. Для макетирования аппаратных устройств, исполь-
зующих этот алгоритм шифрования, применялись микрокон-
троллеры на базе микропроцессоров типа MK20DX256VLH7, 
программное обеспечение для которых разрабатывалось 
с использованием Kinetis Design Studio (KDS).

3. Результаты и обсуждение
3.1. Основные свойства 
исходного алгоритма

В настоящее время характерным для технологических при-
менений криптографических средств является рост требований 
к шифрам одновременно по стойкости, скорости и по про-
стоте реализации [7]. Ужесточение требований по стойкости 
обусловлено достаточно широкими возможностями атаку-
ющей стороны учитывать особенности конкретных условий 
функционирования криптосистемы. Например: осуществить 
внешнее воздействие на устройство шифрования с целью 
вызова аппаратных сбоев, выполнить замер потребляемой 
мощности, определить время вычислений и т. п. Возросшие 
требования по скорости связаны с необходимостью сохране-
ния высокой производительности систем после встраивания 
в них механизмов защиты. Простота аппаратной реализации 
необходима для снижения стоимости средств шифрования, 
поскольку наиболее экономичные решения позволяют изго-
товить более дешевые и более надежные устройства, а также 
снизить их потребляемую мощность. Также, разумеется, что 
в силу специфики представления информации в цифровых 
устройствах наибольший практический интерес представляют 
блочные шифры. Поэтому разработка скоростных блочных 
шифров является важной задачей прикладной криптографии, 
в том числе и для телемедицины.

Создание «с нуля» нового качественного алгоритма блоч-
ного шифрования/дешифрования является длительным про-
цессом, требующим привлечения специалистов достаточно 
высокого класса. Вследствие этого авторами был взят за основу 
широко применяемый в настоящее время открытый алгоритм 
AES (Advanced Encryption Standard), который в сентябре 

3.2. Модификация алгоритма AES

В рамках стандарта AES достаточно широко трактуется воз-
можность выбора метода для создания закрытого ключа при 
сохранении всех остальных требований стандарта. Поэтому 
актуальной является разработка скоростных шифров нового 
поколения, допускающих экономичную аппаратную реали-
зацию и сохраняющих высокую скорость шифрования при 
частой смене ключей. Предлагаемая модификация алгоритма 
AES основывается на динамическом формировании ключей 
и заключается в следующем: 

1. Субъекты, участвующие в обмене (двустороннем или 
многостороннем) информацией, применяют для связи спе-
циальные приемопередающие устройства с программным 
управлением, осуществляющие шифрование/дешифрование 
и другие, необходимые для обмена функции;

2. Применяемые в процессе информационного обмена 
закрытые ключи хранятся в оперативной памяти аппаратных 
устройств, и недоступны лицам их использующим. Практиче-
ски все современные процессоры позволяют после програм-
мирования закрыть доступ к коду программ и считывание этого 
кода невозможно даже при взломе устройства;

3. При необходимости, для защиты от хищения аппаратных 
устройств или их утери в состав устройств могут включаться 
средства аутентификации конкретного пользователя (по от-
печаткам пальцев, по идентификации голоса и др.).

4. Для обеспечения защиты при передаче идентичных 
блоков данных используется синхронная модификация клю-
чей в системе обмена данными, причем, передаваемый для 
синхронизации ключей модификатор занимает менее одного 
процента обменного трафика.
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3.3. Алгоритм динамического 
формирования ключа

мер, если k = 3, то получим квадрат 9  9 (с 9-ю вложенными 
в него малыми квадратами 3  3), который является полем по-
пулярной логической головоломки «судоку». Малые квадраты 
S-квадрата имеют размер k  k и содержат n = k2 элементов.

Пусть построен S-квадрат порядка n = k2. Выберем один из ма-
лых квадратов и предположим, что он заполнен так, как изображе-
но на рис. 1a. Такое расположение описывается перестановкой

Большинство алгоритмов блочного шифрования активно 
используют для формирования ключей и кодирования данных 
операции подстановки (замена одних элементов данных 
на другие при установке взаимно однозначного соответствия 
между множествами, содержащими эти данные) и переста-
новки (изменение порядка следования элементов данных). 
Для дальнейшего использования уточним формальные 
определения этих операций.

Пусть имеется два конечных множества Ω1 и Ω2, каждое из 
которых содержит n различных элементов. Подстановкой σ 
будем называть взаимно однозначное отображение Ω1 на Ω2. 
Например Ω

1
 = (1,2,3), а Ω

2
 = (7,11,9). Одна из 6-ти возможных 

подстановок будет иметь вид:

Если количество элементов в каждом из множеств — n, 
то количество возможных подстановок равно факториалу 
n (каждому элементу множества Ω1 может соответствовать 
любой элемент из множества Ω2).

В частном случае множества Ω1 и Ω2 могут совпадать. 
Взаимно однозначное отображение множества Ω на себя 
будем называть перестановкой. Например, если Ω = (1,2,3), 
существует 6 подстановок (3!):

, , ,

, , .

Рис. 1. Пример перестановки элементов малого квадрата для k = 4, n = 16.

Пусть имеется Ω множество натуральных чисел 1,2,…,n. 
Латинским квадратом L называют квадратную таблицу n  n, 
в которой в каждой строке и в каждом столбце каждый элемент 
множества Ω встречается точно один раз. Выберем n таким 
образом, чтобы n = k2. Тогда латинский квадрат L n  n можно 
разбить на n непересекающихся квадратов размером k  k. По-
требуем дополнительно, чтобы в каждом малом квадрате k  k   
каждый элемент множества Ω также встречается точно один 
раз. Такой латинский квадрат назовем S-квадратом. Напри-

Переставив элементы квадрата так, как показано на рис. 1b, 
получим перестановку, изображенную на рис. 1с.

На рис. 1b можно выделить 2 циклические перестановки: 
первая – продвижение против часовой стрелки приграничных 
клеток и продвижение по часовой стрелке центральных клеток 
таблицы. Сопоставление нижних строк перестановок π

1
 и π

2
 за-

дает правила замены чисел малого квадрата при выполнении 
перестановки π

2
. Действительно 1 меняется на 2, 2 — на 3, …, 11 —  

а 7, …, 16 – на 15. Проведя такую замену чисел во всех малых 
квадратах, получим большой квадрат, который будет обладать 
свойствами S-квадрата.

Программная реализация рассматриваемой перестановки 
состоит из двух простых шагов:

1) Сформируем вектор V размерностью n так, чтобы i-я 
компонента этого вектора равнялась числу, на которое следует 
менять число i; 

2) Используя вектор V, выполним перестановки во всех 
малых квадратах исходного S-квадрата.

Оценка снизу для количества возможных S-таблиц порядка 
n = k2 равна факториалу n. Очевидно, можно построить на-
бор базисных перестановок, позволяющих получить любую 
наперед заданную S-таблицу.

Рассмотрим вариант динамической генерации ключей 
с использованием S-таблицы порядка n = 16. Для этой табли-
цы создадим базисный набор перестановок из 8-ми функций 
и легенду их применения из 64-х элементов. Под легендой 
понимается простое перечисление в определенном порядке 
выбранных базисных перестановок. Зададимся некоторой 
S-таблицей и сопоставим ей такую же по размерам таблицу 
из равномерно распределенных в диапазоне 0…255 случайных 
чисел. Пользуясь этой таблицей можно сформировать, как ми-
нимум, 32 различных ключа, для алгоритма шифрования AES.
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Стартовая S-таблица, соответствующая ей таблица случай-
ных чисел, легенда и идентификационная информация шиф-
рующего устройства и устройств, с которыми связь санкцио-
нирована являются секретными. Перечисленная информация 
записывается в память процессора и недоступна ни пользова-
телю, ни тем более, гипотетическому «злоумышленнику».

Любой сеанс передачи данных начинается с посылки слу-
чайно выбранного числа из диапазона 0…63 от инициатора 
обмена информацией к получателю. Передаваемое случайное 
число сопровождается зашифрованной идентификационной 
информацией отправителя. Отправление шифруется с исполь-
зованием выбранной по случайному числу перестановке из ле-
генды. Получатель, используя полученное случайное число, 
расшифровывает переданный блок информации, проверяет 
идентификационную информацию и, если эта информация 
достоверна, то продолжает сеанс обмена информацией.

Авторами проводилось моделирование процесса шиф-
рования/дешифрования с использованием персонального 
компьютера с 4-х ядерным процессором Core i7 и канала 
передачи данных Ethernet. Для клиента и сервера использо-
вались многопоточные программы. В одном из потоков про-
изводилась передача (прием) данных, а в другом генерация 
ключей и шифрование. Кроме того, проводился эксперимент 
с шифрованием данных и их передачей по каналу беспро-
водной связи. Схема эксперимента приведена на рис. 2. Об-
работка данных проводилась с использованием контроллера 
MK20DX256VLH7 и коммуникационного Wi-Fi контроллера 
ESP8266. Проводимый в течение суток эксперимент показал 
высокую надежность функционирования закрытого канала 
связи и бессбойную работу алгоритма защиты данных.

4. Заключение

Рис. 2. Эксперимент по созданию закрытого канала связи в открытой компьютерной сети.

Представленный в статье алгоритм динамического форми-
рования закрытых ключей, позволяет расширить возможности 
стандарта AES и практически исключить вероятность потери, 
хищения или фальсификации медицинских и других данных 
при передаче их по открытым линиям связи. Более того, ре-
ализация описанного программно-аппаратного алгоритма 
не исключает, при необходимости, возможность сохранения 
протокольных операций (выполненных предварительно) с ме-
дицинскими данными, которые требуют действующие сегодня 
в телемедицине стандарты HL7 v.3.0 и DICOM.

Отметим, что скорость передачи данных (v = 20 Кбайт/cек), 
получена в макетных экспериментах с контроллером на базе 
процессора MK20DX256VLH7. Использование более быстрого 
процессора со встроенной аппаратной функцией шифрова-
ния AES и функцией аппаратной генерации случайных чисел           

несомненно позволит существенно улучшить этот показа-
тель. Такие процессоры уже существуют, например, серия 
STM32F4xx. Моделирование шифрования с использованием 
ПЭВМ с 4-х ядерным процессором Core i7, при использовании 
многопоточного программирования показало, что при обмене 
шифрованной информацией между двумя подобными ПЭВМ 
можно в реальном времени передавать полноформатный 
видеосигнал. Таким образом, отсутствие предварительных 
вычислений и программная простота матричных преобразо-
ваний, обеспечивающая достаточно большую скорость шиф-
рования информационного потока при сохранении высокой 
криптостойкости, позволяет утверждать, что предлагаемый 
алгоритм защиты данных может быть эффективно исполь-
зован не только в телемедицинских сетях, но и в открытых 
каналах коммуникационного управления иных технических 
приложений.

Исследования проводились с соблюдением националь-
ных норм биоэтики и положений Хельсинкской декларации 
(в редакции 2013 г.). Авторы статьи — Ю. М. Пенкин, В. Г. Ку-
черенко, А. Г. Литвинов, Г. И. Хара — подтверждают, что у них 
нет конфликта интересов.
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Застосування програмно-апаратних засобів 
захисту інформації в телемедицині

Ю. М. Пєнкін, В. Г. Кучеренко, О. Г. Литвинов, Г. І. Хара
Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна

Резюме

Вступ. Для забезпечення цілісності даних за умови їх передачі в системах телемедицини у даний час використовуються два 
стандарти з протокольним типом захисту. Проте в комунікаційних мережах інших призначень широко використовуються більш 
ефективні і більш криптостійкі реалізації програмно-апаратного стандарту AES. У статті обговорено можливість застосування 
в рамках цього стандарту методу динамічної генерації ключів, що є закритими для користувачів, який може бути використано 
для захисту даних в телемедичних мережах.

Мета роботи. Модифікація алгоритму AES для захисту телемедичних даних у відкритих комп’ютерних мережах. Дослідження 
одного з можливих варіантів динамічної генерації ключа шифрування, що є закритим для кінцевих користувачів. Програмна 
та апаратна реалізація на практиці алгоритму, що досліджується.

Об’єкт і методи. Аналіз операцій у вигляді нелінійних перестановок елементів квадратних матриць і побудова множини пере-
становок із заданими властивостями. Моделювання алгоритмів, які запропоновано, з використанням персональних комп’ютерів 
(С ++ Microsoft Visual Studio). Побудова закритого каналу зв’язку у відкритій комп’ютерної мережі за допомогою застосування 
мікроконтролера типу MK20DX256VLH7 спільно з Wi-Fi модулем ESP8026).

Результати. Побудовано комп’ютерну модель запропонованого алгоритму і досліджено її можливості щодо захисту переданих 
у відкритій мережі даних. Створена програмно-апаратна реалізація алгоритму передачі даних в бездротовій мережі на засаді 
мікроконтролерів.

Ключові слова: захист даних; криптоалгоритм; метод динамічної генерації ключа; телемедичні системи.
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for information protection in telemedicine
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Abstract

Introduction. To provide the integrity of data while it transmission in telemedicine systems, two standards with a protocol type 
of protection are currently used. However, more effective and more crypto-stable software and hardware implementations of AES standard 
are widely used in communication networks of other assignments. The within this standard possibility of using the method of dynamic 
generation of closed for users keys, which can be used to protect data in telemedicine networks, is considered in the paper.

Objective. AES algorithm modification to protect telemedicine data transmitted in open computer networks. Study one of the 
possible options for dynamic generation of the encryption key, which is closed to the end-user. Practical software and hardware imple-
mentation of the investigated algorithm.

Object and methods. Operations analysis of nonlinear permutations of square matrices elements, and construction of a set of per-
mutations with given properties. Simulation of proposed algorithms using personal computers (C ++ Microsoft Visual Studio). Construc-
tion of a closed communication channel in an open computer network with the help of the MK20DX256VLH7-type microcontroller 
in conjunction with the ESP8026 Wi-Fi module.

Results. A computer model of the proposed algorithm is constructed and its possibilities for data protection in an open network 
have been studied. The software and hardware implementation of the data transfer algorithm in a wireless network based on micro-
controllers has been created.

Key words: Data protection; Cryptoalgorithm; Method of dynamic key generation; Telemedicine systems.
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Кореляції між електрошкірними характеристиками 
мікрозон і параметрами клінічного 

і біохімічного аналізу крові
О. П. Страхова1, О. А. Рижов1, Н. Г. Волох2, О. О. Черепок2

1Запорізький державний медичний університет, кафедра медичної і фармацевтичної інформатики та НТ, Україна 
2Запорізький державний медичний університет, кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини, 

фізичного виховання і здоров’я, Україна

Вступ • кожен елемент системи підпорядкований загальній цільо-
вій функції;
• кожен елемент впливає на всі інші елементи;
• вихідні ефекти окремих елементів системи перетворюються 
у вихідні ефекти системи.

Процеси, що відбуваються у окремих органах, пов’язані 
з іншими процесами, що протікають в організмі людини, 
і вони взаємно впливають один на одного. Отже, зміни, що 
відбуваються в певних функціональних системах людини, 
можуть бути відстеженні за параметрами їх впливу на інші 
органи та системи. Найлегше проводити неінвазивні до-
слідження, застосовуючи інформативні можливості шкіри 
людини.

Шкіра — це зовнішній орган, за допомогою якого відбу-
вається зв’язок організму з навколишнім середовищем [7]. 
Іннервація шкіри здійснюється як гілками цереброспінальних 
нервів, так і ВНС.

Функції шкіри: захисна, терморегуляторна, водно-сольово-
го обміну, екскреторна, депонування крові (в судинах шкіри 
може перебувати до 1 літра крові), ендокринна і метаболічна, 
дихальна, рецепторна, імунна.[5]. Тобто, певним чином віді-
брані параметри окремих ділянок шкіри мають інформацію про 
функціональний стан цих систем організму. Опосередковано, 
контрольовані параметри шкіри відображають стан відділів 
нервової системи.

Метою роботи є визначення зв’язку між провідністю шкіри 
людини у мікрозонах (МЗ), її антропометричними даними 
і показниками крові. Це, на погляд авторів, дозволить підтвер-
дити або спростувати валідність методу контролю провідності 
МЗ як способу визначення параметрів функціонального стану 
і діагностування захворювань особи.

Резюме

Вступ. Відповідно до теорії функціональних систем, всі частини організму знаходяться в тісному багаторівневому зв’язку, 
взаємно впливаючи одна на одну. Шкіра — найбільший зовнішній орган, до якого можливо застосовувати неінвазивні методи 
визначення параметрів функціонального стану.

Мета. Визначити ступінь зв’язку між показниками клінічного аналізу крові людини і її електрошкірними характеристиками 
деяких ділянок шкіри, розташованими на зап’ястках та щиколотках, в так званих акупунктурних «точках-джерелах».

Результати. Виявлено кореляції між параметрами мікрозон і показниками функціонального стану організму людини, визна-
чені на основі аналізу крові.

Висновки. Встановлено наявність статистично достовірного кореляційного зв’язку між певними параметрами крові учасни-
ків дослідження, антропометричними показниками і електричною провідністю шкірних мікрозон, що відповідають так званим 
«точкам-джерелам», відомим з теорії акупунктури.

Ключові слова: електрошкірні характеристики; аналіз крові; антропометрія; кореляція; функціональний стан.

Існує декілька провідних, поширених у всьому світі методів 
діагностування стану здоров’я людини, що ґрунтуються на ви-
мірах різноманітних електрошкірних характеристик (ЕШХ) 
ділянок шкіри пацієнтів, відомих як точки акупунктури [1, 2], 
або мікрозони (МЗ). Завдяки наочній простоті проведення до-
слідження, вони знайшли спочатку широке розповсюдження. 
Але з часом, через відсутність єдиної теорії постановки діаг-
нозу, ясного способу інтерпретації результатів вимірів вони 
втратили своїх прихильників. Це обумовлено, по-перше, 
неадекватними способами статистичної обробки результатів 
вимірів; по-друге, неврахуванням того, що метод дає можли-
вість встановлювати поточний функціональний стан великої 
кількості функціональних систем особи при їх взаємному 
впливі одної на одну, отже потрібно при обробці результатів 
використовувати складний математичний апарат, розробля-
ти багатокомпонентні алгоритми такої обробки. Порушення  
функціонального стану органів та систем людини можуть мати 
або перехідний, або стійкий характер, що також істотно впли-
ває на підсумки вимірювань [3]. Дотепер не проведено іспитів 
та перевірок зв’язку стану МЗ з іншими методами функціональ-
ної діагностики. Відсутні також достовірні результати перевірок 
можливості зв’язків між показниками крові особи і електро-
шкірними характеристиками її акупунктурних точок.

Відповідно до теорії функціональних систем П. Анохіна, 
з подальшим розвитком її в трудах К. Судакова, функціональ-
ний стан людини є системою та набором систем, поєднаних 
для виконання певної роботи, досягнення певної цілі. Отже, 
організм людини є  система, існуюча за принципами [6]:

https://doi.org/10.31071/kit2017.13.15
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Матеріали та методи
Пристроєм вимірювання провідності МЗ був прилад 

«Рада-5», ІЛ ТС ЕМС АНО «Радіооборонтест», Москва. Вимі-
рювання проводилося сухим точковим електродом. Електро-
живлення пристрою від батареї 9В, сила струму 1–20 µА. 
Вимірювальний струм постійний, негативної полярності. 
Контрольними МЗ в дослідженні були описані в теорії аку-
пунктури 24 МЗ — «джерела», по 12 на правій і лівій стороні 
тіла (рис. 1). Методика виміру та обробки результатів — у від-
повідності до [4, 5].

Аналіз крові проводився на обладнанні фірми «TOSOH», 
Японія; контрольованими показниками крові були: ШОЕ, ге-
моглобін, еритроцити, лейкоцити, АЛТ, АСТ, тимолова проба, 
лейкоформула, фібріноген.

Антропометричні показники учасників дослідження: зріст, 
вага, ЖЄЛ, вимір АДс, частота серцевих скорочень.

Контингент обстежених був однорідний за віком і родом за-
нять (студенти медичного вузу, юнаки і дівчата, віком 20–21 р.). 
Кількість учасників дослідження становила 35 осіб. Вони були 
попередньо ознайомлені з умовами, метою та методами 
проведення дослідження, та надали свою добровільну згоду 
на участь у такому дослідженні, відповідно до етичних та мо-
рально-правових вимог міжнародних і вітчизняних правових 
документів з питань біоетики.

В ході проведення дослідження було обстежено 35 осіб. 
Реєстрація параметрів ЕШХ МЗ виконувалася однократно, 
в однаковий час доби — від 10.00 до 10.30. Одночасно з ви-
мірами ЕШХ МЗ був проведений забір крові для клінічного 
аналізу та виконано антропометричне обстеження учасників. 
Результати були поміщені в таблицю, для подальшої статис-
тичної обробки.

Статистична обробка результатів вимірювань проводилася 
за допомогою стандартного пакета програм STATISTICA 6.0.

Результати і обговорення
Усі перераховані параметри функціонального стану осіб, 

що прийняли участь у дослідженні, були визначені у приблизно 
однаковий час доби, з 10.00 до 10.45. Спершу виконувалися 
виміри ЕШХ МЗ, потому антропометричні виміри і безпосе-
редньо після цього проводився відбір крові для проведення 
клінічного і біохімічного аналізу. Результати поміщалися у зве-
дену таблицю. Всі отримані параметри функціонального стану 

Рис. 1. Мікрозони, в яких проводилися виміри.

кожної окремої особи, що була досліджена, розташовувались 
в одному рядку таблиці, для зручності проведення кореляцій-
ного аналізу даних.

Дані по ЕШХ МЗ (електрошкірні характеристики мікро-
зон) та по антропометрії мали нормальний розподіл; 
результати клінічного аналізу крові мали відхилення від 
нормального розподілу, тому для перевірки кореляції між 
параметрами функціонального стану учасників бува обрана 
кореляція Спірмена, адже такий спосіб перевірки кореля-
ційних зв’язків між показниками не потребує однозначності 
виду розподілу даних.

З отриманих результатів були відібрані рівні кореляції вищі 
за |0, 4|, що мали рівень значущості p < 0,05. Тобто, для розгля-
ду залишені дані що мають достовірний середній або високий 
рівень кореляції. Це зроблено, по-перше, з огляду на невели-
кий обсяг спостережень, по-друге, через те, що низькі рівні 
кореляції, швидше за все, мають випадковий характер.

Виявилися залежності між показниками ЕШХ МЗ та даними 
антропометрії. ЕШХ вимірювалися у МЗ, що розташовані симе-
трично на правій і лівій частинах тіла, і кореляції визначилися 
у симетричних МЗ. При цьому, частина показників мала пряму 
кореляцію з ЕШХ, інші — зворотну. (табл. 1). Найменування МЗ 
у таблиці представлені у найбільш поширеній, французькій 
класифікації.

Табл. 1 складається з двох аналогічних частин, у першій 
розташовані кореляції між антропометричними вимірами 
і ЕШХ МЗ правої сторони тіла, у другій — кореляції для МЗ 
лівої частини тіла. Можна бачити, що ці кореляції і їх зна-
чення симетричні між собою. Величини, що характеризу-
ють наявність жиру в організмі, мають від’ємну кореляцію 
з ЕШХ, всі інші — позитивну. Найбільш чутливими до зна-
чень АДс виявилися МЗ: F, R, VB, E. Найбільш чутливими 
до співвідношень між масою м’язів та жиру в організмі 
є RP, F, VB, E.

Показники крові також мають кореляції з вимірами ЕШХ 
МЗ, які також симетричні, як і антропометричні виміри. При 
цьому, відбувається чіткий розподіл між позитивно і негативно 
корелюючими між собою параметрами.

У табл. 2 представлені кореляції між ЕШХ МЗ і показниками 
клінічного аналізу крові учасників дослідження: залишені лише 
ті значення коефіцієнта кореляції, які мали рівень значущості  
p < 0,05 і величину за модулем не нижче ніж 0,4 (середня 
і висока кореляція).

З таблиці видно, що наприклад МЗ з назвою «MC» не має 
невипадкових кореляцій з показниками крові. З показниками 
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Пр ЖЕЛ Адс м/зріст % 
жиру

% 
мязів Лів ЖЕЛ Адс м/зріст % 

жиру
% 

мязів
P      P      
MC   –0,51 –0,41  MC   –0,43 –0,47  

C 0,40     C 0,40     
IG      IG      
TR   0,42   TR   0,47   
GI      GI      
RP 0,46   –0,47 0,52 RP    –0,62 0,60

F  0,50   0,48 F  0,43   0,51

R 0,40 0,48  –0,74 0,72 R 0,47 0,44  –0,51 0,61

V      V      
VB 0,47 0,63  –0,55 0,59 VB 0,44 0,61  –0,57 0,67

E 0,56 0,45  –0,45 0,60 E 0,50 0,46  –0,42 0,56

Нб Е Л ШОЕ п е Фг АЛТ АСТ тимол

П
ра

ва
 с

то
ро

на
 т

іл
а

P 0,42 0,41

MC

C 0,46 –0,40
IG 0,54

TR 0,63 –0,42 0,77 0,62
GI 0,41 0,92 0,58
RP 0,53 0,54
F 0,52 0,57 0,41 0,60 0,54
R 0,69 0,74 –0,53 –0,48 0,48 0,51
V –0,54 –0,54

VB 0,55 0,53 0,53

E 0,54 0,57 –0,62 –0,43

Л
ів

а 
ст

ор
он

а 
ті

ла

P 0,55 0,45

MC

C 0,41

IG 0,42

TR 0,66 –0,40 0,76 0,65
GI 0,76 0,64
RP 0,54 0,54 –0,54 –0,53

F 0,54 0,59 0,46 0,54
R 0,51 0,53 –0,62 –0,43 –0,41 0,44 0,46
V –0,44 –0,55 –0,53

VB 0,67 0,65 –0,57 0,51 0,54
E 0,60 0,61  –0,49  0,53     

Табл. 1. Кореляція Спірмена між ЕШХ МЗ та деякими антропометричними вимірами 
учасників дослідження; p < 0,05.

Табл. 2. Значення коефіцієнта кореляції Спірмена між ЕШХ МЗ і показниками 
клінічного аналізу крові.

«Гемоглобін» і «Еритроцити» на майже однаковому позитивно-
му рівні корелюють ЕШХ МЗ, які в теорії акупунктури описують-
ся як контрольні точки «меридіанів» RP, F, R, VB та E. Кількість 
лейкоцитів має симетричні кореляції лише з меридіаном TR. 
Швидкість осаду еритроцитів знаходиться у симетричній 
зворотній залежності від показників «меридіанів» R, V та E. 
Несиметричні, лише «ліві» «меридіани» виявили кореляцію 
середнього рівня: RP та VB.

Показники лейкоформули виявили помітний кореляційний 
зв’язок: палочкоядерні — негативну кореляцію з «меридіаном» TR, 
еозинофіли — позитивну кореляцію з «меридіанами» P та C.

Показник фібріноген корелює симетрично з R та V, інші 
кореляціі несиметричні.

Виражені позитивні симетричні кореляції мають показники 
АЛТ і АСТ, особливо з «меридіанами» TR і GI. АСТ, а також 
тимолова проба позитивно корелюють з ЕШХ МЗ F.



Клінічна інформатика і Телемедицина  2017. T.12. Вип.13.

122

ІТ в лабораторній діагностиці

Висновки
1. Враховуючи симетричність результатів, кореляції між  

визначеними показниками антропометрії та аналізів крові 
з вимірами ЕШХ певних МЗ невипадкові.

2. Враховуючи величини і рівень значущості, кореляції між 
ЕШХ МЗ і параметрами функціонального стану, визначеними 
за допомогою аналізів крові, відбивають репрезентативність 
цих контрольних точок і достовірність зв’язку між шкірою, 
як органом з органної системи людини, і станом процесів, 
що протікають в  цілому організмі.

3. Можна вважати обґрунтованим припущення про валід-
ність методу контролю ЕШХ МЗ як такого, що дає уявлення про 
дійсний стан здоров’я людини.

Дослідження проводилося з дотриманням національних 
норм біоетики та положень Гельсінської декларації (у ре-
дакції 2013 р.). Автори статті — О. П. Страхова, О. А. Рижов, 
Н. Г. Волох, О. О. Черепок — підтверджують, що у них відсутній 
конфлікт інтересів.
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Корреляции между электрокожными характеристиками 
микрозон и параметрами клинического 

и биохимического анализа крови
О. П. Страхова1, А. А. Рыжов1, Н. Г. Волох2, А. А. Черепок2

1Запорожский государственный медицинский университет, кафедра медицинской и фармацевтической информатики и НТ, Украина
2Запорожский государственный медицинский университет, кафедра физической реабилитации, спортивной медицины, 

физического воспитания и здоровья, Украина

Резюме

Введение. Согласно теории функциональных систем, все части организма находятся в тесной многоуровневом связи, взаимно 
влияя друг на друга. Кожа — самый большой внешний орган, к которому можно применять неинвазивные методы определения 
параметров функционального состояния.

Цель. Определить степень связи между показателями клинического анализа крови человека и его электрокожными харак-
теристиками некоторых участков кожи, расположенными на запястьях и лодыжках, в так называемых акупунктурных «точках-
источниках».

Результаты. Выявлены корреляции между параметрами микрозон и показателями функционального состояния организма 
человека, определенными на основе анализа крови.

Выводы. Установлено наличие статистически достоверного корреляционной связи между определенными параметрами 
крови участников исследования, антропометрическими показателями и электрической проводимостью кожных микрозонах, 
соответствующие так называемым «точкам-источникам», известным по теории акупунктуры.

Ключевые слова: электрокожные характеристики; анализ крови; антропометрия; корреляция; функциональное состояние.
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Correlation between electrocutaneous characteristics 
of skin microzones and blood clinical and biochemical 

analysis parameters
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2Zaporizhja State Medical University,Chair of Physical Rehabilitation, Sport Medicine, Physical Education and Health, Ukraine

e-mail: fobosoz@gmail.com

Resume

Introduction. According to the theory of functional systems, all parts of the body are in close multi-level communication, mutually 
affecting each other. Skin is the largest external organ to which non-invasive methods of determining the parameters of a functional 
state can be applied.

Goal. To determine the degree of connection between the parameters of the clinical analysis of human blood and its electrocutane-
ous characteristics of some skin areas located on the wrists and ankles in the so-called acupuncture «source points».

Results. Correlations between the parameters of microzones and the indices of the functional state of the human body, determined 
on the basis of a blood test, are revealed.

Conclusions. The presence of a statistically significant correlation between certain blood parameters of the study participants, 
anthropometric indices and electrical conductivity of cutaneous microzones, corresponding to the so-called «source points» known 
from the theory of acupuncture, was established.

Key words: electrocutaneous characteristics; blood analysis; anthropometry; correlation; functional state.

©2017 Institute Medical Informatics and Telemedicine Ltd, ©2017 Ukrainian Association of Computer Medicine, ©2017 Kharkiv medical 
Academy of Postgraduate Education. Published by Institute of Medical Informatics and Telemedicine Ltd. All rights reserved.

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 12, Issue 13, 2017, Pages 119–123
http://kit-journal.com.ua/en/index_en.html

References (7)

References

  1. Nakatani Y., Yamashyta K. Ryodoraku Akupuncture. Japan. 
Tokyo. 1977. 120 p.

  2. Nechushkin A. I., Haydamakyna A.M. Metod standartnoho 
vehetatyvnoho testu TSITO (SVT-TSITO). [Standard vegeta-
tive test method (CITO)] Registration certificate MZSRSR 
№108/30, 27.05.77, Moscow, 1977. (In Ukr.).

  3. Portnov F. H. Élektropunkturnaya refleksoterapyya [Electro-
punktural refleksotherapy]. Ryha, Zynatne, 1982, 311 p. 
(In Russ.).

  4. Strakhova O. P., Ryzhov O. A. Dopovnennya do sposobu 
vymiru elektroshkirnykh kharakterystyk korporal’nykh 
mikrozon na tili lyudyny (analoh metoda Y. Nakatani). 
[Addition to the method of measuring the human-like 
characteristics of the corporal microzones on the human 
body (analogous to the method of J. Nakatani)]. Information 
letter No. 238-2015. (In Ukr).

  5. Strakhova O. P., Ryzhov O. A. Dopovnennya do sposobu diah-
nostuvannya za danymy vymiryuvannya elektroshkirnykh 
kharakterystyk korporal’nykh mikrozon na tili lyudyny 
za metodom Nakatani [Supplement to the method of diag-
nostics according to the data of measurement of the electro 
corpuscular characteristics of the corpus microzone on the 
human body by the Nakatani method]. Information letter 
No. 237-2015 (In Ukr.).

  6. Sudakov K. V. Functional systems: principles of dynamic 
organization, postulates of general theory. Patol. fyzyol. 
i ekspery. terapiya. [Patological physiology and Experimental 
therapy]. 1988. no. 4. pp. 10–22. (In Russ.).

  7. Lyudyna. Navch. posibnyk z anatomiyi ta fiziolohiyi. [Human. 
Handbook by anatomy and physiology]. L’viv, 2002, 240 p. 
(In Ukr.).

Листування
асистент О. П. Страхова 
Запорізький державний медичний університет 
просп. Маяковського, 26, Запоріжжя, 69000, Україна 
тел.: +38 (097) 297 91 12 
ел. пошта: fobosoz@gmail.com



Клінічна інформатика і Телемедицина  2017. T.12. Вип.13.

124

Дискусійний клуб

Клін. інформат. і Телемед. 2017. T.12. Вип.13. c.124–129. https://doi.org/10.31071/kit2017.13.16

УДК 34:004.056+316.

Турбулентность в информационной 
безопасности личности

О. А. Панченко
ГУ «Научно-практический медицинский реабилитационно-диагностический центр МЗ Украины» 

ВУЗ «Межрегиональная академия управления персоналом» 
«Всеукраинская профессиональная психиатрическая лига»

Резюме

Введение. В статье обсуждается малоизученный феномен турбулентности в связи с информационной безопасностью.
Цель работы. Исследовать понятие «турбулентность» в различных аспектах изучения и обеспечения информационной без-

опасности личности.
Результаты исследования. Рассмотрено понятие «турбулентность информационной среды» как деструктивный фактор, фор-

мирующий информационную и общественно-политическую турбулентность, и как следствие — иформационно-психологическую 
турбулентность личности — неустойчивое, непредсказуемое состояние психики человека, вызванное информационным воздей-
ствием, влекущее неадекватную оценку окружающей обстановки и ведущее к совершению нелогичных поступков. Предложена 
структурно-функциональная модель обеспечения информационно-психологической безопасности в причинно-следственной 
связи с информационно-психологической турбулентностью. Модель отображает факторы воздействия как на уровне государства 
и общества, так и на личностном уровне.

Заключение. В результате исследования показано, что понятие «турбулентность» является актуальным в сфере информаци-
онной безопасности. Турбулентность информационной среды выступает как деструктивный фактор, формируя пласты инфор-
мационной и общественно-политической турбулентности, и как следствие — попадание личности в иформационно-психоло-
гическую турбулентность. В предложенной модели отображен комплексный подход к решению проблемы. Акцентировано, что 
турбулентность, как адекватный ответ личности, играет конструктивную роль в виде формирования «турбулентного мышления», 
создающего предпосылки для обеспечения информационной безопасности. Представленные результаты работы создают базу для 
дальнейших научных исследований обозначенной проблемы по всей линии «личность–социум–общество–государство».

Ключевые слова: турбулентность; информационная среда; турбулентность информационной среды; информационная без-
опасность; информационно-психологическая турбулентность; турбулентное мышление.

Введение ори имеет причинно-следственную связь с информационной 
безопасностью общества и государства.

Турбулентность ИС в синергетике с другими ее характе-
ристиками является причиной многих новых явлений, еще 
недостаточно изученных, и требующих тщательного анализа 
с целью устранения угроз информационной безопасности лич-
ности. Нам представляется важным в какой-то мере устранить 
пробелы в данном вопросе.

Цель работы исследовать понятие «турбулентность» в раз-
личных аспектах изучения и обеспечения информационной 
безопасности личности.

Понятие «турбулентность», ранее использовавшееся 
только в технических науках, начало широко применяться 
и в гуманитарных во многих исследованиях общественных, 
экономических, политических, психологических явлений. Так, 
оно стало использоваться как одна из базовых характеристик 
информационной среды (ИС).

Современная информационная среда (ИС) — это не толь-
ко наиболее динамично развивающаяся сфера человече-
ской жизнедеятельности, но и практически единолично 
диктующая условия развития современного общества. 
Информационно-психологическое воздействие на челове-
ка, со стороны ИС весьма противоречиво, так как, наряду 
с конструктивными свойствами, она обладает и деструктив-
ными, требующими серьезно говорить об информационной 
безопасности.

Несмотря на то, что информационная безопасность всегда 
рассматривается в связке «государство–общество–личность», 
квинтэссенцией вопроса ее обеспечения всегда является лич-
ность. Она, будучи неотъемлемой частью общества и государ-
ства, кроме внешних информационных угроз с их стороны, 
подвержена еще и внутренним, — связанным с ее психикой. 
Поэтому применимо к личности, речь всегда ведется об ин-
формационно-психологической безопасности, которая апри-

Результаты исследования
Базовым понятием в сфере изучения информационной 

безопасности является «информационная среда» (ИС) — со-
вокупность информации, информационной инфраструктуры, 
социально-экономических и культурных регуляторов инфор-
мационных процессов.

По характеру воздействия на субъекта ИС делят на три типа [1]: 
1) активизирующая деятельность субъекта за счет наличия 
достаточного количества информации необходимого каче-
ства, т. е. высокой степени удовлетворения информационной 
потребности;
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2) ингибирующая избыточным количеством «информацион-
ных шумов» и низким уровнем удовлетворения информаци-
онной потребности;
3) нейтральная, не оказывающая значительного воздействия 
на деятельность субъекта.

Конструктивные и деструктивные возможности ИС опреде-
ляются рядом свойств и характеристик, собственно и отража-
ющих ее закономерности развития и функционирования.

Первой важной особенностью, на которую мы обращаем 
внимание, является то, что ИС присуще постоянное и стреми-
тельное расширение. Особенно бурно расширение инфор-
мационной среды общества происходит в последнее время, 
и темпы его постоянно растут. В таких условиях человеку бывает 
очень сложно разобраться в качестве и истинности получаемой 
информации, что создает дезориентацию не только в инфор-
мационном поле, но и в реальности. Постоянное обновление 
ИС приводит к тому, что люди даже не успевают вырабатывать 
собственное мнение по поводу происходящих событий, поэто-
му скорее примут уже готовую интерпретацию предлагаемой 
поставщиком информации, что негативно сказывается на спо-
собности современных людей к аналитическому, критическому 
мышлению, и, как следствие, у них снижается иммунитет 
к манипулятивному воздействию [2]. Кроме этого, огромные 
объемы циркулирующей информации меняют как самого чело-
века, так и сущность публичных отношений. Информатизация 
выводит на арену Homo Informaticus — «человека информаци-
онного» [3], в котором слишком мало специфически человече-
ского: сужается сфера непосредственных, личных контактов; 
появляются новые культурные практики, неизвестные ранее; 
новые правила поведения, основанные на стремлении к само-
изоляции от перманентно взрывоопасного мира и пр.

Следующей важной чертой ИС является ее сложность и не-
однозначность. Для получения полезной информации человек 
вынужден обрабатывать значительное количество разноо-
бразной информации (зачастую ненужной или неоднократно 
повторяющейся), чтобы получить необходимые сведения. 
Кроме того, человек вынужден вырабатывать механизмы за-
щиты от влияния внешней информационной среды с целью 
обеспечения информационно-психологической безопасности, 
поскольку наряду с информацией, которая адекватно отражает 
факты, там циркулирует и деформированная, искаженная 
информация, зачастую созданная специально — для введе-
ния в заблуждение при достижении определенных целей. 
Наиболее опасным источником угроз является существенное 
расширение возможности манипулирования сознанием че-
ловека за счет формирования вокруг него индивидуального 
«виртуального информационного пространства», а также 
возможности использования технологий воздействия на его 
психическую деятельность [4].

И наконец, ведущей характеристикой ИС мы считаем 
турбулентность. Понятие «турбулентность» (от лат. turbu-
lentus — бурный, беспорядочный, хаотичный), восходящее 
корнями к области физики и динамики, имеет несколько 
определений. Мы придерживаемся следующего: турбулент-
ность — беспорядочные завихрения энергетических потоков. 
Турбулентность возникает при встрече со встречным потоком, 
либо с препятствием. Турбулентные энергетические завихре-
ния действуют на организм разрушающе [5]. Из определения 
следует, что турбулентность — это неупорядоченное движение, 
для которого характерна быстрая смена темпов происходящих 
процессов. Турбулентность ИС означает, что изменения в ней 
происходят с высокой степенью неопределенности и непред-
сказуемости. В таком состоянии нельзя однозначно определить 
характер воздействия ИС — есть ли воспринимаемая информа-
ция полезной, нейтральной или вредной. Зоны турбулентности 
характеризуют крайне неустойчивое положение, которое, под 
влиянием малейшего негативного воздействия может потерять 

равновесие и изменить свое состояние. Если не предприни-
мать надлежащих мер противодействия, возникает хаос.

Динамизм изменений, сложность и неоднозначность ИС, 
а также неопределенность, непредсказуемость и нестабиль-
ность порождают синергетический эффект, обусловливающий 
объективный характер возникновения рискообразующих 
факторов, усложняющих процесс адаптации к происходящим 
изменениям. В таком состоянии ИС становится реальным ис-
точником угроз информационной безопасности как в масшта-
бах государства и общества, так и отдельной личности.

Если говорить о масштабах государства, то причинами 
турбулентности могут быть как внутренние процессы, обу-
словленные противоречиями становления и развития в новых 
условиях мирового порядка, так и внешними – целенаправ-
ленными информационными воздействиями недружествен-
ных стран с целью дестабилизировать общественно-полити-
ческую ситуацию, вызвать нестабильность и хаос. Известный 
германо-американский психолог Курт Левин подчеркивал 
роль намеренно создаваемой турбулентности при ведении 
психологической войны: «Один из главных методов пода-
вления морального духа посредством стратегии устрашения 
состоит в точном соблюдении следующей тактики — держать 
человека в состоянии того, что может ожидать его в будущем. 
Кроме того, если частые колебания между суровыми дис-
циплинарными мерами и обещанием хорошего обращения 
вкупе с распространением противоречивых новостей делают 
когнитивную структуру ситуации неясной, то человек теряет 
уверенность в том, приведёт ли его какой-либо конкретный 
план к желаемой цели, или же, наоборот, отдалит от неё. 
В таких условиях даже те личности, которые имеют чёткие 
цели и готовы пойти на риск, оказываются парализованными 
сильным внутренним конфликтом в отношении того, что сле-
дует делать» (цитируется по [6]).

По поводу влияния турбулентности на общество существуют 
различные, иногда диаметрально противоположные взгляды. 
Так, есть мнение, что «в процессах развития турбулентных 
систем социальной природы потенция, отражающаяся перво-
начально в энергии хаотических колебаний, или, иначе, 
пассионарности, трансформируется со временем в полезную 
работу общества…» [7]. Другое мнение: «…происходит дегра-
дация массовой культуры, поскольку информационная турбу-
лентность, хаос не позволяют выжить ни высоким смыслам, 
ни высоким состояниям, стандартная логика и эмоции просто 
«не догоняют», они слишком медленны, остается рефлекс, ин-
стинкт и зоопсихология аффекта. Таким людям не надо ничего 
объяснять, ими легко управлять на бессознательном уровне 
методами НЛП и двадцать пятого кадра в период потребления 
очередной порции информационной жвачки» [8].

Можно бы было согласиться с еще одним мнением, что 
«уже начавшаяся «эпоха турбулентности» будет весьма тяже-
лой и трудной для человечества; вместе с тем она принесет 
с собой не только негативные и разрушительные, но и позитив-
ные, необходимые для дальнейшего развития последствия» 
[9], но ведь современное общество неразделимо, как мы уже 
говорили, с ИС, которая, приобретая синергетический эффект 
негативных моментов во главе с турбулентностью, в корне ме-
няет положение вещей. Так, многолетние исследования ученых 
в области психологии, социологии и психиатрии утверждают: 
в отношении количества изменений, которое способно вы-
держать человеческое сознание, существуют четкие пределы, 
и в будущем события могут происходить так быстро, что чело-
веческий мозг не сможет осмысливать информацию [6]. В этом 
случае возможны три сценария общественного развития.

Первый состоит в том, что для того, чтобы выдержать 
турбулентность, люди либо предпринимают какие-то дей-
ствия, снимающие напряжение, либо адаптируются к полной 
напряжения среде. Если турбулентность не заканчивается или 
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усиливается, они постепенно утрачивают способность к по-
зитивной адаптации. Люди выбирают такую реакцию на на-
пряжение, которая приводит к их деградации. Они начинают 
подавлять реальность, отрицая само ее существование, и все 
больше витать в инфантильных фантазиях, позволяющим 
им справиться со стрессом. Происходит переоценка цен-
ностей в пользу менее гуманных и более животных. Кстати, 
об этом предупреждается и в [8]: «возможен и социальный 
ароморфоз, расщепление человечества на подвиды: людей 
нового сознания, носителей высокой культуры и людей, воз-
вращающихся к зоопсихологическим формам бытия».

Второй сценарий — сегментация общества, когда каждая 
группа: этническая, расовая, гендерная — воюет против всех 
остальных. Нации распадаются на региональные группы, кото-
рые, в свою очередь, дробятся на еще более мелкие этнические 
группы ради упрощения процесса принятия решений. Естествен-
ные линии разделения общества превращаются в баррикады.

Третий сценарий подразумевает уход индивидов в свой 
личный мир и отрешение от всех социальных связей, которые 
могли бы вовлечь их в чужие дела.

Делая вывод по этим сценариям, мы вынуждены конста-
тировать, что в какой-то мере их признаки конкретно под-
тверждаются сегодняшними реалиями. Чтобы понять, что 
происходит с обществом в условиях турбулентности, нужны 
серьезные исследования, которых сейчас слишком мало.

При исследовании турбулентности через призму свойств 
личности, мы ввели понятие «информационно-психологиче-
ская турбулентность» (ИПТ) — неустойчивое, непредсказуемое 
состояние психики человека, вызванное информационным 
воздействием, влекущее неадекватную оценку окружающей 
обстановки и ведущее к совершению нелогичных поступков. 
Как образно отмечено, «если вдруг начинаешь замечать, 
что событий становится все больше, что они приобретают 
хаотичный, но очень уж регулярный характер, что сначала 

удивляешься, потом досадуешь, потом — просто хохочешь над 
странными сумасшедшими вещами, предметами, явлениями, 
неожиданно получившими автономное право распоряжаться 
твоим бытом, мыслями, чувствами, вниманием и так далее, 
если твой привычный распорядок — весело или досад-
но, — но летит ко всем чертям, – добро пожаловать в зону 
турбулентности» [2]. Важность вопроса в том, что возникающее 
в результате ИПТ деструктивное поведение человека может 
быть направлено как на других людей, общественные структу-
ры или на общество в целом, на природную среду, различные 
предметы и т. д.; так и обращено на самого себя – разрушение 
личности, здоровья, суицид.

Несомненно, ИПТ является фактором угроз информацион-
но-психологической безопасности личности и, нужны меры 
по деактивации этого фактора.

Нами предлагается структурно-функциональная модель 
обеспечения информационно-психологической безопасности 
в причинно-следственной связи с ИПТ (рис. 1).

Как видно из рисунка, ИПТ является следствием как ин-
формационной турбулентности в целом, так и обществен-
но-политической турбулентности в частности. В результате 
определенных мероприятий по деактивации ИПТ (о которых 
мы будем говорить далее) возможны два исхода: благопри-
ятный — адаптация личности к турбулентности ИС — развитие 
турбулентного мышления; неблагоприятный — утрате челове-
ком способности приспосабливаться к условиям турбулентной 
ИС. В этом случае необходима психотерапевтическая помощь 
с целью преодоления ИПТ.

Рассматривая роль государства в деактивации ИПТ, отме-
тим, что главные его задачи — создание нормативной базы, 
учитывающей все аспекты обеспечения информационной без-
опасности его граждан; и гарантирование выполнения соот-
ветствующих законодательных актов. В этой связи актуальным 
является документ «Доктрина информационной безопасности 

Информационно- 
психологическая турбулентность

Рис. 1. Структурно-функциональная модель обеспечения информационно-психологической безопасности 
в причинно-следственной связи с ИПТ.
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Украины» (утверджена Указом Президента Украины от 25 февра-
ля 2017 года № 47/2017 [10]), который выделяет в национальных 
интересах Украины в информационной сфере жизненно важные 
интересы личности (в частности, защищенность от разрушитель-
ных информационно-психологических воздействий).

Далее в задачах государства и общества — реализация вос-
питательной функции в плане общечеловеческой культуры сво-
их граждан, и, главным образом, молодого поколения. Необ-
ходимо создать многомерное образовательное пространство, 
охватывающее образовательную среду, разные институции, 
средства массовой информации, сообщества и т. д., которое 
способно формировать особый вид грамотности — информа-
ционную и медиаграмотность, а также развивать особый вид 
культуры — информационную культуру личности.

Вопросы информационной культуры подробно освещались 
в наших исследованиях ранее [10–11]. На некоторые момен-
ты, уместные в контексте данной статьи, считаем нужным 
обратить внимание. Информационная культура базируется 
на осознании роли информации в обществе, знании законов 
информационной среды и понимании своего места в ней, 
владении новыми информационными технологиями. Уровни 
реализации информационной культуры: когнитивный уро-
вень — знания и умения; эмоционально-ценностный — уста-
новки, оценки, отношения; поведенческий — реальное и по-
тенциальное поведение. Это означает, что информационная 
культура подразумевает не только усвоение определенных 
жизненных ориентиров, но и разносторонние научные знания, 
усвоение эргономики, информационной безопасности, фор-
мирование у личности определенных нравственных идеалов 
и эстетического освоения действительности.

Главным механизмом защиты от деструктивного информа-
ционного воздействия является использование внутреннего 
защитного резерва, заложенного в каждом человеке, – способ-
ности к умственной деятельности, направленной на выявление 
негативных информационных воздействий и их нейтрализации, 
формирование культуры информационной безопасности. Чело-
век имеет возможность полностью удовлетворять свои информа-
ционные потребности, но при этом иметь способность выявлять 
информационные угрозы, если он владеет «культурой информа-
ционной самозащиты» — умением обращения с информацией 
без нанесения вреда себе и другим участникам информационных 
отношений; способностью противостоять информационным 
угрозам и сохранять психическое здоровье в условиях негатив-
ного информационного воздействия. Она формируется в течение 
всей жизни человека в процессе непрерывного обучения, вос-
питания и самовоспитания, чему способствует высокий уровень 
информационной культуры и грамотности общества.

Рассматривая далее структурно-функциональную модель 
(см. рис. 1), говорим о человеческом факторе преодоления 
ИПТ — самовоспитании, подразумевающем личный вклад 
в развитие «турбулентного мышления».

Термин «турбулентное мышление» мы используем в кон-
структивном смысле, понимая под ним мышление, основанное 
на неформальном, эвристическом подходе к анализу ситуации 
и принятию решений (опыт, интуиция, находчивость, изобре-
тательность и т. д.), приводящее к формированию условий для 
обеспечения информационной безопасности. Такое мышление 
формируется путем целенаправленных занятий по самосовер-
шенствованию личности, включающих различные стратегии.

Согласно принципам турбулентного мышления: 1) чтобы 
найти ничтожную крупицу знания, необходимо переработать 
огромный объем информации, однако, на самом деле всегда 
существует некий критический минимум объема исходной 
информации (или числа носителей знания), необходимый 
для решения каждой оригинальной задачи; 2) решения воз-
никают только в некой зоне творчества или своеобразном 
«интеллектуальном реакторе», т. е. в зоне высокой турбулент-

ности сознания, состояние которой к тому же может стимули-
роваться внешними раздражителями (например, медитация); 
3) решение нестандартной проблемы следует искать, выходя 
за границы проблемного поля [12]. На практике это означает, 
что появление нового знания в рамках теории турбулентности 
перестает быть связанным с ростом объема и скорости обра-
ботки информации. Оно становится подобным физическому 
процессу фазового перехода — возникновению качественно 
нового состояния ИС, а не следствием ее количественной 
трансформации. Такие качественные скачки рассматриваются 
как детерминированные, а не статистические явления, и следуя 
логике, мышление, в случае достижения границ информаци-
онного пространства, начинает подчиняться не статистическим, 
а детерминистским закономерностям, т. е., опираясь на инту-
ицию и нелинейные аналогии для решения новой проблемы 
или задачи. В продолжение обсуждения — цитаты из работ 
в данном направлении. «…Хотя универсальный закон для об-
наружения конструктивных аналогий сформулировать трудно, 
обратим вслед за А. Пушкиным внимание на то, что наиболее 
продуктивными часто оказываются не линейные аналогии, 
а нелинейные — парадоксальные («гений парадоксов друг»)» 
[12]. «Раньше эти способности развивались в эзотерических 
школах и школах спецслужб. Сегодня развитие тела интуиции 
происходит как адаптивный процесс при работе с большими и 
быстроменяющимися объемами информации. На уровне досо-
знательном это нарабатывается при развитии скорости реакции 
у геймеров или в экстремальных видах спорта и единоборствах, 
на уровне надсознательном интуиция тренируется в играх «Что? 
Где? Когда?», блиц-турнирах, быстрой игре на бирже, скорост-
ной импровизации на заданную тему, хакерских атаках и от-
лаживании сложных программ и т.д…. Эти способности можно 
целенаправленно развивать у любого человека…» [8].

В случае негативного варианта развития ситуации в силу 
различных причин (неспособности преодолеть возникший 
информационно-психологический хаос), человеку необхо-
дима психотерапевтическая помощь. Причем это может быть 
не обязательно медицинская или психологическая ее формы, 
но и изотерическая или философско-теологическая [13]. Дан-
ное направление еще подлежит детальному исследованию.

Выводы
1. Понятие «турбулентность» является актуальным в сфере 

информационной безопасности.
2. Турбулентность информационной среды выступает 

как деструктивный фактор, формируя пласты информа-
ционной и общественно-политической турбулентности, и как 
следствие — попадание личности в иформационно-психоло-
гическую турбулентность.

3. Предложенная модель обеспечения информационно-
психологической безопасности в причинно-следственной 
связи с информационно-психологической турбулентностью 
отображает комплексный поход в решении проблемы.

4. Турбулентность, как адекватный ответ личности, играет 
конструктивную роль в виде формирования «турбулентного 
мышления», создающего предпосылки для обеспечения ин-
формационной безопасности. 

5. Представленные результаты работы создают базу для 
серьезных фундаментальных исследований обозначенной 
проблемы по всей линии «личность–социум–общество–го-
сударство».

Исследования проводились с соблюдением националь-
ных норм биоэтики и положений Хельсинкской декларации 
(в редакции 2013 г.). Автор статьи — О. А. Панченко — под-
тверждает, что у него нет конфликта интересов.
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Турбулентність в інформаційній безпеці особистості
О. А. Панченко

ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України» 
ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» 

Всеукраїнська професійна психіатрична ліга

Резюме

Вступ. У статті обговорюється маловивчений феномен турбулентності в зв’язку з інформаційною безпекою.
Мета роботи. Дослідити поняття «турбулентність» в різних аспектах вивчення і забезпечення інформаційної безпеки особистості.
Результати дослідження. Розглянуто поняття «турбулентність інформаційного середовища» як деструктивний фактор, 

що формує інформаційну та суспільно-політичну турбулентність, і як наслідок — іформаційно-психологічну турбулентність осо-
бистості — нестійкий, непередбачуваний стан психіки людини, викликаний інформаційним впливом, що є чинником неадекватної 
оцінки навколишнього оточення і скоєння нелогічних вчинків. Запропонована структурно-функціональна модель забезпечення 
інформаційно-психологічної безпеки в причинно-наслідковому зв’язку з інформаційно-психологічною турбулентністю. Модель 
відображає фактори впливу як на рівні держави і суспільства, так і на особистісному рівні.

Заключення. В результаті дослідження показано, що поняття «турбулентність» є актуальним в сфері інформаційної безпеки. 
Турбулентність інформаційного середовища виступає як деструктивний фактор, формуючи шари інформаційної та суспільно-
політичної турбулентності, і як наслідок — потрапляння особистості в інформаційно-психологічну турбулентність. У запро-
понованій моделі відображено комплексний підхід до вирішення проблеми. Акцентовано, що турбулентність, як адекватна 
відповідь особистості, відіграє конструктивну роль у вигляді формування «турбулентного мислення», що створює передумови 
для забезпечення інформаційної безпеки. Представлені результати роботи створюють базу для подальших наукових досліджень 
означеної проблеми по всій лінії «особистість–соціум–суспільство–держава».

Ключові слова: турбулентність; інформаційне середовище; турбулентність інформаційного середовища; інформаційна без-
пека; інформаційно-психологічна турбулентність; турбулентне мислення.
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Turbulence in information security of a person
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Abstract

Introduction. The article discusses the little known phenomenon of turbulence in the relationship with information security.
Objective. The research of the  concept of «turbulence» in various aspects of studying and ensuring of the information security of a person.
Study results. The concept of «turbulence of the information environment» as a destructive factor that forms information and socio-

political turbulence, and as a result — the information and psychological turbulence of a person as unstable, unpredictable state of the 
human psyche, caused by information impact, entailing inadequate assessment of the environment and leading to illogical actions, 
is considered. A structural-functional model of providing information-psychological security in the cause-and-effect relationship with 
information-psychological turbulence is proposed.

The model reflects the impact factors both at the level of the state and society, and at the personal level. 
Conclusion. As a result of the research it was shown that the concept of «turbulence» is relevant in the field of information security. 

The turbulence of the information environment acts as a destructive factor, forming the layers of information and socio-political tur-
bulence, and as a result — the entry of a person into information-psychological turbulence. The proposed model reflects an integrated 
approach to solving the problem. It is emphasized that turbulence, as an adequate response of the person, plays a constructive role 
in the formation of «turbulent thinking», creating prerequisites for ensuring information security. The presented results of the work 
create the basis for further scientific research of the indicated problem along the whole line «personality-society-public-state».

Key words: Turbulence; Information environment; Turbulence of the information environment; Information security; Information-psy-
chological turbulence; Turbulent thinking.
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Вспоминая Jana Zvárová 
1943–2017

Мы были потрясены, услышав, что доктор Яна Зварова скон-
чалась 5 июля 2017 года. Она была одним из самых активных 
членов в IMIA и EFMI и, возможно, самым первым человеком 
в нашей области в бывших странах Восточной Европы.

Яна Зварова родилась в 1943 году в Праге, в Чехословакии. 
Окончила Карловый университет в Праге, факультет математи-
ки и физики по специальности «математика» в 1965 году. Она 
сотрудничала по нескольким дисциплинам в Карловом универ-
ситете (Медицина, математика и физика). Она основала секцию 
медицинской информатики Чешского общества биомедицин-
ской инженерии и медицинской информатики в 1978 году. Яна 
Зварова была номинирована в 1999 году профессором Карлова 
университета и в том же году получила высшую чешскую степень 
доктора наук в Академии наук Чешской республики.

Доктор Я. Зварова систематически применяла новые тео-
ретические знания в области биомедицины, особенно в об-
ласти эпидемиологии и общественного здравоохранения. 
С 1994 года она возглавляла Европейский центр медицинской 
информатики, статистики и эпидемиологии (EuroMISE) Карло-
ва университета и Академии наук. В период с 2006 по 2011 год 
она была директором Центра биомедицинской информатики. 
Была представителем Чешской Республики в IMIA (Между-
народная ассоциация медицинской информатики) и в EFMI 
(Европейская федерация медицинской информатики). Доктор 
Я. Зварова была членом редколлегий ряда национальных 
и международных журналов. Результаты ее исследований 
представлены в 10 монографиях и более 300 статьях в рецен-
зируемых журналах.

В рамках европейских проектов она начала новые направ-
ления исследований и образования в области электронных 
медицинских записей, представления знаний в клинических 
руководствах, системах поддержки принятия решений и мето-
дах оценки знаний. Организовала несколько международных 
конференций и семинаров IMIA и EFMI в Праге. Доктор Зва-
рова также инициировала создание Ассоциации наставников 
EuroMISE, уделяя особое внимание международному сотруд-
ничеству в области наставничества студентов.

Первый визит Яны Зваровой на международную конфе-
ренцию состоялся в 1983 году, когда она посетила Medinfo 83 

в Амстердаме, Всемирную конференцию IMIA по медицинской 
информатике, которая проводится каждые три года. С того 
времени Яна организовала множество встреч и проектов 
в тесном сотрудничестве с рядом зарубежных коллег. В течение 
последних лет мы узнали, что знаем многих активных членов 
в IMIA и EFMI; все они активные и энергичные, но вряд ли кто-
либо из них может сравниться с Яной Зваровой, чье творчество 
и усилия были далеко за пределами всех остальных.

Уже в сентябре 1985 года Яна выступила с инициативой 
организовать в Праге конференцию по принятию медицинских 
решений, охватывающую диагностические стратегии и экс-
пертные системы. Яна попросила Франсуа Грэми и Яна ван 
Беммела возглавить эту четырехдневную встречу, в которой 
также приняли участие люди из тогдашних коммунистических 
стран. Результатом этой конференции стала важная книга 
издательской компании «Северная Голландия», первая такая 
книга в коммунистическом мире.

До 1989 были очень сложные годы, но уже до этого вре-
мени Яне удалось запустить исследовательские проекты, 
организовать международные и местные встречи и выехать 
за границу. Но после так называемой бархатной революции 
все радикально изменилось. Например, Центр Яны взял 
на себя инициативу по организации курсов по медицинской 
информатике в новом центре Академии наук в Праге, где она 
проводила собственную исследовательскую деятельность. 
Академия наук, Карловский университет и Европейский союз 
поддержали эту инициативу, и в результате в течение четырех 
лет, с 1996 по 1999 год, трехнедельные курсы по медицинской 
информатике ежегодно из первых рук получали опыт около 
20–25 студентов. Мы хотим подчеркнуть, что именно Яна ор-
ганизовала такие проекты и что они были выполнены только 
благодаря ее настойчивости.

Она не только была профессионалом первого порядка, 
но также была преданной женой и матерью, которая вос-
питала очень успешных детей и стала образцом для подра-
жания женщинам в области информатики здравоохранения 
на международном уровне. Незадолго до своей смерти она 
планировала опубликовать специальный выпуск «Женщины 
в области информатики в здравоохранении» в Международ-
ном журнале по биомедицине и здравоохранению, который 
должен появиться осенью 2017 года, в который многие женщи-
ны — международные эксперты по медицинской информатике, 
пригласили ее сделать вклад.

Энергия Яны была потрясающей, даже за несколько меся-
цев до ее смерти, когда она снова организовала конференцию 
здесь, в Праге, в Доме врачей. Конечно, после стольких лет 
можно было рассказать и ряд других историй, но мы закончим, 
повторив еще раз, что все были глубоко впечатлены личностью 
Яны. Яна точно знала, чего хочет, но в то же время была теплой 
и дружелюбной. Вместе со всеми другими коллегами в EFMI 
и IMIA мы всегда были очень рады поддержать инициативы 
Яны. Лично и профессионально мы очень скучаем по Яне. Для 
нас было честью считаться ее друзьями.

Jan H. van Bemmel, Marion Ball, Arie Hasman 
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ЗАКОН УКРАЇНИ

Про підвищення доступності та якості медичного 
обслуговування у сільській місцевості

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 5, ст.32)

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади і напрями регулювання 
розвитку охорони здоров’я у сільській місцевості для забезпечення гарантій рівного доступу 
громадян до якісного та ефективного медичного обслуговування.

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера дії Закону
1. Цей Закон регулює відносини, пов’язані із забезпеченням підвищення доступності, 

ефективності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості, до якої у цілях 
цього Закону належать території, що знаходяться за межами міст Києва, Севастополя, міст 
обласного значення.

Стаття 2. Законодавство України щодо підвищення доступності 
та якості медичного обслуговування у сільській місцевості

1. Законодавство України щодо підвищення доступності та якості медичного обслугову-
вання у сільській місцевості базується на Конституції України і складається з Основ законо-
давства України про охорону здоров’я, законів України «Про засади державної регіональної 
політики», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», 
«Про державні цільові програми», цього Закону, міжнародних договорів України, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інших законів, а також законо-
давчих актів, що регулюють суспільні відносини з відповідних питань.

2. У разі якщо чинним міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана 
Верховною Радою України, визначено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, 
застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 3. Основні принципи розвитку охорони здоров’я у сільській місцевості
1. Підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості 

є одним із пріоритетних напрямів державної політики у сферах охорони здоров’я та регіо-
нального розвитку, що здійснюються на таких принципах:

1) ефективності підтримки розвитку охорони здоров’я у сільській місцевості;
2) забезпечення участі органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, 

наукових установ у формуванні та реалізації державної політики в зазначених сферах;
3) створення рівних можливостей для доступу територіальних громад до підтримки, 

передбаченої загальнодержавними, регіональними та місцевими програмами розвитку 
охорони здоров’я у сільській місцевості;
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4) ефективності використання бюджетних коштів, передбачених для виконання зазна-
чених програм;

5) відкритості та прозорості надання державної підтримки.
2. Підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості 

забезпечується шляхом здійснення заходів з розроблення, затвердження, фінансування, 
виконання державних цільових програм, спрямованих на охорону, поліпшення, збереження 
та відновлення здоров’я населення, надання субвенцій з Державного бюджету України міс-
цевим бюджетам для розвитку охорони здоров’я у сільській місцевості, а також належного 
контролю за цільовим та ефективним використанням коштів, спрямованих на виконання 
зазначених заходів.

3. Заходи з підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській 
місцевості здійснюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
їх посадовими і службовими особами, закладами охорони здоров’я, іншими суб’єктами 
із залученням в установленому порядку наукових організацій, громадських об’єднань, 
міжнародних неурядових організацій.

Стаття 4. Основні напрями розвитку охорони здоров’я у сільській місцевості
1. Держава забезпечує виконання заходів з підвищення доступності та якості медичного 

обслуговування у сільській місцевості за такими основними напрямами:
1) наближення якісного медичного обслуговування до населення шляхом сприяння 

розвитку лікувальних закладів усіх форм власності у сільській місцевості, удосконалення 
мережі закладів охорони здоров’я, зокрема центрів первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги, та матеріально-технічної бази таких закладів, створення умов для діяльності лі-
карів загальної практики — сімейних лікарів та лікарів інших спеціальностей, які надають 
первинну медичну допомогу та зареєстровані як фізичні особи-підприємці і одержали в уста-
новленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної 
практики, а також уклали договір про медичне обслуговування населення з відповідним 
розпорядником бюджетних коштів, проведення у сільській місцевості періодичних виїзних 
прийомів лікарів-спеціалістів;

2) впровадження сучасних технологій з медичного обслуговування у сільській місцево-
сті, зокрема з використанням телемедицини, особливо якщо відстань та час є критичними 
чинниками для надання медичної допомоги, здійснення належного ресурсного забезпечення 
впровадження медичного обслуговування з використанням телемедицини (телемедичне 
консультування, телемедичний консиліум, телеметрія та домашнє телеконсультування);

3) розроблення та реалізація програм з медичного обслуговування у сільській місцевості 
щодо діагностики, лікування, реабілітації та профілактики захворювань населення, насам-
перед дітей, вагітних жінок та літніх людей;

4) надання медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення, перед-
бачених програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, за рахунок 
коштів державного бюджету в порядку, визначеному законом;

5) розроблення та реалізація програм із забезпечення населення у сільській місцевості 
ефективними, якісними та необхідними лікарськими засобами і виробами медичного при-
значення;

6) запровадження дієвих механізмів залучення до медичного обслуговування у сільській 
місцевості кваліфікованих медичних і фармацевтичних працівників, зокрема шляхом ство-
рення для таких працівників додаткових гарантій оплати праці та належних умов праці, 
включаючи забезпечення необхідним медичним обладнанням та спеціальним транспортом, 
розроблення та реалізації мотиваційних пакетів, у тому числі надання службового житла, 
транспорту, мобільного зв’язку, пільгових (іпотечних) кредитів на будівництво або придбан-
ня житла, компенсації плати за житлово-комунальні послуги та енергоносії, обслуговування 
та експлуатацію автомобільного транспорту, інших заохочувальних заходів, а також спри-
яння підвищенню рівня професійних знань та практичних навичок таких працівників;

7) розвиток необхідної телекомунікаційної інфраструктури, включаючи забезпечення за-
кладів охорони здоров’я, а також лікарів загальної практики — сімейних лікарів та лікарів 
інших спеціальностей, які надають первинну медичну допомогу та зареєстровані як фізичні 
особи-підприємці і одержали в установленому законом порядку ліцензію на провадження 
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господарської діяльності з медичної практики, а також уклали договір про медичне обслуго-
вування населення з відповідним розпорядником бюджетних коштів, у сільській місцевості   
сучасними телекомунікаційними технологіями (широкосмуговим доступом до мережі Інтер-
нет із гарантованою пропускною спроможністю, необхідним програмним забезпеченням, 
комп’ютерним та іншим обладнанням) з метою запровадження функціонування електронної 
системи охорони здоров’я, електронних рецептів, організації надання первинної, вторинної 
(спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реа-
білітації із застосуванням телемедицини;

8) розвиток транспортної інфраструктури, створення умов для застосування авіаційних, 
водних, автомобільних спеціальних та спеціалізованих санітарних транспортних засобів, 
у тому числі обладнаних реанімаційними засобами, для надання медичної допомоги у сіль-
ській місцевості;

9) залучення інвестицій у розвиток медичного обслуговування у сільській місцевості, 
сприяння розширенню державно-приватного партнерства та здійсненню благодійної діяль-
ності у сфері охорони здоров’я;

10) сприяння дієвій просвітницькій роботі серед населення щодо активної соціальної 
орієнтації на здоровий спосіб життя шляхом формування традицій і культури здорового 
способу життя, престижності здоров’я, залучення населення до активних занять фізичною 
культурою і спортом для збереження здоров’я та активного довголіття.

Стаття 5. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування щодо забезпечення підвищення доступності 

та якості медичного обслуговування у сільській місцевості
1. Кабінет Міністрів України з метою підвищення доступності та якості медичного обслу-

говування у сільській місцевості забезпечує:
1) реалізацію політики у сферах охорони здоров’я та регіонального розвитку щодо підви-

щення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості;
2) розроблення та виконання державних цільових програм, стратегій, спрямованих 

на підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості;
3) створення економічних, правових та організаційних механізмів, що стимулюють 

ефективну діяльність, спрямовану на підвищення доступності та якості медичного обслуго-
вування у сільській місцевості;

4) розроблення і здійснення заходів із забезпечення матеріально-технічної бази та інших 
умов, необхідних для підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській 
місцевості;

5) сприяння розвитку медичного обслуговування у сільській місцевості, удосконалення 
мережі закладів охорони здоров’я;

6) координацію діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій щодо підвищення доступності медичного обслуговування 
у сільській місцевості;

7) здійснення інших повноважень відповідно до закону.
2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері охорони здоров’я, з метою підвищення доступності медичного обслугову-
вання у сільській місцевості:

1) готує пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку медичного обслу-
говування у сільській місцевості, розробляє та організовує виконання державних цільових 
та  інших  програм, спрямованих на підвищення доступності та якості медичного обслуго-
вування у сільській місцевості;

2) узагальнює практику застосування законодавства про охорону здоров’я, у тому числі 
щодо підвищення доступності медичного обслуговування у сільській місцевості, розробляє 
пропозиції щодо його вдосконалення та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

3) здійснює моніторинг стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення 
закладів охорони здоров’я у сільській місцевості;

4) забезпечує в межах компетенції нормативно-правове регулювання питань щодо під-
вищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості;

5) затверджує нормативи навантаження медичних працівників у сільській місцевості;
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6) координує в межах компетенції здійснення заходів, спрямованих на підвищення до-
ступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості;

7) здійснює інші повноваження відповідно до закону.
3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

регіональну політику, з метою підвищення доступності та якості медичного обслуговування 
у сільській місцевості:

1) здійснює в установленому порядку моніторинг соціально-економічних та інших показників 
розвитку сільських територій, розробляє і здійснює заходи, спрямовані на комплексний розвиток 
таких територій, та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції;

2) бере участь у розробленні та виконанні за участю інших органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування програм, спрямованих на підвищення доступності 
медичного обслуговування у сільській місцевості;

3) розробляє і здійснює заходи, спрямовані на розвиток медичної інфраструктури у сільсь-
кій місцевості, та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції;

4) здійснює містобудівний моніторинг на державному рівні при плануванні інфраструк-
тури закладів охорони здоров’я, затверджує вимоги та зразки щодо проектів повторного 
використання для закладів охорони здоров’я у сільській місцевості;

5) бере в межах компетенції участь у здійсненні заходів, спрямованих на підвищення 
доступності медичного обслуговування у сільській місцевості;

6) перевіряє в межах повноважень, передбачених законом, дотримання нормативних до-
кументів і нормативів обчислення вартості будівництва закладів охорони здоров’я у сільській 
місцевості, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і кому-
нальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії;

7) здійснює інші повноваження відповідно до закону.
4. Місцеві державні адміністрації з метою підвищення доступності та якості медичного 

обслуговування у сільській місцевості здійснюють:
1) визначення шляхів підвищення рівня доступу медичного обслуговування у сільській 

місцевості в межах адміністративно-територіальних одиниць;
2) сприяння закладам охорони здоров’я у створенні механізму раціонального викори-

стання фінансових, кадрових та матеріально-технічних ресурсів;
3) сприяння реалізації заходів із забезпечення доступу закладів охорони здоров’я у сіль-

ській місцевості до мережі Інтернет;
4) інші повноваження відповідно до закону.
5. Органи місцевого самоврядування з метою підвищення доступності та якості медичного 

обслуговування у сільській місцевості:
1) забезпечують розвиток і вдосконалення мережі закладів охорони здоров’я, здійснюють 

заходи щодо підвищення доступності та якості медичного обслуговування з урахуванням 
географічних особливостей та потреб населення;

2) вирішують в установленому порядку питання про забезпечення медичних та фар-
мацевтичних працівників житлом, службовим транспортом, належними умовами праці, 
стаціонарним та мобільним зв’язком, мобільною комп’ютерною технікою та програмними 
продуктами, професійною літературою та періодичними медичними виданнями, у тому 
числі електронними;

3) впроваджують додаткові стимули для залучення на роботу висококваліфікованих ме-
дичних працівників шляхом запровадження мотиваційних пакетів, що можуть включати, зо-
крема, позачергове безоплатне виділення земельних ділянок, сприяння в отриманні кредитів, 
у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла, надання допомоги 
власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті, компенсацію плати за житлово-
комунальні послуги, послуги зв’язку, обслуговування та експлуатацію автомобільного транс-
порту, оплату за навчання в інтернатурі, підвищення кваліфікації, у тому числі за кордоном, 
додаткову оплату праці, інші заохочувальні заходи за проведення профілактичних медичних 
оглядів, диспансеризації, вакцинації пацієнтів або додаткові фінансові заохочення;

4) сприяють реалізації заходів із забезпечення доступу закладів охорони здоров’я у сіль-
ській місцевості до мережі Інтернет;

5) визначають потреби територіальних громад у медичних працівниках та вносять в уста-
новленому порядку пропозиції за погодженням з місцевими державними адміністраціями 
щодо формування замовлення на підготовку, підвищення кваліфікації таких фахівців;
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6) укладають договори щодо підготовки фахівців медичного профілю з урахуванням по-
треби в таких фахівцях у територіальних громадах;

7) здійснюють інші повноваження відповідно до закону.

Стаття 6. Засади взаємодії органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я 

з громадськістю щодо розвитку охорони здоров’я у сільській місцевості
1. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади охорони здоров’я 

взаємодіють із громадськістю при вирішенні питань поліпшення медичного обслуговуван-
ня у сільській  місцевості,  зокрема  вдосконалення  мережі  закладів  охорони  здоров’я, 
що забезпечують медичне обслуговування у сільській місцевості, поліпшення матеріально- 
технічної бази таких закладів.

2. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування можуть залучати громадсь-
кість до розгляду питань щодо підвищення доступності та якості медичного обслуговування 
у сільській місцевості, зокрема, шляхом проведення громадських слухань за участю жителів 
відповідної сільської місцевості, конференцій, форумів, круглих столів, зборів, зустрічей (на-
рад), засідань громадських рад, інших допоміжних органів, утворених при таких органах. 
Результати проведення таких заходів враховуються під час прийняття відповідних рішень 
та в подальшій роботі органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

3. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади охорони здо-
ров’я надають  громадськості в установленому порядку доступ до об’єктивної інформації  
про побудову та функціонування системи охорони здоров’я у сільській місцевості, права 
та обов’язки громадян тощо.

Стаття 7. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення 
медичного обслуговування у сільській місцевості

1. Медичне обслуговування у сільській місцевості забезпечують заклади охорони здоров’я, 
у тому числі центральні районні лікарні, центри первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги, фельдшерсько-акушерські/фельдшерські пункти, амбулаторії, медичні пункти, 
медичні кабінети, мобільні медичні кабінети, аптечні пункти, а також лікарі загальної 
практики — сімейні лікарі та лікарі інших спеціальностей, які надають первинну медичну 
допомогу та зареєстровані як фізичні особи-підприємці і одержали в установленому законом 
порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, а також 
уклали договір про медичне обслуговування населення з відповідним розпорядником бюд-
жетних коштів.

З метою підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості 
надавачі медичних послуг, зазначені в абзаці першому цієї частини, застосовують телемеди-
цину для залучення до надання медичної допомоги лікарів-консультантів із закладів охорони 
здоров’я, що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалі-
зованої), екстреної, паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації.

2. Кабінет Міністрів України визначає порядок та критерії забезпечення за рахунок коштів 
державного бюджету закладів охорони здоров’я у сільській місцевості обладнанням та транс-
портними засобами, необхідними для медичного обслуговування населення, зокрема:

1) сучасними комп’ютерними та телекомунікаційними технологіями та засобами для за-
безпечення функціонування електронної системи охорони здоров’я, організації медичного 
обслуговування у сільській місцевості із застосуванням телемедицини, електронних рецептів, 
сумісності медичних інформаційних систем закладів охорони здоров’я, що забезпечують надан-
ня первинної медичної допомоги, з медичними інформаційними системами закладів охорони 
здоров’я, що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалі-
зованої) медичної допомоги, а також з інформаційними системами аптечних закладів;

2) медичним обладнанням для первинного обстеження, портативними телемедичними 
діагностичними засобами для дистанційного збору та передачі інформації про показники 
діяльності (фізіологічні параметри) організму пацієнта, обладнанням та інструментарієм 
для надання невідкладної допомоги, малих хірургічних втручань, отоларингологічного, 
офтальмологічного, гінекологічного огляду, обладнанням та інвентарем для лабораторної 
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діагностики та забору біоматеріалів, у тому числі міні-лабораторіями, інвентарем, препа-
ратами та матеріалами для взяття аналізів та діагностики, спеціальним обладнанням для 
стерилізації та дезінфекції медичних виробів, а також для належного зберігання лікарських 
засобів та медичних виробів, їх транспортування;

3) cучасним ультразвуковим, рентгенологічним, стоматологічним, ендоскопічним, 
ерготерапевтичним, фізіотерапевтичним (для електро-, світло-, водо-, теплолікування), 
комп’ютерним та іншим обладнанням, медичними меблями;

4) авіаційними, водними, автомобільними спеціальними та спеціалізованими санітарними 
транспортними засобами, у тому числі обладнаними реанімаційними засобами, та службо-
вими транспортними засобами.

Стаття 8. Фінансування заходів з підвищення доступності та якості 
медичного обслуговування у сільській місцевості

1. Фінансування заходів з підвищення доступності та якості медичного обслуговування 
у сільській місцевості здійснюється за рахунок:

1) коштів Державного бюджету України у порядку, визначеному законом;
2) коштів місцевих бюджетів;
3) грантів, дарунків, благодійних внесків і пожертв, інших видів благодійності;
4) коштів міжнародних організацій;
5) інших джерел, не заборонених законодавством.
2. Держава гарантує повну оплату за рахунок коштів державного бюджету надання 

громадянам медичних послуг, у тому числі із застосуванням телемедицини, що передбачені 
програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, у порядку, визначе-
ному законом.

Розділ II 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Внести зміни до таких законів України:
1) в Основах законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради 

України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами):
а) частину першу статті 3 доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту:
«телемедицина — комплекс дій, технологій та заходів, що застосовуються під час надання 

медичної допомоги з використанням засобів дистанційного зв’язку для обміну інформацією 
в електронній формі»;

б) частину першу статті 6 доповнити пунктом «л» такого змісту:
«л) інформування про доступні медичні послуги із застосуванням телемедицини»;
в) доповнити статтею 356 такого змісту:
«Стаття 356. Надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини
Медична допомога із застосуванням телемедицини передбачає можливість надання па-

цієнту медичних послуг з консультування, діагностики, лікування із використанням засо-
бів дистанційного зв’язку у вигляді обміну інформацією в електронній формі, у тому числі 
шляхом передачі електронних повідомлень, проведення відеоконференцій.

Медична допомога із застосуванням телемедицини надається з метою забезпечення паці-
єнту своєчасного доступу до медичної допомоги належної якості, у тому числі якщо відстань 
і час є критичними чинниками її надання.

Надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини забезпечують заклади охорони 
здоров’я або фізичні особи - підприємці, які зареєстровані та одержали в установленому за-
коном порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини здійснюється шляхом теле-
медичного консультування, телемедичного консиліуму, телеметрії, домашнього телекон-
сультування, виконання медичних маніпуляцій та операцій.
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При проведенні телемедичного консультування, телемедичних консиліумів, телеметрії, 
домашнього телеконсультування, виконання медичних маніпуляцій та операцій за допо-
могою електронних та програмних засобів може проводитися їх запис, у тому числі аудіо-, 
відео-, а також запис параметрів медичного обладнання в порядку, визначеному централь-
ним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 
у сфері охорони здоров’я.

Порядок надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини визначається 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері охорони здоров’я”;

2) частину другу статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170) доповнити словами «а також 
щодо додаткового фінансового заохочення та забезпечення службовим житлом і службовим 
транспортом працівників охорони здоров’я, які працюють у сільській місцевості”.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
подати на розгляд Верховної Ради України законодавчі пропозиції, спрямовані на вста-

новлення додаткових соціальних гарантій медичним та фармацевтичним працівникам, які 
працюють у сільській місцевості;

забезпечити розроблення та реалізацію державних цільових програм, передбачених цим 
Законом;

вжити в установленому порядку заходів для забезпечення доступу закладів охорони здо-
ров’я у сільській місцевості до мережі Інтернет;

опрацювати питання оплати послуг власникам транспортних засобів, які можуть залу-
чатися для надання медичного обслуговування у сільській місцевості;

вжити в установленому порядку заходів щодо забезпечення проїзду транспортних засобів 
до закладів охорони здоров’я в сільській місцевості;

прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття, перегляд міністерствами та іншими центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.
4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розробити і затвердити програми 

забезпечення службовим житлом та службовим автотранспортом медичних працівників, 
які працюють у сільській місцевості.

Президент України              П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
14 листопада 2017 року

№ 2206-VIII



Клінічна інформатика і Телемедицина  2017. T.12. Вип.13.

138

Нормативно-правова база

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 
населення

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 5, ст.31)

Цей Закон визначає державні фінансові гарантії надання необхідних пацієнтам послуг з 
медичного обслуговування (медичних послуг) та лікарських засобів належної якості за ра-
хунок коштів Державного бюджету України за програмою медичних гарантій.

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство про державні фінансові гарантії 
медичного обслуговування населення

1. Законодавство про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення 
базується на Конституції України і складається з Основ законодавства України про охорону 
здоров’я, цього Закону та інших законів і нормативно-правових актів, що регулюють сус-
пільні відносини у сфері охорони здоров’я.

2. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою 
України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством про державні 
фінансові гарантії медичного обслуговування населення, застосовуються норми міжнарод-
ного договору.

Стаття 2. Визначення основних термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) програма державних гарантій медичного обслуговування населення (програма ме-

дичних гарантій) — програма, що визначає перелік та обсяг медичних послуг (включаючи 
медичні вироби) та лікарських засобів, повну оплату надання яких пацієнтам держава 
гарантує за рахунок коштів Державного бюджету України згідно з тарифом, для профілак-
тики, діагностики, лікування та реабілітації у зв’язку з хворобами, травмами, отруєннями 
і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю та пологами;

2) електронна система охорони здоров’я — інформаційно-телекомунікаційна система, 
що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління медичною 
інформацією шляхом створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією, 
даними і документами в електронному вигляді, до складу якої входять центральна база 
даних та електронні медичні інформаційні системи, між якими забезпечено автоматич-
ний обмін інформацією, даними та документами через відкритий програмний інтерфейс 
(АРI);

3) медичні записи — інформація щодо медичного обслуговування пацієнта або його резуль-
татів, викладена в уніфікованій формі відповідно до вимог, встановлених законодавством;

4) надавачі медичних послуг — заклади охорони здоров’я усіх форм власності та фі-
зичні особи-підприємці, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності 
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з медичної практики та уклали договір про медичне обслуговування населення з головними 
розпорядниками бюджетних коштів;

5) реімбурсація — механізм повного або часткового відшкодування суб’єктам господарювання, 
які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, вартості лікарських засобів, що 
були відпущені пацієнту на підставі рецепта, за рахунок коштів Державного бюджету України;

6) тариф — ставка, що визначає розмір повної оплати за передбачені програмою медичних 
гарантій медичні послуги та лікарські засоби;

7) Уповноважений орган — центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

2. Інші терміни вживаються в цьому Законі у значенні, наведеному в Основах законо-
давства України про охорону здоров’я та інших законодавчих актах України.

Стаття 3. Державні фінансові гарантії надання медичних послуг 
та лікарських засобів

1. Відповідно до цього Закону держава гарантує повну оплату згідно з тарифом за рахунок 
коштів Державного бюджету України надання громадянам необхідних їм медичних послуг 
та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій.

2. За рахунок Державного бюджету України окремо здійснюється фінансове забезпечення 
програм громадського здоров’я, заходів боротьби з епідеміями, проведення медико-соціальної 
експертизи, діяльності, пов’язаної з проведенням судово-медичної та судово-психіатричної 
експертиз, та інших програм у галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загаль-
нодержавних функцій, за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

3. Права та гарантії у сфері охорони здоров’я, що стосуються медичного обслуговування, 
забезпечення лікарськими засобами, передбачені іншими законами України для певних кате-
горій осіб, фінансуються за окремими програмами за рахунок коштів державного та місцевих 
бюджетів, цільових страхових фондів та інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Додаткові державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів 
можуть встановлюватися законами України.

5. Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції можуть фінансувати 
місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, зокрема 
щодо оновлення матеріально-технічної бази, капітального ремонту, реконструкції, підви-
щення оплати праці медичних працівників (програми «місцевих стимулів»), а також місцеві 
програми надання населенню медичних послуг, місцеві програми громадського здоров’я 
та інші програми в охороні здоров’я.

Стаття 4. Програма медичних гарантій
1. У межах програми медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям, особам 

без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визна-
но біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, повну оплату за рахунок 
коштів Державного бюджету України необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, 
пов’язаних з наданням:

1) екстреної медичної допомоги;
2) первинної медичної допомоги;
3) вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;
4) третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
5) паліативної медичної допомоги;
6) медичної реабілітації;
7) медичної допомоги дітям до 16 років;
8) медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.
2. Іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, 

у межах програми медичних гарантій держава забезпечує оплату необхідних медичних по-
слуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням екстреної медичної допомоги. Такі особи 
зобов’язані компенсувати державі повну вартість наданих медичних послуг та лікарських 
засобів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами чи законами України.
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Медичні послуги та лікарські засоби, пов’язані з наданням інших видів медичної допомоги, 
оплачуються іноземцями та особами без громадянства, які тимчасово перебувають на те-
риторії України, за рахунок власних коштів, коштів добровільного медичного страхування 
чи інших джерел, не заборонених законодавством.

3. Програмою медичних гарантій визначаються перелік та обсяг медичних послуг та лікар-
ських засобів, оплата яких гарантується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Медичні послуги та лікарські засоби, що не включені до програми медичних гарантій, не підляга-
ють оплаті за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на реалізацію програми 
медичних гарантій, але можуть покриватися за рахунок коштів Державного бюджету України, пе-
редбачених на реалізацію відповідних державних програм та заходів, місцевих бюджетів, медичного 
страхування, юридичних і фізичних осіб та з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Програма медичних гарантій розробляється з урахуванням положень галузевих стан-
дартів у сфері охорони здоров’я в порядку, встановленому центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за пого-
дженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
фінансової і бюджетної політики.

5. Програма медичних гарантій затверджується Верховною Радою України у складі за-
кону про Державний бюджет України на відповідний рік.

Обсяг коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на реалізацію програми 
медичних гарантій, щорічно визначається в Законі України про Державний бюджет Укра-
їни як частка валового внутрішнього продукту (у відсотках) у розмірі не менше 5 відсотків 
валового внутрішнього продукту України. Видатки на програму медичних гарантій є за-
хищеними статтями видатків бюджету.

6. Звуження програми медичних гарантій не допускається, крім випадків, встановлених 
законом.

Розділ II 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ

Стаття 5. Основні принципи програми медичних гарантій
1. Програма медичних гарантій базується на таких принципах:
1) законодавче визначення умов і порядку фінансування надання медичних послуг та лікарських 

засобів за рахунок коштів Державного бюджету України за програмою медичних гарантій;
2) надання рівних державних гарантій для реалізації пацієнтами права на охорону здо-

ров’я незалежно від віку, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 
статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, зареєстрованого місця про-
живання, за ознакою мови або іншими ознаками;

3) забезпечення збереження і відновлення здоров’я населення шляхом надання медичних 
послуг та лікарських засобів належної якості;

4) цільове та раціональне використання коштів, передбачених на фінансування надання 
медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій;

5) універсальність та справедливість доступу до необхідних медичних послуг та лікарських 
засобів за програмою медичних гарантій;

6) передбачуваність та спланованість обсягу медичних послуг та лікарських засобів;
7) гласність, прозорість та підзвітність діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, їх посадових осіб у сфері державних фінансових гарантій ме-
дичного обслуговування населення;

8) конкуренція і відсутність дискримінації надавачів медичних послуг.

Стаття 6. Права та обов’язки пацієнтів у сфері державних фінансових гарантій
1. Пацієнти мають право на:
1) отримання необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів належної якості 

за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на реалізацію програми 
медичних гарантій, у надавачів медичних послуг;
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2) безоплатне отримання інформації від Уповноваженого органу або надавачів медичних 
послуг про програму медичних гарантій та надавачів медичних послуг за цією програмою, 
які можуть надати необхідну пацієнту медичну послугу;

3) можливість вибору лікаря у порядку, встановленому законодавством;
4) надання лікарям, третім особам права доступу до персональних даних та іншої інфор-

мації, що міститься в електронній системі охорони здоров’я, у тому числі до інформації про 
стан свого здоров’я, діагноз, про відомості, одержані під час медичного обстеження, за умови 
дотримання такими особами вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

5) отримання від Уповноваженого органу інформації про осіб, які подавали запити щодо на-
дання інформації, що міститься в електронній системі охорони здоров’я, про такого пацієнта;

6) оскарження рішень, дій чи бездіяльності надавачів медичних послуг або Уповнова-
женого органу та його територіальних органів в установленому законом порядку;

7) судовий захист своїх прав;
8) звернення до Ради громадського контролю щодо дій чи бездіяльності Уповноваженого 

органу;
9) інші права, передбачені законодавством.
2. Пацієнти зобов’язані:
1) надавати відповідному надавачу медичних послуг достовірну інформацію та документи, 

необхідні для отримання медичних послуг та лікарських засобів;
2) проходити профілактичні медичні огляди в порядку, встановленому центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони 
здоров’я;

3) виконувати медичні приписи лікаря та дотримуватися правил внутрішнього розпо-
рядку надавача медичних послуг;

4) виконувати інші вимоги, передбачені законодавством про охорону здоров’я.

Стаття 7. Уповноважений орган
1. Основними функціями Уповноваженого органу є:
1) реалізація державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій;
2) проведення моніторингу, аналізу і прогнозування потреб населення України у медичних 

послугах та лікарських засобах;
3) виконання функцій замовника медичних послуг та лікарських засобів за програмою 

медичних гарантій;
4) розроблення проекту програми медичних гарантій, внесення пропозицій щодо тарифів 

і коригувальних коефіцієнтів;
5) укладення, зміна та припинення договорів про медичне обслуговування населення 

та договорів про реімбурсацію;
6) здійснення заходів, що забезпечують цільове та ефективне використання коштів 

за програмою медичних гарантій, у тому числі заходів з перевірки дотримання надавачами 
медичних послуг вимог, встановлених порядком використання коштів програми медичних 
гарантій і договорами про медичне обслуговування населення;

7) отримання та обробка персональних даних та іншої інформації про пацієнтів (у тому 
числі інформації про стан здоров’я, діагноз, відомостей, одержаних під час медичного обсте-
ження пацієнтів) і надавачів медичних послуг, необхідних для здійснення його повноважень, 
з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

8) забезпечення функціонування електронної системи охорони здоров’я;
9) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. З метою забезпечення прозорості та громадського контролю за діяльністю Уповноваже-

ного органу утворюється Рада громадського контролю, що формується на засадах відкритого 
та прозорого конкурсу, у складі 15 осіб, які переобираються кожні два роки.

3. До складу Ради громадського контролю не можуть входити:
1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
2) особа, за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
3) особа, яка має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або 

не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом 
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останнього року до дня подання заяви на участь у конкурсі накладалося адміністративне 
стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

4) особа, яка відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є близькою особою 
голови, заступника голови центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері організації фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів, 
керівника структурного підрозділу цього органу;

5) особа, яка є членом органів управління та/або володіє прямо або опосередковано під-
приємствами або корпоративними правами суб’єктів господарювання, які провадять госпо-
дарську діяльність з медичної практики, господарську діяльність з виробництва лікарських 
засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів, або 
члени сім’ї якої (в розумінні Закону України «Про запобігання корупції») є власниками 
таких підприємств або корпоративних прав та/або є членами органів управління таких 
суб’єктів господарювання;

6) особа, яка, незалежно від тривалості, була працівником центрального органу виконав-
чої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, та/або 
Уповноваженого органу впродовж попередніх двох років;

7) особа, близькі особи якої (в розумінні Закону України «Про запобігання корупції»), 
незалежно від тривалості, були працівниками центрального органу виконавчої влади, що за-
безпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, та/або Уповноваженого 
органу впродовж попередніх двох років.

4. Порядок проведення конкурсу з формування Ради громадського контролю, її персо-
нальний склад та положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів України.

5. Рада громадського контролю:
1) заслуховує інформацію про діяльність, виконання завдань Уповноваженого органу;
2) розглядає звіти Уповноваженого органу і затверджує свій висновок щодо них;
3) має інші права, передбачені Положенням про Раду громадського контролю.

Стаття 8. Особливості договорів про медичне обслуговування населення 
за програмою медичних гарантій

1. Договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій 
укладається між закладом охорони здоров’я незалежно від форми власності чи фізичною 
особою-підприємцем, яка в установленому законом порядку одержала ліцензію на прова-
дження господарської діяльності з медичної практики, та Уповноваженим органом.

2. Договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій 
укладається у письмовій (електронній) формі.

3. Забороняється відмова або ухилення від укладення відповідного договору про 
медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з суб’єктами, 
визначеними у частині першій цієї статті, які подали заяву Уповноваженому органу 
про укладення такого договору та надають медичні послуги, передбачені програмою 
медичних гарантій.

4. Договір про медичне обслуговування населення є договором на користь третіх осіб - пацієн-
тів у частині надання їм медичних послуг та лікарських засобів надавачами медичних послуг.

5. Істотними умовами договору про медичне обслуговування населення за програмою 
медичних гарантій є:

перелік та обсяг надання пацієнтам медичних послуг та лікарських засобів за програмою 
медичних гарантій;

умови, порядок та строки оплати тарифу; фактична адреса надання медичних послуг; 
права та обов’язки сторін;

строк дії договору;
звітність надавачів медичних послуг;
відповідальність сторін.
6. Договір про медичне обслуговування населення підлягає опублікуванню на офіційному 

веб-сайті Уповноваженого органу протягом п’яти днів з моменту його укладення.
7. Типова форма договору про медичне обслуговування населення за програмою медич-

них гарантій, порядок його укладення, зміни та припинення затверджуються Кабінетом 
Міністрів України.
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Стаття 9. Порядок отримання медичних послуг та лікарських засобів 
за програмою медичних гарантій

1. У разі потреби у медичних послугах та лікарських засобах за програмою медичних 
гарантій пацієнт (його законний представник) звертається до надавача медичних послуг 
у порядку, встановленому законодавством.

2. Пацієнт (його законний представник) реалізує своє право на вибір лікаря шляхом по-
дання надавачу медичних послуг декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну 
допомогу. Надавачам медичних послуг забороняється відмовляти у прийнятті декларації 
про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та веденні пацієнта, зокрема, 
на підставі наявності у пацієнта хронічного захворювання, його віку, статі, соціального 
статусу, матеріального становища, зареєстрованого місця проживання тощо, крім випадків, 
передбачених законодавством.

3. У разі неможливості обрання лікаря пацієнт має право звернутися до Уповноваженого 
органу або його територіальних органів за роз’ясненнями стосовно надавачів медичних 
послуг, пов’язаних з наданням первинної медичної допомоги, та забезпеченням пацієнту 
можливості реалізувати його право на вибір лікаря.

4. Форма декларації та порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, 
затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування дер-
жавної політики у сфері охорони здоров’я.

5. Надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, 
пов’язаних з вторинною (спеціалізованою), третинною (високоспеціалізованою), паліа-
тивною медичною допомогою та медичною реабілітацією, здійснюється за направленням 
лікаря, який надає первинну медичну допомогу, або лікуючого лікаря в порядку, передба-
ченому законодавством, крім випадків, коли згідно із законодавством направлення лікаря 
не вимагається.

6. При наданні медичної допомоги в амбулаторних умовах лікарські засоби за програмою 
медичних гарантій надаються пацієнту на підставі рецепта лікаря суб’єктом господарюван-
ня, який здійснює діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами та уклав договір 
про реімбурсацію з Уповноваженим органом.

7. Порядок реімбурсації лікарських засобів за програмою медичних гарантій на відповід-
ний рік, типова форма договору про реімбурсацію, порядок його укладення, зміни та при-
пинення затверджуються Кабінетом Міністрів України.

8. Надавач медичних послуг зобов’язаний поінформувати пацієнта про медичні послуги 
та лікарські засоби, які пацієнт може отримати в цього надавача за програмою медичних 
гарантій.

Стаття 10. Основні засади оплати надання медичних послуг та лікарських 
засобів за програмою медичних гарантій

1. Для всієї території України встановлюються єдині тарифи оплати надання медичних 
послуг, лікарських засобів та медичних виробів, розміри реімбурсації лікарських засобів, 
які надаються пацієнтам за програмою медичних гарантій.

Оплата згідно з тарифом гарантована всім надавачам медичних послуг відповідно до укла-
дених з ними договорів про медичне обслуговування населення.

До тарифів можуть застосовуватися коригувальні коефіцієнти, розміри та підстави за-
стосування яких є єдиними для всієї території України.

2. Тарифи можуть встановлюватися, зокрема, як:
1) глобальні ставки, що передбачають сплату надавачам медичних послуг фіксованої 

суми за визначену кількість послуг чи визначений період;
2) капітаційні ставки, які встановлюються у вигляді фіксованої суми за кожного пацієнта;
3) ставки на пролікований випадок;
4) ставки на медичну послугу;
5) ставки за результатами виконання договорів про медичне обслуговування населення 

надавачем медичних послуг.
Зазначені ставки можуть використовуватися як разом, так і окремо одна від одної.
3. Методика розрахунку тарифів і коригувальні коефіцієнти затверджуються центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони 
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здоров’я, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики.

При розрахунку тарифів та коригувальних коефіцієнтів базою для визначення компонента 
оплати праці медичних працівників є величина, що є не меншою за 250 відсотків середньої 
заробітної плати в Україні за липень року, що передує року, в якому будуть застосовуватися 
такі тарифи та коригувальні коефіцієнти.

Тариф на медичні послуги, пов’язані з наданням первинної медичної допомоги, склада-
ється з двох частин: ставки на оплату медичної послуги та ставки на оплату діагностичних 
послуг, у тому числі лабораторних досліджень.

4. Тарифи розробляються і затверджуються в порядку, передбаченому для програми 
медичних гарантій, та є її невід’ємною частиною.

5. Тариф сплачується Уповноваженим органом за рахунок коштів Державного бюджету 
України відповідно до програми медичних гарантій безпосередньо надавачам медичних 
послуг.

6. Відшкодування вартості лікарських засобів за договорами про реімбурсацію за про-
грамою медичних гарантій здійснює Уповноважений орган.

7. Надавачам медичних послуг, які є державними та комунальними закладами охорони здо-
ров’я, забороняється вимагати від пацієнтів винагороду в будь-якій формі за медичні послуги 
та лікарські засоби, надані за програмою медичних гарантій. Такі дії є підставою для притяг-
нення до відповідальності, передбаченої договором про медичне обслуговування населення, 
в тому числі одностороннього розірвання договору з ініціативи Уповноваженого органу.

8. Оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій 
здійснюється на підставі інформації та документів, що внесені надавачем медичних послуг 
до електронної системи охорони здоров’я.

Надавач медичних послуг складає звіт в електронній системі охорони здоров’я, в якому 
зазначається обсяг наданих пацієнтам медичних послуг та лікарських засобів.

Оплата тарифу за надані медичні послуги та лікарські засоби здійснюється в порядку 
черговості надходження таких звітів.

9. Оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, 
надавачами яких є державні та комунальні заклади охорони здоров’я, здійснюється на умовах 
попередньої оплати у випадках, встановлених Кабінетом Міністрів України.

10. Оплаті за рахунок коштів Державного бюджету України підлягають лікарські засо-
би, які включені до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України, та програми медичних гарантій.

11. У закладах охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, які є надава-
чами медичних послуг за програмою медичних гарантій, обсяг платних медичних послуг, які 
не входять до програми медичних гарантій, може складати не більше 20 відсотків від обсягу 
всіх наданих послуг.

{Частина одинадцята статті 10 діє до 31 грудня 2024 року — див. пункт 6 розділу IV}

Стаття 11. Електронна система охорони здоров’я
1. Порядок функціонування електронної системи охорони здоров’я затверджується Кабіне-

том Міністрів України з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних.
2. Доступ до даних про пацієнта, що містяться в електронній системі охорони здоров’я, 

можливий лише у разі отримання згоди такого пацієнта (його законного представника) 
у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. Без згоди 
доступ до інформації про пацієнта можливий у випадках:

наявності ознак прямої загрози життю пацієнта;
за умови неможливості отримання згоди такого пацієнта чи його законних представників
(до часу, коли отримання згоди стане можливим);
за рішенням суду.
3. Підписуючи декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, 

пацієнт (його законний представник) надає згоду на доступ до даних про нього, що містяться 
в електронній системі охорони здоров’я, такому лікарю, а також іншим лікарям за його на-
правленням у межах, необхідних для надання медичних послуг такими лікарями.
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4. Уповноважений орган зобов’язаний опубліковувати на офіційному веб-сайті дані, 
накопичені в електронній системі охорони здоров’я, за умови знеособлення персональних 
даних відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”, в обсязі та в 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Розділ III 
КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Стаття 12. Контроль за дотриманням законодавства про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговування населення

1. Контроль за дотриманням законодавства про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення здійснюють центральні органи виконавчої влади в межах своєї 
компетенції відповідно до закону.

2. Контроль якості надання медичних послуг надавачами медичних послуг і систематичне 
проведення аналізу результатів та ефективності медичних послуг і лікарських засобів здій-
снює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики 
у сфері охорони здоров’я.

Стаття 13. Відповідальність за порушення законодавства про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговування населення, надання медичних послуг 

та лікарських засобів
1. Особи, винні у порушенні законодавства про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення, несуть відповідальність відповідно до закону.

Розділ IV 
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування та вводиться 
в дію з 1 січня 2018 року поетапно, крім частини восьмої статті 10, яка набирає чинності 
та вводиться в дію з 1 серпня 2018 року.

2. З 1 січня 2018 року запроваджується реалізація державних гарантій медичного об-
слуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги 
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Тимчасово, протягом 2018–2019 ро-
ків, за рішенням Кабінету Міністрів України допускається фінансування надання первинної 
медичної допомоги комунальними закладами охорони здоров’я, що не уклали договори про 
медичне обслуговування населення з Уповноваженим органом, шляхом надання субвенцій 
з державного бюджету відповідним місцевим бюджетам. Умови, порядок та строки надання 
такої субвенції визначаються Кабінетом Міністрів України.

3. Протягом 2018–2019 років реалізація державних гарантій медичного обслуговування 
населення за програмою медичних гарантій поступово запроваджується для інших видів 
медичної допомоги, зокрема шляхом реалізації пілотних проектів для відповідних видів ме-
дичних послуг, окремих закладів охорони здоров’я, населених пунктів чи регіонів. Порядок 
реалізації таких проектів, перелік медичних послуг та лікарських засобів, що оплачуються 
за рахунок коштів Державного бюджету України, тарифи та коригувальні коефіцієнти 
встановлюються Кабінетом Міністрів України.

4. З 1 січня 2020 року реалізація державних гарантій медичного обслуговування насе-
лення за програмою медичних гарантій здійснюється відповідно до цього Закону для всіх 
видів медичної допомоги.

5. До 31 грудня 2019 року реімбурсація здійснюється для визначеного Кабінетом Міністрів 
України переліку медичних станів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 
З 1 січня 2020 року запроваджується реімбурсація вартості лікарських засобів, передбачених 
програмою медичних гарантій.
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6. Частина одинадцята статті 10 діє до 31 грудня 2024 року.
7. Внести зміни до таких законів України:
1) в Основах законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради 

України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами):
частину першу статті 3 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
«медична субсидія — безготівкова допомога, яка надається за рахунок коштів державного або 

місцевих бюджетів для оплати необхідних пацієнту медичних послуг та лікарських засобів»;
«оцінка медичних технологій — експертиза медичних технологій щодо клінічної ефектив-

ності, економічної доцільності, організаційних проблем та проблем безпеки для громадян 
у зв’язку з їх застосуванням»;

пункт «в» статті 7 викласти в такій редакції:
«в) фінансування надання всім громадянам та іншим визначеним законом особам гаранто-

ваного обсягу медичних послуг та лікарських засобів у порядку, встановленому законом»;
у статті 8:
частину третю викласти в такій редакції:
«Держава гарантує безоплатне надання медичної допомоги у державних та комунальних 

закладах охорони здоров’я за епідемічними показаннями. Держава також гарантує без-
оплатне проведення медико-соціальної експертизи, судово-медичної та судово-психіатричної 
експертизи, патологоанатомічних розтинів та пов’язаних з ними досліджень у порядку, 
встановленому законодавством»;

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«Держава гарантує громадянам України та іншим визначеним законом особам надання 

необхідних медичних послуг та лікарських засобів за рахунок коштів Державного бюджету 
України на умовах та в порядку, встановлених законодавством».

У зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами п’ятою і шостою;
доповнити частиною сьомою такого змісту:
«Розроблення галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, проведення державної оцінки 

медичних технологій здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
перше речення частини п’ятої статті 16 викласти в такій редакції: «Заклади охорони 

здоров’я можуть добровільно проходити акредитацію в порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України»;

статтю 18 доповнити частинами дев’ятою і десятою такого змісту:
«Порядок укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою 

медичних гарантій та порядок визначення тарифів для оплати медичних послуг і лікарських 
засобів встановлюються Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного об-
слуговування населення».

Порядок призначення та надання медичних субсидій встановлюється Кабінетом Міністрів 
України”;

статтю 351 викласти в такій редакції:
«Стаття 351. Первинна медична допомога
Первинна медична допомога — це медична допомога, що передбачає надання консуль-

тації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, 
патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактичних заходів; 
направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної 
допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізова-
ної) медичної допомоги; надання невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного 
чи психічного здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) 
або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Надання первинної медичної допомоги забезпечують заклади охорони здоров’я та фізичні 
особи-підприємці, які одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку.

Первинну медичну допомогу надають лікарі загальної практики — сімейні лікарі, лікарі 
інших спеціальностей, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері охорони здоров’я, та інші медичні працівники, які 
працюють під їх керівництвом.

Пацієнт має право обирати лікаря, який надає первинну медичну допомогу, у порядку, 
встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування держав-
ної політики у сфері охорони здоров’я.
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Первинна медична допомога надається безоплатно в закладах охорони здоров’я та фізич-
ними особами-підприємцями, які одержали відповідну ліцензію в установленому законом 
порядку, з якими головний розпорядник бюджетних коштів уклав договір про медичне об-
слуговування населення.

Первинна медична допомога може надаватися в амбулаторних умовах або за місцем про-
живання (перебування) пацієнта у порядку, що визначається центральним органом вико-
навчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я»;

2) пункт 6 частини другої статті 7 Закону України «Про захист персональних даних» 
(Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 34, ст. 481; 2013 р., № 51, ст. 715) ви-
класти в такій редакції:

«6) необхідна в цілях охорони здоров’я, встановлення медичного діагнозу, для забезпе-
чення піклування чи лікування або надання медичних послуг, функціонування електронної 
системи охорони здоров’я за умови, що такі дані обробляються медичним працівником або 
іншою особою закладу охорони здоров’я чи фізичною особою-підприємцем, яка одержала 
ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та її працівниками, 
на яких покладено обов’язки щодо забезпечення захисту персональних даних та на яких 
поширюється дія законодавства про лікарську таємницю, працівниками центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій 
медичного обслуговування населення, на яких покладено обов’язки щодо забезпечення за-
хисту персональних даних»;

3) пункти 2 і 3 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін 
до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної 
допомоги» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 86) виключити;

4) частину першу статті 2 Закону України «Про ціни і ціноутворення» (Відомості Верхо-
вної Ради України, 2013 р., № 19–20, ст. 190; 2015 р., № 30, ст. 289) викласти в такій 
редакції:

«1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у процесі формування, 
встановлення та застосування цін Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади, 
органами, що здійснюють державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, 
органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, які провадять діяльність 
на території України, а також здійснення державного контролю (нагляду) та спостереження 
у сфері ціноутворення. Дія цього Закону не поширюється на встановлення тарифів на ме-
дичні послуги та лікарські засоби в межах програми медичних гарантій згідно із Законом 
України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

8. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону, 

та забезпечити набрання ними чинності одночасно з введенням у дію відповідних положень 
цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття, перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
опрацювати питання запровадження загальнообов’язкового державного соціального 

медичного страхування.

Президент України         П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
19 жовтня 2017 року

№ 2168-VIII
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Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2017 р. № 1101
Київ

Про утворення Національної служби здоров’я України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Національну службу здоров’я України як центральний орган виконавчої 
влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через 
Міністра охорони здоров’я.

2. Затвердити Положення про Національну службу здоров’я України, що додається.

3. Внести до схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої 
влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про 
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (Офіційний вісник України, 
2014 р., № 74, ст. 2105), такі зміни:

1) розділ II доповнити абзацом такого змісту:
«Національна служба здоров’я України»;
2) пункт 11 розділу III доповнити абзацом такого змісту:
«Національна служба здоров’я України».

Прем’єр-міністр України          В. ГРОЙСМАН

Інд. 73
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 грудня 2017 р. № 1101

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну службу здоров’я України

1. Національна служба здоров’я України (НСЗУ) є центральним органом виконавчої 
влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через 
Міністра охорони здоров’я, який реалізує державну політику у сфері державних фінансових 
гарантій медичного обслуговування населення.

2. НСЗУ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Прези-
дента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції 
та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями НСЗУ є:
1) реалізація державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного 

обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування 
населення (програма медичних гарантій);

2) виконання функцій замовника медичних послуг та лікарських засобів за програмою 
медичних гарантій;

3) внесення на розгляд Міністра охорони здоров’я пропозицій щодо забезпечення фор-
мування державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуго-
вування населення.

4. НСЗУ відповідно до покладених на неї завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її ком-

петенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента 
України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установ-
леному порядку вносить їх на розгляд Міністра охорони здоров’я;

2) проводить моніторинг, аналіз і прогнозування потреб населення України у медичних 
послугах та лікарських засобах;

3) розробляє проект програми медичних гарантій, вносить пропозиції щодо тарифів 
і коригувальних коефіцієнтів;

4) укладає, змінює та припиняє договори про медичне обслуговування населення та до-
говори про реімбурсацію;

5) здійснює заходи, що забезпечують цільове та ефективне використання коштів за про-
грамою медичних гарантій, у тому числі заходи з перевірки дотримання надавачами медичних 
послуг вимог, установлених порядком використання коштів програми медичних гарантій 
і договорами про медичне обслуговування населення;

6) отримує та обробляє персональні дані та іншу інформацію про пацієнтів (у тому числі 
інформацію про стан здоров’я, діагноз, відомості, одержані під час медичного обстеження 
пацієнтів) і надавачів медичних послуг, необхідних для здійснення її повноважень, з до-
триманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

7) забезпечує функціонування електронної системи охорони здоров’я;
8) забезпечує ведення реєстрів, що входять до складу електронної системи охорони здо-

ров’я, інших державних електронних баз та реєстрів, інших інформаційних систем у сфері, 
що належить до її компетенції;

9) здійснює оплату згідно з тарифом за надані пацієнтам медичні послуги (включаючи 
медичні вироби) та лікарські засоби за договорами про медичне обслуговування населення 
за програмою медичних гарантій;

10) здійснює відшкодування вартості лікарських засобів за договорами про реімбурсацію 
за програмою медичних гарантій;
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11) надає особі інформацію про неї, що міститься в електронній системі охорони здоров’я, та ві-
домості про осіб, які подавали запити щодо зазначеної інформації відповідно до законодавства;

12) опубліковує на своєму офіційному веб-сайті дані, накопичені в електронній системі 
охорони здоров’я, за умови знеособлення персональних даних відповідно до вимог Закону 
України «Про захист персональних даних» в обсязі та в порядку, встановлених Кабінетом 
Міністрів України;

13) аналізує звітність надавачів медичних послуг щодо переліку та обсягу наданих медич-
них послуг за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних 
гарантій і договорами про реімбурсацію;

14) інформує уповноважені державні органи про виявлені порушення умов договорів про 
медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій і договорів про реім-
бурсацію та звертається до суду у випадках, передбачених законом;

15) розглядає звернення та скарги з питань, що належать до її компетенції, виявляє 
та вживає заходів для усунення причин, що призводять до подання скарг;

16) інформує Раду громадського контролю щодо запропонованого складу програми ме-
дичних гарантій, тарифів та коригувальних коефіцієнтів, розмірів реімбурсації лікарських 
засобів, отримує та забезпечує доведення позиції Ради громадського контролю з цього при-
воду до відома МОЗ;

17) забезпечує інформування населення про програму медичних гарантій, організовує 
роз’яснювальну роботу, пов’язану з практикою застосування законодавства з питань, що на-
лежать до компетенції НСЗУ;

18) забезпечує створення можливості для реалізації пацієнтами їх права на вибір лікаря, 
який надає первинну медичну допомогу, шляхом надання роз’яснень стосовно надавачів 
медичних послуг, пов’язаних з наданням первинної медичної допомоги, та інформації про 
лікарів, що працюють у таких надавачів медичних послуг;

19) складає і подає фінансову, бюджетну звітності про отримання та використання бюд-
жетних коштів у встановленому законодавством порядку;

20) публікує щорічний звіт про результати діяльності, який включає аналіз та середньо-
строковий прогноз потреб населення у медичному обслуговуванні за програмою медичних 
гарантій та аналіз виконання надавачами медичних послуг договорів про медичне обслуго-
вування населення та договорів про реімбурсацію;

21) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є НСЗУ;
22) проводить фінансовий аналіз та довгострокове планування сталого фінансування 

програми медичних гарантій;
23) узагальнює інформацію та розробляє стратегічні напрями розвитку медичного обслуго-

вування населення за програмою медичних гарантій з урахуванням впливу демографічної, ет-
нічної, соціально-економічної ситуації, інфраструктури виробничої та невиробничої сфери;

24) розробляє проекти державних цільових програм з питань, що належать до її компе-
тенції, бере участь у забезпеченні виконання таких програм;

25) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. НСЗУ з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо за-

побігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті НСЗУ, її територіальних органах, 
на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;

2) забезпечує організацію внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту;
3) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;
4) організовує планово-фінансову роботу в апараті НСЗУ, здійснює контроль за вико-

ристанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення 
бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної по-
літики щодо державної таємниці, її збереження в апараті НСЗУ;

6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, захист інформації з обмеже-
ним доступом, а також технічний захист інформації, здійснення контролю за її збереженням 
в апараті НСЗУ;

7) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобі-
лізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
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8) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань у сфері 
цивільного захисту, охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, здійснення заходів 
щодо захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій, контроль за їх виконан-
ням в апараті НСЗУ;

9) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участі 
в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського 
суспільства, здійснення громадського контролю за діяльністю НСЗУ, врахування громадської 
думки під час реалізації державної політики у сфері, що належить до компетенції НСЗУ;

10) здійснює в установленому порядку добір кадрів до апарату НСЗУ, організовує роботу 
з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників НСЗУ та її територі-
альних органів;

11) одержує від закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та фізичних 
осіб — підприємців, що провадять господарську діяльність з медичної практики, які уклали 
договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій або звер-
таються до НСЗУ з метою укладення такого договору, документи та інформацію з питань, 
що належать до компетенції НЗСУ;

12) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до вста-
новлених правил.

6. НСЗУ для виконання покладених на неї завдань має право:
1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні 

окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних і місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, професійних спілок медичних та фармацевтичних 
працівників, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати безоплатно від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми влас-
ності та їх посадових осіб необхідні для виконання покладених на неї завдань інформацію, 
документи і матеріали, зокрема від органів статистики — статистичні дані;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, 
семінари з питань, що належать до її компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, 
державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами в установленому 
законодавством порядку.

7. НСЗУ у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому по-
рядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними 
Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними 
органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, 
об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями робото-
давців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з під-
приємствами, установами та організаціями.

8. НСЗУ здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому 
порядку територіальні органи.

9. НСЗУ в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Кон-
ституції та законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, 
прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України 
і наказів МОЗ видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контро-
лює їх виконання.

10. НСЗУ очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом 
Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

11. Голова НСЗУ:
1) очолює НСЗУ, здійснює керівництво її діяльністю, представляє НСЗУ у відносинах з ін-

шими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;
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2) у межах компетенції організовує та контролює виконання в апараті НСЗУ та її тери-
торіальних органах Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету 
Міністрів України, наказів міністерств, що належать до сфери діяльності НСЗУ;

3) вносить на розгляд Міністра охорони здоров’я пропозиції щодо формування державної 
політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення, зокрема 
розроблені НСЗУ проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нака-
зів МОЗ, а також визначає позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

4) подає Міністру охорони здоров’я для затвердження плани роботи НСЗУ;
5) затверджує за погодженням з Міністром охорони здоров’я структуру апарату НСЗУ;
6) забезпечує виконання НСЗУ наказів та доручень Міністра охорони здоров’я з питань, 

що належать до компетенції НСЗУ;
7) забезпечує взаємодію НСЗУ із структурним підрозділом МОЗ, визначеним Міністром 

охорони здоров’я відповідальним за взаємодію з НСЗУ;
8) забезпечує дотримання встановленого Міністром охорони здоров’я порядку обміну 

інформацією між МОЗ і НСЗУ та вчасність її подання;
9) звітує перед Міністром охорони здоров’я про виконання планів роботи НСЗУ та по-

кладених на неї завдань, про усунення порушень та недоліків, виявлених під час проведення 
перевірок діяльності НСЗУ, її територіальних органів, а також про притягнення до відпо-
відальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

10) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;
11) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату НСЗУ;
12) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про дер-

жавну службу, державних службовців апарату НСЗУ (якщо інше не передбачено законом);
13) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством 

про працю, працівників НСЗУ;
14) вносить Міністру охорони здоров’я пропозиції щодо утворення в межах граничної 

чисельності державних службовців та працівників НСЗУ і коштів, передбачених на її утри-
мання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України територіальних 
органів НСЗУ, які є юридичними особами публічного права;

15) утворює у межах граничної чисельності державних службовців та працівників НСЗУ 
і коштів, передбачених на її утримання, ліквідує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом 
Міністрів України та Міністром охорони здоров’я територіальні органи НСЗУ як структурні 
підрозділи апарату НСЗУ;

16) призначає на посаду за погодженням з Міністром охорони здоров’я та головами відповід-
них місцевих держадміністрацій, звільняє з посади керівників територіальних органів НСЗУ;

17) призначає на посаду за погодженням з Міністром охорони здоров’я, звільняє з посади 
заступників керівників територіальних органів НСЗУ;

18) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує 
їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади 
їх керівників, здійснює в межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами 
державної власності, що належать до сфери його управління;

19) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів НСЗУ;
20) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль 

за її збереженням в апараті НСЗУ;
21) забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації дер-

жавних службовців і працівників НСЗУ;
22) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисци-

плінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату НСЗУ, керівників 
її територіальних органів, присвоює їм ранги державних службовців;

23) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службов-
ців та працівників апарату НСЗУ, її територіальних органів до відзначення державними 
нагородами України;

24) залучає державних службовців та працівників територіальних органів НСЗУ, а за до-
мовленістю з керівниками — державних службовців та працівників міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади 
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 
і організацій до розгляду питань, що належать до компетенції НСЗУ;
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25) утворює комісії, робочі та експертні групи;
26) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції НСЗУ;
27) підписує накази НСЗУ;
28) у межах повноважень дає доручення, обов’язкові до виконання державними служ-

бовцями і працівниками апарату НСЗУ та її територіальних органів;
29) за погодженням з Мінфіном затверджує штатний розпис та кошторис апарату НСЗУ;
30) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпо-

рядником яких є НСЗУ;
31) здійснює інші повноваження, визначені законом.

12. Голова НСЗУ має двох заступників, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів 
України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби за ре-
зультатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

Заступники Голови НСЗУ звільняються з посади Кабінетом Міністрів України на підставі 
пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства 
про державну службу.

13. Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань у НСЗУ може утворюватись 
колегія як консультативно-дорадчий орган.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу НСЗУ.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних 

питань діяльності в НСЗУ можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, 
дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консуль-
тативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, 
положення про них затверджуються Головою НСЗУ.

14. Гранична чисельність державних службовців та працівників НСЗУ затверджується 
Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату НСЗУ затверджується її Головою за погодженням з Міністром охорони 
здоров’я.

Штатний розпис та кошторис апарату НСЗУ затверджуються її Головою за погодженням 
з Мінфіном.

15. НСЗУ є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного 
Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.
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Ювілейні дати

До ювілею 
Олега Юрійовича Майорова

О. Ю. Майоров в 1963 році вступив до Харківського медич-
ного інституту, який закінчив в 1969 році з відзнакою, за спеці-
альністю «лікувальна справа». З початку навчання в інституті 
проводив наукові дослідження з нейрофізіології на кафедрі 
нормальної фізіології. Обирався заступником Голови науко-
вого студентського товариства (1964–1969).

Після закінчення інституту, Вченою Радою ХМУ був рекомен-
дований на наукову роботу і вступив до аспірантури з фізіології 
в лабораторію вікової фізіології Інституту охорони здоров’я 
дітей і підлітків (ІОЗДП, Харків). Під керівництвом професора 
Ф. П. Ведяева виконав кандидатську дисертацію (1973), при-
свячену онтогенезу лімбічної системи мозку. Під час навчання 
в аспірантурі закінчив Харківський державний університет 
філософії (1970–1971) і державний Інститут патентознавства 
(1974–1975).

Виконав докторську дисертацію, присвячену вивченню 
нейродинамічної структури системних механізмів стійкості 
до емоційних стресів, яку захистив в Інституті нормальної 
фізіології ім. академіка П. К. Анохіна АМН СРСР.

Доктор мед. наук (1989), професор Харківського Націо-
нального університету радіоелектроніки (1992). У різні роки 
брав участь в наукових товариствах — дійсний член АН Техно-
логічної кібернетики України (1992), Нью-Йоркської АН (США, 
1994), Європейської АН природознавчих наук (ЕАПН, ФРН, 
2007), член Правління Українського товариства нейронаук 
(2011), міжнародний асоційований член Національного інсти-
туту інформатики охорони здоров’я (Канада, 2013).

Професор О.Ю. Майоров — експерт в галузі експеримен-
тальної та клінічної нейрофізіології і медичної інформатики. 
З 1973 р. на науково-педагогічної роботи: зав. відділом вікової 
фізіології (1986–1989), зав. клінічним і експериментальним 
відділом емоційних стресів та функціональної діагностики 
ІОЗДП (1989–1998), зав. кафедрою клінічної інформатики 
та інформаційних технологій в управлінні охороною здо-
ров’я Харківської медичної академії післядипломної освіти 

(ХМАПО) (з 1995), лікар вищої кваліфікаційної категорії 
з функціональної діагностики, головний науковий співробіт-
ник, керівник групи функціональної діагностики ІОЗДП НАМН 
України (з 1995), професор медичного факультету Харківсько-
го національного університету ім. В. Н. Каразіна (з 2000).

Напрямками наукової діяльності професора О. Ю. Майо-
рова є розробка інформаційних діагностичних технологій для 
нейро- і кардіодіагностики, інтелектуальні і навчальні системи, 
інформатизація охорони здоров’я. Він є автором комп’ютер-
них систем ЕЕГ та ВСР — NeuroResearcher®Innovation Suite 
і qHRV — Cardio-Tension-Test® (V18.5, 1984–2017), в яких 
об’єднані класичні та розроблені нові методи для дослідження 
інтегративної діяльності і когнітивних функцій на основі ана-
лізу багаторозмірних лінійних нейродинамічних систем мозку 
і функціональної асиметрії півкуль. Олег Юрійович створив 
діагностичну технологію для дослідження нелінійної динаміки 
нейросистем, розробив технології (факторні моделі) об’єктив-
ної оцінки стану систем організму та ефективності лікування. 
Досліджує мозок здорових людей, хворих на шизофренію, 
депресію, тривожно-фобічні розлади, цукровий діабет, з апа-
лічним синдромом і дефектами зору. Розробив навчальну 
систему — віртуальний конструктор ЕЕГ.

Нові технології викликали значний інтерес у іноземних ко-
лег. Проф. О. Ю. Майоров був запрошеним лектором в закор-
донні університети для читання лекцій і проведення Семінарів 
за новими методами аналізу ЕЕГ і ВСР. Серед них: Національ-
ний інститут неврології та удару (NINDS, США), Національний 
інститут геронтології (NIA, США), Пітсбургський університет, 
відділ нейроімунології (США), Державний університет Нью-
Йорка (кафедра фізіології), університет ім. Георга-Августа 
в Геттінгені (ФРН), Університет Південної Алабами (США), 
Федеральний технічний університет Швейцарії (Інститут 
комп’ютерних систем, Цюріх), Цюріхський університет (Інсти-
тут фармакології), Університет Сапієнза ді Рома (Італія), форум 
іноземних експертів (КНР).
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Інший напрямок діяльності професора О. Ю. Майоро-
ва — медична інформатика. У 1995 р. О. Ю. Майоров заснував 
в ХМАПО першу в Україні кафедру клінічної інформатики 
та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров’я, 
де проводиться підготовка лікарів усіх спеціальностей та ме-
неджерів охорони здоров’я для роботи в умовах електронної 
охорони здоров’я. Був головним позаштатним спеціалістом 
з інформатизації охорони здоров’я МОЗ України (1999–2007), 
головою об’єднаної Проблемної комісії МОЗ та НАМН України 
«Телемедицина» (1996–2010), членом стратегічного Правління 
споріднених сайтів Європейської обсерваторії з телемедицини 
(1999–2006) , членом експертної Ради з медико біологічних 
проблем ВАК України за фахом «Біологічна і медична кібер-
нетика та інформатика» (1994–1999, 2006–2011), заст. голови 
галузевої комісії з сертифікації медичних програмних про-
дуктів (1995), заст. голови Координаційної Ради МОЗ України 
з питань інформатизації (2013–2017).

Під науковим керівництвом О. Ю. Майорова створена по-
внофункціональна госпітальна інформаційна система з вико-
ристанням постреляційних баз даних, орієнтована на страхову 
медицину. У 1997 році під його керівництвом був створений 
Відділ інформатизації охорони здоров’я в Українському інсти-
туті громадського здоров’я МОЗ України (нині Український ін-
ститут стратегічних досліджень), де він був головним науковим 
співробітником і дав старт Проекту «Госпітальні інформаційні 
системи України». Професор О. Ю. Майоров — співавтор Кон-
цепцій інформатизації охорони здоров’я України 1995–2000, 
2007–2010, 2013–2018; Галузевої програми та Проекту ін-
форматизації на 2013–2018 роки (був призначений науковим 
керівником Програми). Співавтор Закону України «Про засади 
державної політики охорони здоров’я» (розділ, присвячений 

інформатизації) (2015–2016). Керівник проекту по створенню 
системи санітарно-епідеміологічного моніторингу великого 
промислового міста «Семон-Місто». Член наукових програм-
них комітетів, рецензент Європейських Конгресів з медичної 
інформатики (1996–2017).

Професор О. Ю. Майоров протягом багатьох років виконує 
великий обсяг громадської роботи. Він — один із засновників, 
перший віце-президент ГО «Українська Асоціація «Комп’ютер-
на Медицина», член Ради Європейської Федерації медичної 
інформатики (EFMI), представник України в Міжнародній Асо-
ціації медичної інформатики (IMIA), представник України в Єв-
ропейській асоціації IT-менеджерів охорони здоров’я (HITM).

Професор О. Ю. Майоров автор понад 300 наукових праць, 
підручників і монографій. Під його науковим керівництвом ви-
конані докторські і кандидатські дисертації. Отримав медаль 
академіка П. К. Анохіна за розвиток «Теорії функціональних 
систем», медаль Леонарда Ейлера Європейської Академії 
природознавчих наук (ФРН, 2009) за видатний внесок у ство-
рення новітніх медичних інформаційних технологій. Отримав 
стипендії Британського комп’ютерного Товариства за розви-
ток медичних інформаційних технологій (1994, 1995, 1996). 
Нагороджений Почесними Грамотами Міністерства охорони 
здоров’я України, Почесною Грамотою Президії Національної 
Академії Медичних наук України.

Бажаємо Ювілярові здоров’я, невичерпної творчої енергії 
та успіхів!

Президент ГО УАКМ
Академік НАН України, професор А. О. Морозов

Правління ГО «Українська Асоціація «Комп’ютерна Медицина»
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До Ювілею 
Віктора Миколайовича Соколова

Соколов Віктор Миколайович, доктор медичних наук (1973 р.), 
професор (1974 р.), видатний радіолог України і країн СНД.

Закінчив в 1960 р. Одеський медичний інститут ім. М. І. Пи-
рогова (ОМІ ім. М. І. Пирогова), працював у районній лікарні 
Одеської області (1960–1963 рр.), вступив до аспірантури.

Дисертація присвячена вивченню застосування радіо-
активного фосфору, I- 131 і I- 125 в діагностиці внутрішньоочних 
меланом (1966 р).

У 1972 р. В. М. Соколов захи-
щає докторську дисертацію, при-
свячену діагностиці пухлинних 
захворювань орбіт і прилеглих 
до неї відділів. У 1974 р. отримує 
звання професор.

В. М. Соколов стає завідувачем 
кафедри рентгенології і радіології 
та проректором з наукової роботи 
Одеського медичного інституту 
ім. М. І. Пирогова (1973–1976).

У 1976 р. його запрошують до 
Москви в апарат 4-го Головного 
Управління МОЗ СРСР на посаду 
наукового керівника радіологічної 
служби Кремлівської лікарні і го-
ловним рентгенологом 4-го Го-
ловного Управління МОЗ СРСР.

У 1980 р. стає також керівни-
ком радіологічного відділу Цен-
трального НДІ гастроентерології 
(Москва), а в 1983 р. керівником 
діагностичного відділу Москов-
ського НДІ фтизіо-пульмонології 
МОЗ СРСР.

У 1987 р. професор В. М. Соко-
лов повертається до Одеси і знову 
очолює кафедру рентгенології 
і радіології ОМІ ім. М. І. Пирогова. Під його керівництвом ви-
конано 8 докторських і 10 кандидатських дисертацій.

Наукові розробки професора В. М. Соколова впроваджені 
в Україні та в країнах СНД, вони були представлені на Респу-
бліканських і Всесоюзних з’їздах офтальмологів, радіологів, 
а також за кордоном (Австрія, Німеччина, Румунія, Молдова, 
Польща, Іспанія та ін.).

За монографію «Узагальнюючі клінічні, діагностичні та лі-
кувальні заходи в офтальмологічній практиці новоутворень 
орбіт» в 1978 р. професор В. М. Соколов зі співавторами (акад. 
Н. О. Пучківська і ін.) отримав державну премію України.

Професор В. М. Соколов є піонером комп’ютерної томогра-
фії в СРСР. У 1977 р. він встановив перший комп’ютерний томо-
граф в Кремлівській лікарні і успішно пройшов спеціалізацію 
в Каліфорнійському університеті (США), почав діагностичну 
роботу і навчання молодих фахівців, запустив комп’ютерний 
томограф в дію.

В. М. Соколов автор понад 600 наукових праць, присвяче-
них діагностиці різної патології, радіоімунній і радіоферментній 
діагностиці і використанню для цих цілей КТ, МРТ і ПET/КТ (че-
репно-мозкові травми і судинні захворювання, захворювання 
середостіння і легенів, захворювання шлунково-кишкового 
тракту і сечостатевої системи, порожнини малого тазу і кіст-
ково-суглобових патологічних процесів).

Професор В. М. Соколов почесний член професійних асоці-
ацій (Української Асоціації «Комп’ютерна Медицина», Євро-
пейської, Молдавської, Іспанської Асоціацій радіологів), член 
редакційної колегії науково-методичного журналу «Клінічна 
інформатика і Телемедицина».

У 1993 р. стає заслуженим діячем науки і техніки України. 
В цьому ж році обирається дійсним членом Академії техно-

логічної кібернетики України, 
в 2009 р — членом академії інже-
нерних наук України і академіком 
Європейської Академії природ-
ничих наук (ЕАПН). Отримав 
нагороди ЕАПН — срібну медаль 
Рентгена і медаль Вірхова.

Фундаментальним внеском 
в науку стали дослідження про-
фесора В. М. Соколова по при-
життєвому розпізнаванню бласто-
матозного ураження лімфатичних 
вузлів при лімфопроліфератив-
них захворюваннях і метастазах 
при онкологічних ураженнях 
молочних залоз, легенів і шлунко-
во-кишкового тракту. При цьому 
були використані методики ра-
діометрії і сцинтиграфії з засто-
суванням радіофармпрепаратів, 
проведені радіоімуні дослідження 
з вивченням В2-мікроглобуліну, 
феритину, імуноглобуліну Є і ра-
ково-ембріонального антигену. 
Високу оцінку отримали роботи 
по використанню в комплексній 
діагностиці захворювань мікро-
процесорів, стереограметрії і ме-
дичної радіоелектроніки.

Професор В. М. Соколов голова Асоціації рентгенрадіологів 
Одеського регіону (з 1978 р.). Він видав «Довідник пульмо-
нології», монографії: «Первинна та уточнююча діагностика 
патології шлунково-кишкового тракту», «Діагностика раку 
молочної залози», «Основи радіаційної медицини».

Вчена Рада Української Асоціації «Комп’ютерна Медицина» 
і Редакція журналу «Клінічна інформатика і Телемедицина» 
від щирого серця вітають Ювіляра і бажають йому подальших 
творчих успіхів в його науково-педагогічній, діагностичній 
та громадській діяльності.

академік НАН України, професор А. О. Морозов, 
Президент УАКМ

професор О. Ю. Майоров, 
Перший віце-президент УАКМ, 

головний редактор Ж. «Клінічна інформатика і Телемедицина»
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Громадська Організація Українська Асоціація «Комп’ютерна 
Медицина» (УАКМ) — незалежна неурядова некомерційна 
організація, заснована відповідно до законодавства України 
в 1992 році під час роботи IV Конгресу Світової Федерації 
Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ) за підтримки 
Міністерства охорони здоров’я України.

УАКМ об’єднує юридичних членів — установи і компанії: 
науково-дослідні інститути МОЗ, НАМН, НАН України, універ-
ситети, наукові товариства, лікувальні установи, виробників 
медичного обладнання та програмного забезпечення, провай-
дерів Інтернет, страхові компанії. Індивідуальними членами 
Асоціації є медики, математики, програмісти, бізнесмени.

У 1993 р. Українська Асоціація «Комп’ютерна Медицина» 
була прийнята в Міжнародну Асоціацію Медичної Інфор-
матики (IMIA) в якості Національного члена на Генеральній 
Асамблеї в Токіо-Кіото, Японія.

У травні 1994 р. на IV Європейському Конгресі з медичної 
інформатики MIE2004 (Лісабон, Португалія) УАКМ стала 
Національним членом Європейської Федерації медичної 
інформатики (EFMI).

У 2007 р. УАКМ була прийнята Національним членом Євро-
пейської Асоціації менеджерів ІТ технологій в охороні здоров’я 
(The European Association of Healthcare IT Managers (HITM).

Робочими мовами УАКМ є українська, російська, англійська.

• аналіз і обмін досвідом використання інформаційних тех-
нологій з урахуванням умов в Україні;
• розгляд спільних проектів;
• здійснення експертних оцінок при сертифікації медичних 
інформаційних технологій та програмної частини апаратно-
програмних комплексів;
• участь в розробці навчальних програм з медичної інформа-
тики та телемедицини для підготовки і перепідготовки лікарів 
та середнього медичного персоналу.

Фахівці УАКМ під егідою МОЗ України розробили першу 
Концепцію державної політики інформатизації охорони 
здоров’я України, яка була прийнята МОЗ України, узгод-
жена з АМН і Головним кібернетичним Центром НАН Укра-
їни (Укр. Радіол. Журнал. 1996., №2., сс. 115–118; Ж. Клін. 
інформ. і Телемед. 2004. вип. 1. сс. 8–12), Концепцію Наці-
ональної програми інформатизації охорони здоров’я Укра-
їни (2005). Державну програму інформатизації охорони 
здоров’я на 2007–2010 рр., в якій отримали розвиток поло-
ження Концепції (Ж. Клін. інформ. і Телемед. 2006. вип. 4. 
сс. 3–9), Проект Регламенту телемедичної мережі України 
(Ж. Клін. інформ. і Телемед. 2009. вип. 6. сс. 93–98), Кон-
цепцію інформатизації сфери охорони здоров’я України 
на 2013–2018 рр. (Ж. Клін. інформ. і Телемед. 2013. вип. 10., 
сс. 99–106), Галузеву програму і Проект інформатизації охо-
рони здоров’я України на 2014–2016 рр., Типову програму 
кандидатського іспиту за спеціальністю 14.03.11 — «медична 
і біологічна інформатика і кібернетика» (Ж. Клін. інформ. 
і Телемед. 2009. вип.6. сс. 99–106), брали участь у створенні 
Закону «Про засади державної політики охорони здоров’я» 
(розділ стосовно інформатизації) (2015–2016).

У різні роки були запропоновані Концепція створення 
державної медичної Національної мережі прямого доступу 
«УкрМедНет», проект створення Системи обміну медичною 
інформацією в рамках СНД, проект створення інформацій-
но-аналітичної системи (її медичної частини) з надзвичай-
них ситуацій при Кабінеті Міністрів України.

УАКМ є ініціатором створення проекту «Інформаційні 
госпітальні системи України».

Положення про сертифікацію інформаційних технологій 
в охороні здоров’я було розроблено Вченою Радою УАКМ 
і затверджено Міністерством охорони здоров’я і Міністер-
ством Юстиції України. При Міністерстві охорони здоров’я 
була утворена галузева комісія з сертифікації.

У 2006 році з ініціативи УАКМ створена Координаційна 
Рада з інформатизації охорони здоров’я МОЗ України, яка 
відновила свою роботу в 2011 р. В складі Координаційної 
Ради провідні фахівці з медичної інформатики, організації 
охорони здоров’я та захисту інформації.

З 1996 р. функціонує Веб-портал УАКМ на 3-х мовах – укра-
їнській, російській та англійській (www.uacm.kharkov.ua).

У 2017 р. створено окремий сайт науково-методичного 
журналу «Клінічна інформатика і Телемедицина» — офіцій-
ного журналу УАКМ (www.kit-journal.com.ua).

З 1996 по 2010 р. за Наказом МОЗ та АМН України 
функціонувала об’єднана проблемна Комісія МОЗ і НАМН 
України «Телемедицина», до якої увійшли багато членів 
Вченої Ради УАКМ. Комісія співпрацювала з міжнародним 

ГО Українська Асоціація 
«Комп’ютерна Медицина» (УАКМ)

UKRAINIAN ASSOCIATION FOR COMPUTER MEDICINE (UACM)

Цілі
• впровадження нових медичних інформаційних технологій 
для створення електронної охорони здоров’я та реформування 
системи охорони здоров’я в Україні;
• розробка нових медичних програмних продуктів і біотех-
нічних систем;
• участь в державних і міжнародних програмах з інформати-
зації охорони здоров’я в Україні;
• видання науково-методичної літератури;
• проведення з’їздів, конференцій, симпозіумів, форумів, ви-
ставок та конкурсів;
• захист авторських прав;
• здійснення незалежного експертного контролю та підготовка 
матеріалів для отримання сертифікатів;
• підготовка та перепідготовка фахівців з метою підвищення 
їх кваліфікації;
• встановлення контактів з членами ІМІА, EFMI, HITM, IEEE FENS, 
зарубіжними науковими товариствами, університетами та ін-
шими міжнародними неурядовими організаціями. У структурі 
УАКМ функціонує Правління і Вчена Рада.

У складі Вченої Ради вчені-експерти в галузі медичної 
інформатики, медицини, комп’ютерної техніки, математики, 
радіоелектроніки з України, країн СНД, Європи, США, Ізраїлю, 
Туреччини, Канади.

У сферу діяльності Вченої Ради входить:
• участь в розробці комплексних державних програм інфор-
матизації сфери охорони здоров’я України;
• законів України (розділів по інформатизації охорони здо-
ров’я);
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Телекомунікаційним Союзом ООН (ITU) і Європейською 
Комісією з телемедицини (DGXIII).

УАКМ уклала угоду про створення сателітного («дзер-
кального») Веб-сайту Європейської Обсерваторії з теле-
медицини (EHTO). Функціонував Український сервер EHTO 
(www.ehto-ukr.kharkov.ua), а представник України був 
членом Стратегічного Правління поріднених серверів EHTO 
на національних мовах.

Були проведені 1-й і 2-й Всесвітні віртуальні Конгреси 
по варіабельності серцевого ритму за допомогою спеціально 
створеного тематичного Веб-сайту (www.hrvcongress.org).

Фахівці УАКМ брали участь в роботі 1-го і 2-го Всесвітніх 
Симпозіумів з телемедицини для країн, що розвиваються, 
які проводилися під егідою міжнародного Телекомуніка-
ційного Союзу ООН (ITU) і ВООЗ (EHTO, Лісабон; Буенос-
Айрес). Делегації Проблемної Комісії «Телемедицина» 
брали участь в міжнародних конференціях з телемедицини 
в Вісбю (Швеція).

З ініціативи та за участю членів Вченої Ради УАКМ реа-
лізований українсько-американський проект з моніторингу 
вроджених вад. Результати програми успішно впрова-
джені в 8 областях України (подробиці див. на Веб-сайті: 
www.ibis.org).

• Міжнародна конференція «Варіабельність серцевого 
ритму».

Всеукраїнські науково-методичні відеоконференції з між-
народною участю «Актуальні питання дистанційної освіти 
та телемедицини 2016, 2017» і ряд ін.

Починаючи з 1995 р, фахівці України беруть участь у Все-
світніх Конгресах ІМІА - MEDINFO (Ванкувер, 1995; Сеул, 
1998; Лондон, 2001; Сан-Франциско, 2004; Брісбен, Австра-
лія, 2007; Кейптаун, 2010; Копенгаген, 2013, Сан-Пауло, 2015; 
Ґуанчжоу 2017).

УАКМ бере участь в підготовці (рецензування доповідей) 
Європейських Конгресів з медичної інформатики (MIE) 
в складі Наукового програмного комітету (Копенгаген, 1996; 
Салоніки, 1997; Любляна, 1999; Ганновер, 2000; Будапешт, 
2002; Сент-Мало, 2003; Женева , 2005; Маастрихт, 2006; 
Ґетеборг, 2008; Сараєво, 2009 року; Осло, 2011 року; Піза, 
2012; Стамбул, 2014 року, Мадрид, 2015; Мюнхен, 2016).

Міжнародна співпраця
Фахівці УАКМ встановили наукові та ділові контакти з Ме-

дичним відділенням Британського комп’ютерного товариства 
(МОБКО). Відбувся обмін делегаціями. Делегації УАКМ брали 
участь в  3-х найбільших Європейських Конференціях та ви-
ставках МОБКО «Комп’ютеризація охорони здоров’я» (Харро-
гейт, Великобританія). Протягом багатьох років фахівці-члени 
Вченої Ради УАКМ регулярно отримували британський журнал 
«The British Journal of Healthcare Computing».

На запрошення Департаменту комерції Адміністрації між-
народної торгівлі США делегація УАКМ прийняла участь 
в Круглому столі «Бізнес в області медичної промисловості 
в Україні» (Чикаго, США) з метою встановлення взаємови-
гідних партнерських відносин з фахівцями США в області 
інформаційних технологій. Делегація УАКМ брала також 
участь у виставці медичного обладнання в США (Нью-Йорк). 
Під егідою Національного агентства з інформатизації при Пре-
зидентові України експозиція інформаційних технологій членів 
УАКМ була представлена на найбільшій європейській виставці 
в складі експозиції України (Дюсельдорф, Німеччина).

Встановлено двосторонні зв’язки з Ізраїльським Товари-
ством медичної інформатики.

На запрошення турецького наукового Товариства з Нейро-
кардіології та Медичного Факультету Ерзерумського універ-
ситету ім. Ататюрка і Чорноморського університету (Трабзон, 
Туреччина) фахівці УАКМ провели семінари «Брейн-меппінг 
і нейрокардіологія» для фахівців невропатологів, психіатрів 
та клінічних нейрофізіологів. У семінарах взяли участь спів-
робітники більш ніж 20 університетів і госпіталів з усіх кінців 
Туреччини.

У Цюріхському університеті і Швейцарському Федераль-
ному інституті технологій Цюріха проведені Семінари з нових 
інформаційних технологій дослідження нелінійних динамічних 
систем мозку по ЕЕГ (дослідження детермінованого хаосу).

Робочі групи
Фахівці УАКМ працюють у робочих групах, які аналогічні 

робочим групам ІМІА і ЕFМІ.

Конференції
Починаючи з 1993 року, УАКМ проводить науково-прак-

тичні конференції «Комп’ютерна Медицина» з міжнародною 
участю і виставки медичних програмних продуктів за участю 
провідних вітчизняних та зарубіжних виробників. На цих 
конференціях учасники представляють велику кількість 
наукових доповідей, презентацій і демонстрацій новітніх 
медичних технологій. Крім цього, протягом року проводяться 
Спеціальні тематичні Конференції та Симпозіуми. Серед них 
потрібно відзначити найбільш значущі:
• Симпозіум з міжнародною участю «Радіологія, медична 
інформатика і телемедицина» (Прес-реліз в Ж. Клін. інформ. 
і Телемед. 2009. вип. 6. сс. 99–106).
• I-й Національний З’їзд «Медична та біологічна інформа-
тика і кібернетика». (Прес-реліз в Ж. Клін. інформ. і Телемед. 
2010. Т. 6. вип. 7. сс. 3–5).
• Конференція «Медична та біологічна інформатика 
і кібернетика: Віхи розвитку» з міжнародною участю, при-
свячена кільком Ювілейним подіям, пов’язаним з медичної 
інформатикою: 50-річчю розвитку медичної інформатики 
в Україні; 25-річчю кафедри медичної інформатики НМАПО 
ім. П. Л. Шупика; 15-річчю кафедри клінічної інформатики 
та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров’я 
ХМАПО (Прес-реліз в Ж. Клін. інформ. і Телемед. 2011. Т.7. 
Вип.8. сс. 5–6) .
• Міжнародна конференція «Інформатизація охорони здо-
ров’я в Україні: Перспективи розвитку». (Прес-реліз в Ж. Клін. 
інформ. і Телемед. 2012. Т.8. Вип. 9. сс. 5–7).
• Міжнародна конференція «Інформаційні технології в кар-
діології», (Прес-реліз представлений в Ж. Клин. Информ. І 
Телемед. 2013. Т.9. Вип.10. сс. 5–7);
• Міжнародна конференція «Інформаційні технології в не-
врології, психіатрії, епілептології та медичній статистиці». 
(Прес-реліз в Ж. Клін. інформ. і Телемед. 2014. Т.10. Вип.11. 
сс. 5–7). У Конференції взяли участь відомі фахівці з України, 
країн СНД, Європи.
• II-й З’їзд з медичної та біологічної інформатики і кіберне-
тики з міжнародною участю (2015).
• Симпозіум «Застосування інформаційних технологій 
у моніторингу вроджених вад розвитку»;
• Симпозіум «Телемедицина: медична освіта, наука, охо-
рона здоров’я».

Видавнича діяльність
Українська Асоціація «Комп’ютерна Медицина» спільно 

з Інститутом медичної інформатики і Телемедицини з 2003 р. 
почали видання спеціалізованого міждисциплінарного нау-
ково-практичного журналу «Клінічна інформатика і Теле-
медицина» (ISSN1812-7231) для лікарів усіх спеціальностей 
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та розробників медичних інформаційних технологій. 
У 2017 році в склад засновників журналу увійшла Харківська 
медична Академія післядипломної освіти (ХМАПО). У Ред-
колегію журналу увійшли провідні фахівці України, країн 
СНД, Європи, США, Туреччини (детальна інформація на 
www.kit-journal.com.ua). Журнал зареєстрований в 2010 р. 
ВАК України, як спеціалізований фаховий журнал з чотирьох 
напрямів — медичні і фармацевтичні науки, біологічні науки, 
інформатика та приладобудування. Затверджено постано-
вами президії ВАК України № 1-05/1 (медичні), № 1-05/3 
(фармацевтичні), № 1-05/4 (біологічні, технічні).

Журнал перереєстрований ДАК України 15.06.2016 р., 
як спеціалізований фаховий журнал за двома напрямка-
ми — медичні та фармацевтичні науки. Журнал цитується 
і індексується в наукометричній базі даних Index Copernicus, 
є офіційним партнером The European Journal of Biomedical 
Informatics (EJBI), ISSN 1801-5603. Видано матеріали всіх 
проведених УАКМ конференцій і Симпозіумів.

Медична освіта
УАКМ бере участь в атестації фахівців вищої кваліфікації 

і присвоєння вчених ступенів з біологічних і медичних наук. Для 
Вищої атестаційної Комісії (ВАК, ДАК) України був розробле-
ний паспорт спеціальності «Біологічна і медична кібернетика 
та інформатика» (14.00.24 та 14.00.25), який використовувався 
до 1998 р. У 2006 р. відновлена ця наукова спеціальність 
(шифр: 14.03.11).

З ініціативи УАКМ в 1995 р. в Харківській медичній Академії 
післядипломної освіти була створена кафедра «Комп’ютерні 
технології у функціональній діагностиці та управлінні охоро-
ною здоров’я», яка в 1999 році була перейменована і нині має 
назву — кафедра «Клінічної інформатики та інформаційних 
технологій в управлінні охороною здоров’я».

Президія Вченої Ради Міністерства охорони здоров’я Украї-
ни ще в 1999 р. підтримала пропозицію УАКМ про введення 
в номенклатуру медичних спеціальностей нової медичної 
спеціальності: «Медична інформатика», однак, дотепер 
цю пропозицію не реалізовано.

Результати діяльності УАКМ впроваджуються в наково-
дослідних інститутах, обласних, районних і міських лікарнях, 
в регіональних і приватних діагностичних центрах і клініках.

УАКМ надають підтримку МОЗ України, Міністерство освіти 
і науки України, Національна Академія Медичних наук і Націо-
нальна Академія наук України.

професор О. Ю. Майоров
Перший віце-президент, голова Вченої Ради УАКМ
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Welcome to IMIA!

General
The International Medical Informatics Association is an in-

dependent organization established under Swiss law in 1989. 
IMIA was originally established in 1967 as Technical Committee 
4 of the International Federation for Information Processing 
(IFIP — www.ifip.org). In 1979, it evolved from a Special Interest 
Group of IFIP to its current status as a fully independent organiza-
tion. IMIA continues to maintain its relationship with IFIP as an af-
filiate organization. IMIA also has close ties with the World Health 
Organization (WHO — www.who.int) as a NGO (Non Government 
Organization), and with the International Federation of Health In-
formation Management (IFHIMA). IMIA is also a Liaison A category 
organisation in cooperation with ISO (ISO liaison).

The working language of IMIA is English.

Purpose, Goals, Objectives
IMIA plays a major global role in the application of information 

science and technology in the fields of healthcare and research 
in medical, health and bio-informatics. The basic goals and objec-
tives of the association are to:
• promote informatics in health care and research in health, bio 
and medical informatics.
• advance and nurture international cooperation.
• to stimulate research, development and routine application.
• move informatics from theory into practice in a full range 
of health delivery settings, from physician’s office to acute and 
long term care.
• further the dissemination and exchange of knowledge, infor-
mation and technology.
• promote education and responsible behaviour.
• represent the medical and health informatics field with the 
World Health Organization and other international professional 
and governmental organizations.

In its function as a bridge organization, IMIA’s goals are:
• moving theory into practice by linking academic and research 
informaticians with care givers, consultants, vendors, and vendor-
based researchers.
• leading the international medical and health informatics com-
munities throughout the 21st century.
• promoting the cross-fertilization of health informatics in-
formation and knowledge across professional and geographical 
boundaries.
• serving as the catalyst for ubiquitous worldwide health infor-
mation infrastructures for patient care and health research.

Membership
As an ‘association of associations’ bridging the world of health 

and biomedical informatics, IMIA membership consists primarily 
of Member Societies, Institutional (Academic and Corporate) and 
Affiliate Members, and Honorary Fellows.

Member Societies: In each country, one society or a group 
of societies or an appropriate body which is representative 
of activities within the field of medical informatics may become 
a Member Society. Only one Member Society may be admitted 
from each country, except as defined in IMIA Policies by the 
General Assembly of IMIA from time to time. Multiple Member 
Societies may be admitted from one country if, and only if, 
a] agreement on a single Member Society has not proved possi-
ble, and b] the arrangement is approved by a two-thirds majority 
of IMIA’s Member Societies. Each Member Society shall appoint 
one representative to IMIA.

In an country where no representative societies exist, IMIA 
accommodates involvement through «Corresponding» members, 
especially within developing countries.

IMIA Member Societies may organize into regional groups. 
IMIA now has regions  that cover the whole of the globe: 
Latin America and the Caribbean (IMIA-LAC), Europe (EFMI), 
Asia/Pacific (APAMI), Africa (HELINA), North America. and, 
most recently, Middle East Association (MEAHI).

Institutional Members: there are two categories, corporate 
and academic members. Corporate members include vendor, 
consulting, and technology firms as well as national professional 
organizations. Academic members include universities, medical 
centres, research centres and like institutions.

Affiliate Members: international organizations that share an in-
terest in the broad field of health and biomedical informatics.

Honorary Fellows: these are individuals who have demonstrated 
exceptional merit in furthering the aims and interests of IMIA; 
Fellowship is conferred for life.

Governance
IMIA is governed by its General Assembly, which comprises one 

representative from each IMIA Member, Honorary Fellows, Chairs 
of IMIA’s Working and Special Interest Groups and a representa-
tive from IFIP, the World Health Organization, and each of IMIA’s 
Regions. Only IMIA Member Societies have full voting rights. The 
General Assembly meets annually; it meets at Medinfo in the years 
that a Medinfo event is held, and general at other major events 
in non-Medinfo years.

The Board of IMIA, elected by the General Assembly, conducts 
the association’s affairs. The day-to-day operations are supported 
by the association’s CEO and office, who are also responsible for 
IMIA’s electronic services.

The officers of the Board and IMIA’s vice presidents vigorously 
pursue IMIA’s mission to:
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• Monitor the range of special interest areas and focus support 
on new developments.
• Capitalize on the synergies and collective resources of IMIA’s 
constituents.
• Minimize fragmentation between scientific and professional 
medical informaticians.
• Ensure successful adaptation to changes in the medical infor-
matics marketplace and discipline.
• Raise the profile and awareness of IMIA within and outside 
of the IMIA organization.
• Encourage cooperation between the scientific and commercial 
health informatics communities.
• Equitably balance support to emerging and existing IMIA mem-
bers.
• Establish and maintain cooperation and harmony with organiza-
tions that emerge to address medical informatics issues.
• Continue to position IMIA as the gatekeeper for medical infor-
matics issues in the international community

Activities

MedInfo
IMIA organises the internationally acclaimed triennial «World 

Congress on Medical and Health Informatics» — commonly know 
as MedInfo. The event provides both a high quality scientific ex-
change of current research and thinking in health and biomedical 
informatics and an opportunity for formal meetings and informal 
networking of IMIA’s members. The event is jointly hosted by IMIA 
and one of its Member Societies. The selection of the host society 
is determined through a vote of the IMIA General Assembly.

The MedInfo2017 was held in Hangzhou, China from Au-
gust 21–25, 2017, with the China Medical Informatics Associa-
tion (CMIA,) providing the local organisation of the event and 
the MedInfo2017 Scientific Programme Committee being respon-
sible for the scientific content.

Working and Special Interest Groups
The IMIA family includes a growing number of Working and 

Special Interest Groups, which consist of individuals who share 
common interests in a particular focal field. The groups provide 
opportunities for collaboration among individuals who share com-
mon interests in a particular focal field. The Nursing Informatics 
Special Interest Group (IMIA-NI) hold a triennial congress (the next 
will be NI2018 in Cape Town, South Africa), and other groups hold 
working conferences on leading edge and timely health, medical 
and bio-medical informatics issues. Current and future activities 
of the Working and Special Interest Groups are posted on the IMIA 
website and a summary is included in the IMIA Yearbook.

«That IMIA provides a model example for successful, 
tolerant and peaceful collaboration of individuals, beyond 
any nations and cultures, for the sake of health and quality 
of life of the people in our world», Prof. Dr. Reinhold Haux, 
Past President of IMIA.

© 2017, IMIA — The International Medical Informatics Association
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Mission and Objectives
Objectives

The European Federation for Medical Informatics Association 
(EFMI) is the leading organisation in medical informatics in Europe 
and represents 32 countries. EFMI is organized as a nonprofit 
organisation concerned with the theory and practice of Informa-
tion Science and Technology within Health and Health Science 
in a European context.

The objectives when founded in 1976 were:
• To advance international co-operation and dissemination 
of information in Medical Informatics on a European basis;
• To promote high standards in the application of medical infor-
matics;
• To promote research and development in medical informatics;
• To encourage high standards in education in medical informatics;
• To function as the autonomous European Regional Council 
of IMIA.

Activities and Governance
All European countries are entitled to be represented in EFMI 

by a suitable Medical Informatics Society. The term medical infor-
matics is used to include the whole spectrum of Health-/Socialcare 
Informatics and all disciplines concerned with Health-/Socialcare 
and Informatics.

The organisation operates with a minimum of bureaucratic 
overhead. Each national society supports the federation by send-
ing and paying for a representative to participate in the decisions 
of the Federation’s Council, the membership assembly. Apart from 
the Council, an elected board consisting of nine members governs 
EFMI.English has been adopted as the official language, although 
simultaneous translation is often provided for congresses in non-
English speaking countries.

Membership and Organization
Currently 32 countries have joined the Federation, including 

Armenia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, 
Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Ger-
many, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Moldova, The 
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovenia, 
Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine and United Kingdom. 
All representative societies in countries within the European Region 
of the WHO are entitled to apply for membership.

EFMI is also open for institutional membership. Typical in-
stitutions, which become EFMI members, include universities, 
research organisations, federations, industries and organisations. 
Currently, 16 organisations have become institutional members 

of EFMI: 3 universities, 9 industrial companies and 5 not for profit 
organizations.

EFMI has a long tradition in working groups (WG) which are 
organising and supporting events and projects on a European 
basis but also worldwide in close co-operation with national and 
international WGs and institutions. The EFMI council has extended 
the model of WGs during MIE2011 in Oslo by Project Groups (PG). 
PGs are established for 3 years. When the concept of the project 
group proofs to be successful there is an option to become 
a working group of EFMI. EFMI does not offer personal member-
ship except for the working groups.

Congresses and Publications
EFMI organizes two main series of conferences: the Special 

Topic Conferences (EFMI-STC) and Medical Informatics Europe 
(EFMI-MIE). In conjunction or independent of the main congress 
series, working groups in addition organize topic specific work-
shops, tutorials and seminars.

Medical Informatics Europe Conferences (MIE)
So far 24 MIE congresses (Medical Informatics Europe) have 

been organised by the national members and EFMI with up to more 
than 1000 participants. The concept includes per-reviewed pres-
entations according to the type of paper as oral or poster presen-
tation. Workshops and tutorials prepared or supported by EFMI 
working groups are an essential part of EFMI MIE conferences.

Special Topic Conferences (STC)
STCs are conferences, specialized in current topics. Special Topic 

Conferences follow a successful concept including the following 
components:
• Organisation by a member society in combination with its an-
nual meeting.
• Topic defined to the needs of the member society.
• Relevant EFMI Working groups are engaged for the content.
• Contributions mostly on invitation.
• Small 2-day conference with 100+ participants.

Publication
Publication of the conference proceedings of the EFMI con-

ference series was done in close co-operation with IOS Press 
in its Medline indexed series «Health Technology and Informatics» 
in the last years. Selected papers from the EFMI conferences were 
also published in Methods of Information in Medicine.

© 2017, EFMI — European Federation for Medical informatics 
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The Representative Authority

Since 2006 the European Association of Healthcare IT Managers (HITM) is established as the pan-European 
umbrella organisation of relevant national health managers and healh-IT associations. HITM is committed to increase 
the professional authority and responsibility of CIOs and healthcare IT managers and to represent them to inter-
national institutions and associations.

It is commonly agreed that It is of fundamental importance to unify the basic strengths of healthcare IT profes-
sionals at European and international levels. Therefore some of HITM’s goals are:
• To establish common healthcare IT management standards, policies and strategies at EU and international levels;
• To increase the visibility of the importance and role of IT management in healthcare facilities;
• To educate key policy makers, industry players and the general public of the benefits of IT healthcare manage-
ment and 
• To promote cross-collaboration within healthcare management sectors.

Such an important attempt can only be successful with the wide cooperation of all different stakeholder com-
munities. Therefore HITM is open to all different kinds of members organisations, as long as they agree to support 
HITMs goals.

© 2017, HITM — The European Association of Healthcare IT Managers
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Health Informatics Meets 
eHealthDigital Insight — 
Information-Driven Health  
and Care — Proceedings of the 
11th eHealth2017 Conference. 
Series Studies in Health 
Technology and Informatics 

Ed. Dieter Hayn, Günter Schreier
IOS Press, Vol. 236, 2017. 

MEDINFO 2017: Precision 
Healthcare through Informatics 
Proceedings of the 16th World 
Congress on Medical and Health 
Informatics. Series Studies 
in Health Technology 
and Informatics

IOS Pres, Vol. 245, 2017. 

Fundamentals of Nonparametric 
Bayesian Inference

Subhashis Ghosal 
Aad van der Vaart
Cambridge University Press, 2017

Персональная телемедицина. 
Телемедицинские 
и информационные 
технологии реабилитации 
и управления здоровьем

О. Ю. Атьков, Ю. Ю. Кудряшов
М. «Практика», 2015, 248 c.

MRI: Basic Principles 
and Applications

B. M. Dale, M. A. Brown 
R. C. Semelka
5th Edition, Wiley-Blackwell, 2015, 
248 p.

MATLAB for Neuroscientists 
An Introduction to Scientific 
Computing in MATLAB

P. Wallisch. M. E. Lusignan 
M. D. Benayoun, T. I. Baker 
A. S. Dickey, N. G. Hatsopoulos
Academic Press, 2013, 576 p.

Telehealth for our Ageing 
Society 
Selected Papers from Global 
Telehealth 2017 
Series «Studies in Health 
Technology and Informatics»

IOS Press, Vol. 246, 2017.

Handbook of Neura 
Computation 
1st Edition

Ed: Pijush Samui Sanjiban 
Sekhar Roy 
Valentina E. Balas
Academic Press, 2017, 600 p.
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