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ВСТУП 

 

Головною метою викладання навчального курсу «Фізичні поля біологіч-

них об’єктів» є формування у студентів денної форми  навчання зі спеціальнос-

ті 171 – «Електроніка» уявлень про біологічні системи як джерела різних фізи-

чних полів, їх параметри та можливості щодо використання з діагностичною та 

лікувальною метою, а також з’ясування найбільш загальних механізмів виник-

нення фізичних полів у біологічних системах, їх розподіл, інтенсивність і особ-

ливості. Основною метою практичних  занять є закріплення теоретичних знань 

на практиці для використання їх під час впровадження в практичну діяльність. 

Біологічні об’єкти розглянуто як джерела фізичних полів. При цьому 

особливу увагу приділено електричному та магнітному полям, інфрачервоному 

випромінюванню поверхні тіла, радіочастотному випромінюванню та випромі-

нюванню внутрішніх органів, акустичним сиґналам та оптичній хемілюмінес-

ценції. У деяких випадках, поряд з фізичними полями, зумовленими чотирма 

фізичними взаємодіями, обговорюються й інші поля, котрими заведено оперу-

вати в техніці, наприклад, температурні поля. 

        У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

         знати: 

– основні механізми виникнення фізичних полів у біологічних системах: 

електричного, електромагнітного, інфрачервоного та радіовипромінювання, 

оптичної хемілюмінесценції, їх параметри та можливості використання з діаг-

ностичною та лікувальною метою; 

– характеристику та застосування методів магнітокардіографії та магні-

тоенцефалографії; 

        уміти: 

         – простежити енергетичні перетворення й взаємоперетворення різних ви-

дів енергії у біосистемах, оцінювати енергетичний баланс й напрям змін у них; 

оцінювати результати електричних і магнітних вимірювань. 
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   ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

Практична робота № 1 

        Тема.  Дослідження електричної складової енергії людини 

        Мета роботи: вивчити вплив матеріалу електродів, стану поверхні рук і їх 

розташування на результати вимірювань та оцінювання електричної складової 

енергії людини. 

Короткі теоретичні відомості 

В організмі людини постійно проходять електричні струми. Розтікаючись 

по всьому організму, вони виходять на поверхню і несуть у собі цінну інфор-

мацію про фізіологічні процеси, котрі відбуваються в організмі. 

Нині функціональна діагностика містить різноманітні методи досліджень, 

заснованих на контролі електричних параметрів тіла людини. Найбільш розпо-

всюдженими є електрокардіографія, електроміографія,  електроенцефалогра-

фія, реографія. Володіючи рядом відомих достоїнств, вони мають деякі недолі-

ки. Зокрема, для проведення вимірювань необхідна достатньо складна апарату-

ра та зовнішні джерела живлення, підготовлений медичний персонал. Окрім 

цього, ці методи не є експресними.  

Використовуваний у цій роботі метод дослідження електричної складової 

енергії людини не претендує на роль надійного діагностичного методу і є знач-

ною мірою тестовим методом. Його основні достоїнства: гранична простота, 

відсутність зовнішніх джерел живлення, експресність. Посилення струму, що 

вимірюється, забезпечується за рахунок контактної різниці потенціалів, вини-

каючий завдяки використанню електродів з різних матеріалів. 

Електродами називають провідники спеціальної форми, з’єднуючі вимі-

рювальний ланцюг з біологічною системою. Вимоги, котрі висуваються до еле-

ктродів у медико-біологічних дослідженнях: вони повинні швидко й надійно 

фіксуватися й легко зніматися, мати високу стабільність електричних парамет-

рів, забезпечувати відсутність гальванічної ЕРС при контакті електродів з біо-

логічною тканиною, не підпадати під електролітичну поляризацію (не виділяти 
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продуктів реакцій на електродах при проходженні струму), бути міцними, не 

створювати перешкод, не подразнювати біологічну тканину.  

Найважливішою технічною проблемою є мінімізація втрат корисної ін-

формації, особливо на перехідному опорі «електрод – шкіра». Еквівалентна 

електрична схема контуру, що містить у собі біологічну систему і вимірюваль-

ний контур, зображена на рис. 1. 

 

 

Біологічна 
система 

До вимірювальної 
схеми 

r 

Eбп 
Rк Rек Rе 

Rвх 

 

Рис.1.  Еквівалентна електрична схема вимірювання біоелектричного сигналу: 

Е δn – ЕРС джерела біопотенціалів; r – опір внутрішніх тканин біологічної сис-

теми; Rк – опір шкіри; Rе – опір електродів; Rеш – перехідний опір “електрод – 

шкіра”; Rвх – вхідний опір вимірювальної схеми. 

 

Поклавши, що сила струму на всіх дільницях контуру однакова, можна 

записати: 

 

                    Ебп = Ir+IRк+IRек+IRе+IRвх . 
 

Корисним сигналом є падіння напруги IRвх на вхідному опорі   Rвх схеми 

вимірювання. Оскільки  Е δn задана, а зменшити r і Rк неможливо, то збільшити 

IRвх можна за рахунок зменшення Rек і Rе. Для зменшення перехідного опору 

Rек намагаються збільшити провідність середовища між електродом і шкірою, 

використовуючи для цих потреб, наприклад, змочені фізіологічним розчином 

марлеві серветки або електропровідні пасти. 
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Зменшення опору електродів Rе може бути здійснене за рахунок вибору 

матеріалу електрода з низьким питомим електроопору (табл.1) або за рахунок 

збільшення площі електрода. 

Таблиця 1. Питомий електричний опір деяких матеріалів, Ом·м 10
8
 

Алюміній Залізо Цинк Латунь 

2,8 9,8 5,9 2,0 

 

В останньому випадку електрод буде охоплювати кілька еквіпотенціаль-

них поверхонь. 

При використанні електродів у електрофізіологічних дослідженнях вини-

кають дві специфічні проблеми. Одна з них – виникнення гальванічної ЕРС при 

контакті з біологічною тканиною. Інша – електролітична поляризація електро-

дів, що виявляється у виділенні на електродах продуктів реакцій при прохо-

дженні струму. В результаті виникає зустрічна відносно основної ЕРС. 

 

Контактною різницею потенціалів (КРП) називають різницю потенціалів, 

виникаючу між різними контактуючими провідниками в умовах термодинаміч-

ної рівноваги.  

Якщо два твердих провідники привести в зіткнення, то між ними відбу-

вається обмін електронами. В результаті провідники заряджаються (з меншою 

роботою виходу – позитивно, з більшою – негативно) доти, доки потоки елект-

ронів у обох напрямах не будуть врівноважені. КРП, що встановилася, дорів-

нює різниці робіт виходу провідників, віднесеній до заряду електрона. Якщо 

скласти електричний ланцюг з кількох провідників, то КРП між крайніми про-

відниками визначається лише їх роботами виходу й не залежить від проміжних 

членів ланцюгу (правило Вольта). 

Електричне поле КРП зосереджено поблизу межі розділу і в зазорі між 

провідниками. Якщо метали Al, Zn, Sn, Pb, Bi, Hg, Fe, Cu, Ag, Au, Pt, Pd приво-

дити в контакт у вказаній послідовності, то кожний попередній при контакті з 
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наступним заряджається позитивно. Цей ряд називають рядом Вольта. КРП для 

різних металів складає від десятих до одиниць вольт. Вона залежить від будови 

провідника і від стану його поверхні. 

Для розуміння виникнення КРП скористуємося уявленнями зонної теорії. 

Розглянемо контакт двох металів М1 та М2 з різними роботами виходу А1 і А2 

(роботою виходу називають енергію , котру необхідно витратити для видален-

ня електрона з речовини у вакуум), тобто з різними рівнями Фермі (в металах 

при низьких температурах рівень Фермі співпадає з найвищим заповненим 

енергетичним рівнем електронів). Якщо А1<А2, то рівень Фермі в М1 вище, ніж 

М2. Тому при контакті цих металів електрони з більш високих енергетичних 

рівнів у першому металі будуть переходити на більш низькі вільні рівні друго-

го металу. У наслідку потенціал першого металу зросте, а другого – зменшить-

ся. Величина U12, що дорівнює різниці робіт виходу для другого та першого 

металів, поділеній на елементарний заряд, і є контактною різницею потен-

ціалів:
e

AA
U 12

12


  

Різниця потенціалів установлюється між точками, що лежать поза мета-

лами безпосередньо поблизу їх поверхні. Тому її називають зовнішньою конта-

ктною різницею потенціалів (частіше просто говорять про контактну різницю 

потенціалів). 

12, котра 

називається внутрішньою. Ця величина для нашого випадку убуває при пере-

ході з М1 у М2 й обумовлюється відмінністю концентрацій електронів у контак-

туючих металах. 

Якщо двом різним металам надати форму, показану на рис.2а, і привести 

їх у з’єднання, то в зазорі В–С виникає електричне поле. 
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Рис.2. Схема виникнення КРП а – схема з’єднання ; б – зміна потенціалу. 

 

Зміну потенціалу при обході уздовж контуру наведено на рис.2.б. 

 

Стандартний електродний потенціал 

 

Потенціал окремого електрода не може бути теоретично обчислений або 

безпосередньо виміряний. Тому використовуваний стандартний потенціал 

окремого електрода характеризує різницю потенціалів цього електрода віднос-

но умовного нуля (еталон). 

Як еталон обрано стандартний водневий електрод, потенціал котрого 

умовно прийнятий за нуль при будь – якій температурі. Стандартний водневий 

електрод складається з платинової плівки, вкритої платиновою черню, насиче-

ною газоподібним воднем. 

Стандартний потенціал будь-якого електрода (елемента) дорівнює різни-

ці потенціалів, котрі відповідають даному електроду і стандартному електроду 

співпадає зі знаком його заряду відносно стандартного водневого електрода. 

Розташовуючи елементи в порядку зростання стандартного електродного поте-

нціалу, отримують ряд стандартних електродних потенціалів (табл.2). 

 

 

Таблиця 2. Ряд стандартних електродних потенціалів деяких елементів 
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Елемент Mg Al Zn Fe Co Ni Pb Cu Ag Au 

Стандартний  

електродний 

 потенціал, В 

-2,30 -1,66 -0,76 -0,04 -0,28 -0,25 -0,13 +0,34 +0,80 +1,50 

*Для латуні: + 0,22 В 

 

Чим більша різниця стандартних електродних потенціалів у двох металів, 

тим більша ЕРС гальванічного елемента, що утворюється ними. Оскільки ЕРС 

завжди позитивна, то для її визначення необхідно з потенціалу електрода, кот-

рий має велику алгебраїчну величину, відняти потенціал електрода, алгебраїч-

на величина котрого менша. При цьому електрони будуть переходити з металу 

з більшим негативним потенціалом до металу з більш позитивним потенціалом. 

Метод вимірювання. 

Різнорідні метали утворюють гальванічну пару. Якщо між металами ввес-

ти електроліт та замкнути зовнішнє коло, то в ньому потече електричний 

струм. (рис.3). 

 

Ліва 

долоня 

Права 

долоня 

Перемикач 

шкали 

 

Електрод 2 
 

Штекер 
 

Електрод 1 

 

Затискач 

«крокодил» 
 

 

Рис.3. Загальний вигляд вимірювального кола. 

 

Значення струму в колі залежить від пари металів, що використовуються 

(електродів), та від загального опору кола. 
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Загальний опір кола складається із опору електродів та опору електролі-

ту, що знаходиться між електродами. Оскільки при вимірюванні електроди 

з’єднані послідовно, а їх геометрія і розміри практично однакові, то сумарний 

питомий електричний опір електродів може опосередковано характеризувати 

вклад їхнього електричного опору в загальний опір вимірювального кола і, від-

повідно, вплив на вимірювальний струм. 

Опір електроліту (як електроліт у даному випадку виступають тканини 

організму) складається із опору тканин, по яких протікає електричний струм. У 

середині організму струм проходить по кров’яних та лімфатичних судинах, 

м’язах, оболонках нервових стовбурах, питомий опір яких на 4 – 5 порядків 

менший, ніж питомий опір шкіри. Наприклад, питомий опір крові складає 1,66 

Ом·м, м’язів 2 Ом·м. Електричний опір ороговілих клітин епідермісу досягає 

10
6
 Ом/см

2
. 

Верхні шари шкіри епідермісу (рис.4.а) являють собою ороговілі щільно 

розташовані одна від одної клітини з малим вмістом води та характеризуються 

відносно високим опором. 

 

1 

2 

3 

4 

a 

Rш 

Rн 

Rв 

б 
 

Рис.4. Біологічна (а) та електрична (б) моделі ділянки вимірювального кола: 1 – 

тучні клітини; 2 – верхній шар епідермісу; 3 – шпарина; 4 – нижній шар епіде-

рмісу; Rв – опір верхнього шару епідермісу; Rн – опір нижнього шару епідермі-

су; Rш – шунтувальний опір. 
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Нижній шар епідермісу насичений міжклітинною рідиною, яка являє со-

бою електроліт складного хімічного складу. Наявність шунтованого опору в 

електричній моделі ділянки вимірювального кола (рис.4.б.) обумовлено прису-

тністю у верхніх шарах шкіри шпарин. У звичайному стані шкіри шпарини не 

наповнені електропровідною рідиною. У такому випадку, що Rш >> Rв . Це 

означає, що наявність шпарин не впливає на величину струму. При заповненні 

шпаристої структури електролітом (водою або фізіологічним розчином) Rш 

зменшується та може вносити помітний вклад у електропровідність верхніх 

шарів епідермісу. 

Опір електроліту залежить від здатності організму підтримувати на ви-

значеному рівні склад крові, її насиченість киснем. При погіршенні постачання 

організму киснем, зниженні обміну речовин і т. ін., опір електроліту збільшу-

ється, що призводить, в свою чергу, до зниження струму у вимірювальному ко-

лі. На цьому принципі оснований метод контролю електричної енергії людини. 

Під час вимірювання на сухій шкірі спостерігається значна залежність 

сили струму від ступеня натискання долонь на електроди, оскільки при цьому 

змінюється ступінь загущеності верхніх шарів шкіри та заповнення шпарин 

епідермісу міжклітинною рідиною і, відповідно, змінюється їх опір. 

Для забезпечення контрольованого тиску долонь рук на електроди необ-

хідно використовувати поролонові килимки завтовшки 20 мм, на яких розмі-

щують електроди. При цьому тиск долонь рук має бути таким, щоб товщина 

килимка зменшалась приблизно у два рази. 

Під час проведення вимірювань долоні рук необхідно щільно притискати 

до пластин – електродів та утримувати нерухомо (3 – 5 с). Долоні та пластини 

не повинні замикатися між собою. 

Під час проведення досліджень щодо впливу розміщення долонь на ре-

зультати вимірювань використовують схеми рис.5. 
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Рис.5. Схеми для дослідження впливу розміщення долонь. 

Завдання до теми 

1. Дослідження впливу матеріалу електродів на результати вимірювань. 

1.1. З обраних матеріалів сформувати шість пар електродів :алюміній-латунь, 

алюміній-цинк, залізо-латунь, цинк-латунь, алюміній-залізо. 

1.2. Заповнити табл.3, використовуючи дані табл.1.2. 

 

Таблиця 3.Контактна різниця потенціалів та сумарний алюміній-латунь елект-

ричний опір різних пар електродів. 

№ 

п/п 

 

Матеріали електродів 

Контактна різ-

ниця потенціа-

лів, В 

Загальний питомий 

електричний опір пари 

електродів, Омм, 10
-8

 

1 Алюміній-латунь   

2 Алюміній-залізо   

3 Алюміній-цинк   

4 Залізо-цинк   

5 Залізо-латунь   

6 Цинк-латунь   

 

1.3. Зробити висновки про можливий вплив контактної різниці потенціалів та 

сумарного питомого опору на величину струму у вимірювальному ланцюгу. 

1.4. Зібрати електричну схему, що показана на рис.3 

1.5. Виміряти величину струму в ланцюгу при використанні різноманітних пар 

електродів. Результати вимірювань занести до таблиці 4. 

 

Таблиця 4. Результати вимірювань струму при використанні різноманітних пар 

електродів. 
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№

 

п/

п 

Улектродна пара Струм у вимірювальному колі, мк А 

Номер виміру Середнє 

значення 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Алюміній-латунь         

2 Алюміній-залізо 

3 Алюміній-цинк 

4 Залізо-цинк 

5 Залізо-латунь 

6 Цинк-латунь 

 

1.6.Побудувати графік залежності струму у вимірювальному ланцюзі від вели-

чини контактної різниці потенціалів різноманітних пар електродів. 

1.7.Зробити висновки : а) як впливає опір електродів на величину струму, що 

вимірюється ; б) що визначає величину струму, що вимірюється. 

1.8.Вибрати електродну пару для подальшого дослідження. 

2.Дослідження впливу розміщення долонь на результати вимірювань. 

2.1.Для обраної пари електродів за п.1.8. провести вимірювання величини 

струму у вимірювальному ланцюзі для двох схем рис.5 .Результати вимірювань 

занести до табл.5. 

 

Таблиця 5. Результати вимірювань при різному розміщенні долонею рук. 

№ п/п Струм у вимірювальному колі, мк А 

Схема рис.5а Схема рис.5б 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

  

Середнє 

значення 

  

2.2.Зробити висновки за результати проведених вимірювань та пояснити їх. 

3.Дослідження впливу стану поверхні долонею рук на результати вимірювань. 

3.1.Провести вимірювання величини струму в ланцюзі за рис.3, використовую-

чи пару електродів за п.1.8., для наступних випадків: 

-долоні рук у звичайному стані (чисті, сухі); 

- долоні рук, змочені водою; 

- долоні рук, оброблені фізрозчином. 

Результати вимірювань занести до табл.6. 
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Таблиця 6. Результати вимірювань при різному стані долонею рук. 

 

№ п/п Струм у вимірювальному колі, мк А 

Ладонь в звич-

ному стані 

Ладоні змочені во-

дою 

Ладоні змочені 

фізрозчином 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

   

Середнє 

значення 

   

 

3.2.Зробити висновки про вплив стану поверхні долоней рук на результати ви-

мірювань і дати їм пояснення. 

4.Визначення значення струму, що відповідає поняття “норма”. 

4.1. Виміряти значення струму за схемою рис.3. з електродами  за п.1.8. для 

всіх студентів навчальної групи (долоні мають бути чистими та сухими). 

 Результати вимірювань занести до табл.7. 

 

Таблиця 7. Визначення значення норми та тестування студентів навчальної 

групи. 

 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 …. Середнє 

значення 

Величина 

струму, 

мкА 

           

 

4.2. Знайти середнє арифметичне значення струму та занести його до таблиці 7. 

Знайдене значення струму 

взяти за норму. 

Примітка. Тим студентам, в яких значення струму більше від норми, можна го-

рдитись станом власного здоров’я. У кого менше від норми – потрібно більше 

бувати на свіжому повітрі, змінити спосіб життя (займатися спортом, кинути 

палити), знищити осередки інфекції, наприклад, хворі зуби. 
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Контрольні питання 

 

1. Що таке електроди та основні вимоги до них у медико біологічних дослі-

дженнях? 

2. Намалювати еквівалентну електричну схему вимірювання біоелектричного 

сигналу та вказати способи збільшення корисного сигналу. 

3. Що таке контактна різниця потенціалів? 

4. Як можна обчислити величину контактної різниці потенціалів? 

5. Пояснити механізм виникнення контактної різниці потенціалів. 

6. Що таке стандартний електродний потенціал? 

7. Що обрано еталоном стандартного електродного потенціалу? 

8. Що розуміють під медичним терміном норма? 

9. Яка різниця між технічним та медичним поняттям норми? 

10 Назвіть основні складові структури верхніх шарів епідермісу та нарисуйте 

його електричну модель. 

11 Поясніть, чому струм у вимірювальному ланцюзі залежить від ступеня на-

жиму долоней на електроди. 

 

Література: [1, с. 10–17; 8, с. 45–50; 9, с. 25]. 

Практична робота № 2 

Тема. Вимірювання  електричних і магнітних полів серця. Метод 

електрокардіографії 

Мета роботи: вивчити появу електричних і магнітних полів серця.  У ре-

зультаті виконання практичної роботи студенти повинні: 

– знати та мати уявлення про електрокардіографію. 

Короткі теоретичні відомості 

Головний орган серцево-судинної системи – серце. Серце – це порожни-

стий м’язовий орган, який має форму конуса. Стінки серця мають три шари. 

Зовнішній шар – епікард, середній шар – міокард, внутрішній – ендокард. Сер-

це розташоване в навколосерцевій сумці – перикарді, яка виділяє рідину.  У 

правій його половині міститься венозна кров, у лівій – артеріальна. Передсердя 

і шлуночки сполучаються між собою передсердно-шлуночковими отворами, які 

мають стулкові клапани. У процесі серцевої діяльності серцевий м’яз виконує 

величезну роботу. Гіпоксія серцевого м’яза призводить до ішемічної хвороби 

серця. Кровообігом називається рух крові по замкнених порожнинах серця і 
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кровоносних судин. Він забезпечує рознесення крові по всьому тілу, яка тільки 

в русі може виконувати свої функції. Рух крові в судинах відбувається за раху-

нок діяльності серця. У людини є два кола кровообігу: велике і мале. У системі 

кровоносних судин людини розрізняють артерії, вени і капіляри. Причиною 

руху крові по кровоносних судинах є різниця тиску в артеріях і венах. Ця різ-

ниця створюється і підтримується ритмічними скороченнями серця. Цикл ро-

боти серця складається з трьох фаз: скорочення передсердь, скорочення шлу-

ночків, загальної паузи. Електрокардіограма (ЕКГ) – це  запис сумарного елек-

тричного потенціалу, що виникає при порушенні безлічі міокардиальних 

клітин. ЕКГ записують за допомогою електрокардіографа. При реєстрації ЕКГ 

зазвичай використовують 12 загальноприйнятих відведень: 6 від кінцівок і 6 

грудних. Амплітуду зубців вимірюють у мілівольтах (мВ). 1 мВ відповідає 

відхиленню на 1 см. Ширину зубців і тривалість інтервалів вимірюють у секун-

дах. При швидкості стрічки 50 мм/с 1 мм відповідає 0,02 с, а при швидкості 25 

мм/с – 0,04 с. Ширину зубців та тривалість інтервалів оцінюють за тим відве-

денням, де параметри мають найбільшу величину.  

Зубець Р відображає збудження передсердь. У нормі зубець Р позитивний 

у всіх відведеннях. За амплітудою він не перевищує 0,25 мВ, а за шириною –  

0,1 с. Перші 0,02 – 0,03 с відображають збудження правого передсердя, останні 

0,02 – 0,03 с – лівого передсердя.  

Інтервал Р–Q вимірюється від початку зубця Р до початку зубця Q. Цей інтер-

вал відображає час, необхідний для деполяризації передсердь, проведення ім-

пульсу через атріовентрикулярне з’єднання, пучок Гіса та його гілки. Таким 

чином, інтервал Р–Q характеризує проходження імпульсу по найбільшій ділян-

ці провідної системи серця. Тривалість інтервалу залежить від частоти серце-

вих скорочень і становить  0,12–0,2 с.  

    Зубець Q  є першим направленим  до низу зубцем шлуночкового комплексу 

перед зубцем R. Якщо комплекс QRS представлений єдиним негативним зуб-

цем, то цей комплекс позначають як зубець QS. Зубець Q відображає деполяри-
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зацію міжшлуночкової перетинки. У багатьох осіб він відсутній. У нормі зу-

бець Q не перевищує 1/4 зубця R.  “Позиційний” зубець Q значно зменшується 

чи зникає при реєстрації ЕКГ на висоті вдоху. За шириною він не повинен пе-

ревищувати 0,03 с.  

Комплекс QRS відображає процес деполяризації шлуночків. Ширину 

комплексу QRS вимірюють від початку зубця Q до кінця  

зубця S. У нормі ця ширина не перевищує 0,1 с. 

Зубець R – позитивний зубець комплексу QRS. Цей зубець відображає 

деполяризацію  верхівки, передньої, задньої, бокової стінки шлуночків серця. 

Висота зубця R у нормі змінюється від 5 до 25 мм. Він максимальний у ІІ стан-

дартному відведенні, а в грудних відведеннях постійно збільшується від V1 до 

V4, зменшуючись до V6. В окремих випадках при розщепленні комплексу QRS 

він може мати 2 чи 3 зубці R, що частіше є патологічною ознакою. Ці зубці по-

значають відповідно R’ та R’’. 

 Важливе значення для аналізу ЕКГ має показник, який носить називаєть-

ся “часом внутрішнього відхилення”  і вимірюється відстанню від початку 

шлуночкового комплексу до проекції верхівки зубця R на ізоелектричну лінію. 

Якщо комплекс QRS розщеплений і має декілька зубців R, то враховується вер-

хівка останнього зубця R. У відведеннях V1 та V2 (над правим шлуночком) час 

внутрішнього відхилення в нормі не перевищує 0,03 с, а у відведеннях V5–V6 

(над лівим шлуночком) – 0,05 с.  

Зубець S – це наступний за зубцем R негативний зубець комплексу QRS. 

Він відображає процес збудження основи шлуночків серця. Його амплітуда 

змінюється  і не перевищує 20 мм. Часто в стандартних відведеннях зубець S 

може бути відсутнім, а в грудних відведеннях його амплітуда зменшується від 

V1 доV6. 

Сегмент ST – це відрізок від кінця комплексу QRS до початку зубця T. 

Він відповідає періоду зменшення збудження шлуночків і початку повної репо-
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ляризації. У нормі сегмент ST розташований на ізоелектричній лінії. Інколи в 

нормі буває зміщення сегмента ST вгору в правих грудних відведеннях, яке не 

перевищує 2  мм. У лівих грудних відведеннях у нормі можливе зміщення сег-

мента ST нижче ізолінії не більше,  ніж на 1 мм.  

Зубець T відображає процес швидкої реполяризації шлуночків. Зубець T 

у нормі позитивний в усіх відведеннях, крім avR, де він завжди негативний. Ін-

коли зубець T може бути негативним в ІІІ,  аvL та V1. Висота зубця Т знахо-

диться у певному співвідношенні із зубцем R. Позитивний зубець Т має найбі-

льшу висоту в тому відведенні, де відмічається найбільша амплітуда зубця R. У 

грудних відведеннях амплітуда зубця Т  так само, як і висота R, постійно наро-

стає від V1 до V4, трохи знижуючись у V5–V6. Ширина зубця Т не перевищує 

0,25 с. Інтервал Q–Т вимірюється від початку зубця Q до кінця зубця Т. Трива-

лість інтервалу Q–Т залежить від частоти серцевих скорочень.  Для визначення 

нормальної тривалості Q–Т використовують формулу Базетта: R–  Rс), Q–Т = k,  

де k – коефіцієнт  дорівнює 0,37 для чоловіків та 0,40 – для жінок, а R– R – 

тривалість серцевого циклу в секундах.  

Завдання до теми 

1.  Визначити тривалість серцевого циклу та його фаз на підставі аналізу полі-

кардіограми, зробити висновок.  

2. Розрахувати тривалість інтервалу Р-Q на підставі аналізу ЕКГ. Зробити вис-

новок. 

3. Розрахувати на підставі аналізу ЕКГ тривалість інтервалу Q-Т. Зробити вис-

новок.  

4. Розрахувати на підставі аналізу ЕКГ тривалість комплексу QRS. Зробити 

висновок.  

5. Визначити на підставі аналізу ЕКГ, що є водієм ритму серця. Аргументувати 

висновок. 

Контрольні питання 

1. Загальні властивості серцевого м’яза.  
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2. Робота серця. Зовнішні прояви діяльності серця.  

3.Регуляція серцевої діяльності. Значення та морфо-функціональні особ-

ливості серцево-судинної системи.  

4. Серцевий цикл. Систолічний і хвилинний об’єм крові.  

Література: [1, с. 9–15; 5, с. 15–26]. 

 

Практична робота № 3 

     Тема. Дослідження електричних та магнітних полів мозку. Застосуван-

ня електроенцефалографії 

     Мета роботи: вивчити електричні та магнітні поля мозку, застосування еле-

ктроенцефалографа. 

Короткі теоретичні відомості 

       Електроенцефалографія – метод реєстрації сумарної електричної активнос-

ті головного мозку. Можливість запису електричної активності головного 

мозку людини вперше у 20-х роках ХХ сторіччя показав німецький психіатр 

Ганс Бергер (Hans Berger), який справедливо вважається засновником електро-

енцефалографії. Історія електроенцефалографії пов’язана з удосконаленням 

методів реєстрації ЕЕГ та розвитком методів її аналізу. Розвиток мікроелек-

тронної техніки призвів до того, що сучасні електроенцефалографи є апаратно-

програмними комплексами, які дозволяють якісно зареєструвати ЕЕГ сигнал та 

опрацювати його потужними математичними методами. Математико-

статистичні методи аналізу дають змогу дати точну чисельну оцінку парамет-

рам ЕЕГ, установити закономірності узгодженості сигналу ЕЕГ у просторі та 

часі. Новітні математичні методи дозволяють робити висновки щодо ло-

калізації всередині мозку різних компонентів його активності, що має неабияке 

значення, у першу чергу, при клінічній діагностиці осередка захворювання. 

     Реєстрація та аналіз ЕЕГ у сучасній науці й клініці здійснюється за допомо-

гою комп’ютерних електроенцефалографічних комплексів, які складаються із 

кількох функціональних блоків: блок реєстрації сигналу, блок фільтрів та під-
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силювачів, аналогово-цифровий перетворювач (АЦП), комп’ютерна програма 

для зберігання, візуалізації та математичного аналізу сигналу. В електроенце-

фалографії використовують металеві електроди з хлорсрібним покриттям. Для 

забезпечення електричного контакту електроду зі шкірою використовують або 

електропровідний гель (чашечкові), або марлю, просочену фізіологічним роз-

чином. Схема розташування електродів на поверхні голови називається мон-

таж. У клінічній та науковій електроенцефалографії стандартом є схема «10 – 

20 %», яку було введено у 1950-х роках канадським нейрофізіологом Генрі 

Джаспером. Для визначення місць накладання електродів через маківку 

(Vertex) проводяться два умовні меридіани – перший від перенісся (Nasion) до 

потиличного бугра (Inion), другий – між зовнішніми слуховими проходами 

(див. схеми нижче). Через ці точки прокладають умовний меридіан, який ділять 

на відрізки по 10 і 20 % загальної довжини. Існують дві категорії відведень: 

монополярні й біполярні. При монополярному відведенні один з кожної пари 

електродів розміщується над певною ділянкою мозку, а другий – на певному 

віддаленні від мозку. Перший з цих електродів називається активним або робо-

чим, а другий – пасивним або референтним. Найбільш часто використовують 

об’єднаний вушний референт. При біполярному відведенні обидва електроди 

розташовані над мозком, а тому в такому відведенні буде реєструватися різ-

ниця потенціалів цих двох областей. У сучасній електроенцефалографії більш 

поширеним є монополярний запис ЕЕГ, оскільки він дозволяє легко перейти до 

біполярного запису, математично перерахувавши реєстровані сигнали. 

Завдання до теми 

1. Записати ЕЕГ людини у стані спокою  або відкрити раніше записану пробу. 

Зауважте, що відображення ЕЕГ під час запису та аналізу за замовчанням 

відбувається у схемі «Монополярна А0», що значить монополярні відведення з 

усередненим вушним референтом. 
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2. Зі списку наявних схем комутації панелі інструментів «Швидкість / чут-

ливість» вибрати кілька схем та проаналізувати, яким чином змінюється вигляд 

сигналу ЕЕГ: 

 – схема AS-IS – «справжній» вигляд записаної ЕЕГ 4; 

– схема «Монополярний А0 10-20» – запис ЕЕГ із сигналами відсутніх під час 

реєстрації електродів Fpz та Oz, отриманими шляхом інтерполяції; 

– одна зі схем «Усереднений загальний», у якій активні електроди комутовані 

відносно усередненого по всьому скальпу сигналу, 

– схеми DSD, SD. 

3. Скласти власну схему комутації для біполярного порівняння активності си-

метричних електродів. Для цього у списку схем комутації вибрати пункт «Нова 

схема» 5, створити такі відведення: Fp1–Fp2, F3–F4, F7–F8, T3–T4, C3–C4, T5–

T6, P3–P4, O1–O2. 

4. Застосувати створену схему. Зробити висновок, у яких парах симетричних 

відведень активність є найбільш і найменш схожою. Застосувавши фільтри, 

зробити висновок, коливання якого діапазону є найбільш асиметричними. 

Розв’язати задачу: 

У схемі із загальним емітером і колекторною стабілізацією (рис. 6) ви-

значити номінали резисторів, якщо струм колектора IК = 150 мА, напруга на ба-

зі UБ = 0,9 В, напруга на колекторі UК = 8 В, напруга джерела живлення EК = 12 

В, коефіцієнт підсилення за струмом  = 50. 

 

Рис. 6 – Схема із загальним емітером і колекторною стабілізацією 
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Контрольні питання  

1. Характеристика комп’ютерних електроенцефалографічних  комплексів та 

їх функціональних схем. 

2. Процеси, які відбуваються в тканинах організму під дією низькочастот-

ного струму. 

3. Електричні  властивості біологічних тканин. 

4. Фізичні основи електрографії тканин і органів. 

Література: [4, с. 160–170; 7, с. 90, с. 93]. 

Практична робота № 4 

      Тема. Розрахунок гідродинамічних параметрів струму крові 

      Мета роботи: вивчити розрахунки та апарати, які застосовують для діагно-

стики стану кровоносних судин. 

Короткі теоретичні відомості 

      Для визначення порушень циркуляції крові по судинах  застосовується ан-

гіографія – метод, при якому рентгенівські знімки судин виходять після вве-

дення в кров контрастної речовини. Ультразвукове дослідження судин допома-

гає визначити наявність у судинах атеросклеротичних бляшок, тромбів або ін-

ших перешкод на шляху течії крові. Доплерографія – це сучасний метод обсте-

ження кровоносних судин головного мозку, верхніх та нижніх кінцівок, за до-

помогою якого можна визначити порушення кровотоку, пов'язані зі спазмом, 

стенозом, тромбозом судин.  Ультразвукова система IE 33 Philips medical 

Systems – апарат останнього покоління, який призначений для дослідження 

серцево-судинної системи з використанням кольорового, тканинного Доплера.  

На апараті можливе дуплексне обстеження судин шиї, верхніх, нижніх кінцівок 

(визначення анатомічних та функціональних характеристик), судин головного 

мозку, судин черевної порожнини, (зокрема аорти, судин нирок, печінки); уль-

тразвукове обстеження серця, внутрішньосерцева гемодинаміка.  Доплер вико-

ристовуються не тільки для діагностики, але й для оцінювання ефективності 
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призначеного лікування, для визначення тактики лікувальних заходів (консер-

вативних чи операційних).  Доплерографія не має вікових обмежень, є без-

болісною і безпечною.  

     Для дослідження мозкового кровообігу методом реоенцефалографії (РЕГ) 

використовуються апарати –  реограф, кардіоскоп, за допомогою якого реогра-

фічна крива виводиться на монітор, що дозволяє усувати артефакти та якісно 

провести запис, а також проводити функціональні проби; електрокардіограф як 

реєструвальний пристрій для запису об’ємної та диференційованої кривої. 

    Проводяться обстеження басейнів внутрішньої сонної артерії, хребетної ар-

терії, а за необхідності обстеження шкірно-м’язевого покриву скронь. Реоен-

цефалографія дозволяє об’єктивізувати стан пульсового кровонаповнення су-

дин, тонусу артерій та вен, венозного відтоку, еластичних властивостей судин-

ної стінки. 

 

Завдання до теми 

1. Розрахувати ударний та хвилинний об’єм серця за реограмою та ре-

зультати занести  до протоколу. 

          

 Контрольні питання 

1. Головні ознаки захворювань серцево-судинної системи. 

2. Назвіть фактори, які обумовлюють швидкість руху крові. 

3. Характеристика інструментальних методів, які застосовують для діагности-

ки стану кровоносних судин. 

4. Принципи побудови і функціювання реографа. 

Література: [3, с. 10–15; 5, с. 23–27]. 
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2  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Шкала оцінок 

Оцінка за націона-

льною шкалою (екзамен) 

Проміжок за на-

копичувальною баль-

ною шкалою 

Оцінка ECTS 

Зараховано 

90–100 А   відмінно 

82–89 В   дуже добре 

74–81 С   добре 

64–73 D   задовільно 

60–63 Е   достатньо 

Не зараховано 

35–59 FX незадовільно 
(дозволяється пере-

складання, але не більш ніж  

на Е) 

1–34 F   неприйнятно 
(повторне вивчення 

дисципліни) 

 

Вид контролю Максимальний бал 

Відвідування практичних за-

нять 

10 

Контрольні тести 30 

(детальний розподіл балів здій-

снюється в робочій навчальній про-

грамі) 

Активність студента на прак-

тичних заняттях, захист звіту 

60 

(детальний розподіл балів здій-

снюється в робочій навчальній про-

грамі) 

Усього 100 
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