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правах рукопису. 
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Одним із найбільш важливих показників гемодинаміки є пульсовий 

артеріальний тиск. Інтерес до цього показника визначається перш за все тим, 

що при серцево - судинних захворюваннях підвищення або зниження цього 

показника служить маркером виникнення ускладнень і досить сильно 

корелює з тривалістю життя пацієнта. Крім того проблема 

серцево - судинних захворювань на даний момент займає перше місце серед 

інших нозологій як за кількістю смертей, так і за кількістю хворих 

(захворюваність). У зв'язку з цим протягом останніх двох століть 

артеріальний тиск (зокрема, механізми його виникнення і регуляції) 

знаходяться у центрі великої кількості досліджень по всьому світу як серед 

фізіологів, так і фізиків. Незважаючи на це, значна кількість фізичних явищ, 

пов’язаних із кровотоком, не має однозначної інтерпретації. У першу чергу 

це пов’язано із неповнотою фізичних моделей, застосованих для цієї мети. 

Зокрема, залишаються недослідженими аспекти кровотоку, пов’язані із 

нестаціонарністю цього процесу і, як наслідок, вплив нестаціонарності на 

механізм взаємодії пульсової хвилі з перешкодами, а також на механізм 

формування артеріального тиску. 

У дисертації проведено аналіз сучасних теорій, що описують течію 

крові у судинах. Показано, що у цьому напрямку існує два основних підходи.  
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Перший підхід ґрунтується на одновимірній моделі - це так зване 

наближення довгої лінії. Така модель за фізичними принципами не в змозі 

описати взаємодію пульсової хвилі з перешкодами. 

Другий підхід ґрунтується на моделі, в якій судина розглядається як 

циліндрична оболонка. До недоліків цього підходу слід віднести довільний 

характер граничних умов. Крім того, при застосуванні цього підходу, як 

правило, розглядається випадок стаціонарної течії. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню взаємодії пульсової 

хвилі з перешкодами та формування артеріального тиску. Розглянуто 

механізми утворення відбитих хвиль у наближенні довгої лінії. Ця модель 

описує виникнення відбитих хвиль у місцях утворення стенозів та 

біфуркацій, але існує обставина, пов'язана з періодичністю кровотоку, не на 

користь відбитих хвиль. Відбиті хвилі «розмивають» у часі збудження, 

пов'язане з систолою, і відповідно просторову періодичність руху. 

Перераховані факти свідчать (з точки зору фізіології) про негативний вплив 

відбитих хвиль на процеси кровотоку. Саме тому в системі повинні існувати 

чинники, які мінімізують цей вплив. 

У роботі розглянуто особливості кровотоку в припущенні про 

відсутність відбитих хвиль. Це означає, що рух крові в судині відбувається 

так, якби судина мала нескінченну довжину, на якій поперечний переріз 

судини залишається незмінним. Кров розглядається як ідеальна нестислива 

рідина. Відповідно рух крові описується рівнянням Ейлера. Згідно отриманої 

формули .
2

b z

b
u v

c
=  у разі, коли відбиті хвилі відсутні, відношення 

повздовжньої швидкості до поперечного зміщення z

b

v

u
 на межі судини 

повинне залишатися постійним у кожен момент часу. Оскільки артеріальна 

судина на перетині має форму кола, відношення z

b

v

u
 було перетворено в інше, 

більш зручне для експериментальної перевірки. Зміна площі поперечного 
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перерізу судини S  при проходженні пульсової хвилі у цій точці судини 

можна записати у вигляді 2 bS u b = . Звідки 
2

b

S
u

b


=  . Таким чином, оскільки

S  пропорційно bu , то попередня вимога постійності z

b

v

u
 означає постійність 

zv

S
. Перевірку вище згаданого відношення проводили у 8 ділянках 

артеріальної системи людини за допомогою магніторезонансного томографа 

(МРТ). 

При проведені експериментів було отримано експериментальне 

підтвердження сталості відношення zv

S
для усіх ділянок судинної системи, на 

яких виконувалось дослідження.  

Той факт, що відношення zv

S
є лінійним у кожен момент часу, не 

означає, що відбитих хвиль не існує. На підставі виконаного експерименту 

можливо лише стверджувати, що відбиті хвилі не впливають істотно на рух 

крові у судинній системі. Така поведінка пояснена тим, що артерію можна 

розглядати як хвилевід із пружними стінками.  

На цій підставі було запропоновано механізм кровотоку, в якому 

артеріальна судина розглядається як хвилевод. При взаємодії первинної 

пульсової хвилі з перешкодою виникає два типи гармонійних хвиль, відбитих 

від перешкоди - це неоднорідні і однорідні хвилі. Неоднорідні відбиті хвилі 

являють собою синфазні коливання, амплітуда яких експоненціально 

зменшується із віддаленням від перешкоди; ці коливання сильно загасають, 

довжина загасання для них менша за радіус судини. Однорідні відбиті хвилі, 

хоча і поширюються всєю судиною, але мають мізерно малу амплітуду.  

Таким чином, сильне загасання неоднорідних і мала амплітуда 

однорідних відбитих хвиль практично виключають можливість 

багаторазового відбиття, зводячи тим самим до мінімуму вплив відбитих 

хвиль на рух крові. Завдяки хвилеводному типу відбитих хвиль поширення 
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пульсової хвилі у даній судині носить локальний характер, що визначається 

параметрами досліджуваної судини і практично не залежить від граничних 

умов на його кінцевих перерізах. 

Проведено експериментальне визначення параметрів кровотоку та 

стану судинної стінки за домогою МРТ та ультразукової діагностики (УЗД). 

Встановлено, що залежність швидкості кровотоку в магістральних артеріях 

від зміни поперечного перерізу судини є лінійною.  

Розроблено неінвазивну методику визначення локального пульсового 

артеріального тиску та еластичних властивостей судинної стінки за 

допомогою МРТ та УЗД на різних перерізах магістральних судин, 

особливостями якої є атравматичність, неінвазивність та відсутність 

деформації судинної стінки. 

Головні висновки та результати проведених досліджень полягають у 

наступному.  

Проаналізовані існуючі методики вимірювання артеріального тиску. 

Показано, що манжетний та інвазивний способи вимірювання артеріального 

тиску мають певні недоліки: значна систематична похибка вимірювань; 

травмування та деформація судин у процесі вимірювання; неможливість 

вимірювання тиску в судинах, віддалених від поверхні організму. 

За допомогою методів магніторезонансної томографії та 

ультразвукової діагностики проведено експериментальні дослідження 

кровотоку. З аналізу фазово-контрастних зображень судин та Допплер-

ехограм (використовуючи УЗ-метод) визначено залежності швидкості 

кровотоку від площі поперечного перерізу судин різного типу (висхідної 

аорти, низхідної аорти, черевної аорти, брахіоцефальних судин, стегнової 

артерії). Доведено, що залежність швидкості крові від зміни поперечного 

перерізу судини є лінійною.  

Показано, що залежності параметрів пульсової хвилі (тиску і 

швидкості кровотоку) від характеристик магістральних артерій у даному 

перерізі (діаметру досліджуваних судин та модулю пружності судинної 
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стінки) носить локальний характер та практично не залежить від граничних 

умов на її кінцевих перерізах.  

Експериментально встановлено, що поширення пульсової хвилі має 

хвилеводний характер. Завдяки цьому відбиті хвилі, що виникли при зустрічі 

пульсової хвилі з перешкодою, є переважно неоднорідними. Вони є 

синфазними коливаннями, амплітуда яких експоненціально зменшується з 

віддаленням від перешкоди. Встановлено, що довжина загасання вказаних 

коливань менша радіусу судини. Показано, що пульсова хвиля є нормальною 

хвилю нульового порядку, для неї тиск і швидкість у даному перерізі є 

сталими величинами. 

Запропоновано механізми взаємодії пульсової хвилі з перешкодами та 

формування артеріального тиску, згідно яких у магістральній артерії як 

хвилеводі взаємодія первинної пульсової хвилі з перешкодою може бути 

описана двома типами гармонійних хвиль: неоднорідною та однорідною. 

Сильне загасання неоднорідних і мала амплітуда однорідних відбитих хвиль 

практично виключають можливість багаторазових відбиттів, зводячи тим 

самим до мінімуму вплив відбитих хвиль на рух крові. 

 На основі вказаного механізму формування артеріального тиску 

запропоновано новий підхід до вимірювання пульсового артеріального 

тиску. Розроблено неінвазивний спосіб вимірювання локального пульсового 

артеріального тиску (характерною рисою якого є відсутність травм та 

деформації судини у процесі вимірювання, а також можливість вимірювання 

локального АТ у судинах, недоступних для традиційних методів) та 

неінвазивний спосіб визначення локальної пружності судинних стінок, що 

дозволяє оцінити стан судин при патологічних процесах. Ці способи можуть 

бути застосовані в клінічній практиці, зокрема в кардіології та кардіохірургії. 

Отримані результати важливі для подальшого розвитку уявлень про 

фізичних процеси, які обумовлюються течію крові в судинах, і відповідно 

формування артеріального тиску і можуть бути використані при побудові 

відповідних теорій.  
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У медичній практиці отримані результати можуть надати змогу in vivo 

визначати як локальні параметри гемодинаміки, так і стан судинної стінки. 

Це може суттєво покращити прогнозування перебігу серцево-судинних 

захворювань отже і вплинути на лікувальний процес.   

Розроблені в результаті дисертаційного дослідження теоретичні 

положення та практичні рекомендації можуть бути використані як елемент 

методологічної бази для створення нових медичних приладів для визначення 

як пульсового артеріального тиску так і локальних значень еластичних 

властивостей судинної стінки 

 

Ключові слова: пульсова хвиля, хвилевод, пульсовий тиск, 

артеріальний тиск, магніторезонансна томографія, ультразвукове 

дослідження , гемодинаміка. 

 

SUMMARY 

 

Batsak B.V. Physical mechanisms of interaction of pulse wave with 

obstacles and formation of arterial pressure 

Thesis for a Candidate of Science in Physics and Mathematics by specialty 

03.00.02 - biophysics (physical and mathematical sciences). – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. - Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. - Kyiv, 2019. 

 

One of the most important indicators of hemodynamics is pulse blood 

pressure. Interest in this indicator is determined primarily by the fact that in 

cardiovascular diseases, increasing or decreasing this indicator serves as a marker 

of complications and strongly correlates with the life expectancy of the patient. In 

addition, the problem of cardiovascular disease is currently ranked first among 

other nosologies in terms of deaths and number of patients (morbidity). 
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In this regard, during the last 2 centuries blood pressure, namely the 

mechanisms of its origin and regulation, have been the focus of a great deal of 

research around the world, both among physiologists and physicists. Nevertheless, 

a significant number of physical phenomena associated with blood flow do not 

have a clear interpretation. This is primarily due to the incompleteness of the 

physical models used for this purpose. In particular, aspects of blood flow remain 

unstudied in connection with the non-stationarity of this process and, as a 

consequence, the effect of non-stationarity on the mechanism of interaction of the 

pulse wave with obstacles, as well as on the mechanism of blood pressure 

formation. 

The dissertation analyzes modern theories describing blood flow in blood 

vessels. It is shown that there are two main approaches in this direction. 

The first approach is based on a one-dimensional model, this is the so-called 

long line approximation. Such a model, in principle, is not able to describe the 

interaction of the pulse wave with interference. 

The second approach is based on a model in which a vessel is viewed as a 

cylindrical shell. The equations of motion in this shell are solved. The 

disadvantages of this approach are arbitrary boundary conditions. In addition, when 

applying this approach, the case of a stationary flow is usually considered. 

The dissertation is devoted to the study of the interaction of the pulse wave 

with obstacles and the formation of blood pressure. The mechanisms of reflection 

wave formation in the long line approximation are considered. This model 

describes the occurrence of reflected waves at the sites of formation of stenoses 

and bifurcations, but not in favor of the reflected waves is a circumstance related 

to the frequency of blood flow. The reflected waves "blur" in the time of excitation 

associated with the systole and, accordingly, the spatial frequency of motion. These 

facts indicate (in terms of physiology) the negative impact of reflected waves on 

the processes of blood flow. Therefore, there must be factors in the system that 

minimize this impact. 
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The features of blood flow in the assumption that there are no reflected waves 

are considered. This means that the movement of blood in the vessel is as if the 

vessel had an infinite length, at which the cross-section of the vessel remains 

unchanged. Blood was regarded as the perfect incompressible fluid. Accordingly, 

the movement of blood was described by the Euler equation. 

According to the formula .
2

b z

b
u v

c
=  obtained  , in the absence of reflected 

waves, the ratio z

b

v

u
 of the longitudinal velocity to the transverse displacement at 

the boundary of the vessel must remain constant at all times. Because the arterial 

vessel at the intersection has the shape of a circle, the relationship z

b

v

u
 was 

transformed into another, more convenient for experimental verification. The 

change in area at the passage of the pulse wave at this point of the vessel can be 

written in the form 2 bS u b =  . Wherefore 
2

b

S
u

b


=  Thus, since S  is proportional 

bu , the prior requirement of permanence z

b

v

u
 means permanence zv

S
. The above 

mentioned ratio was checked in 8 sections of the human arterial system using a 

magnetic resonance imaging scanner. 

In the course of the experiments, experimental confirmation of the stability 

of the relation zv

S
 was obtained for all the sections of the vascular system on which 

the study was performed. 

The fact that the relationship zv

S
 is linear at any given time does not, of 

course, mean that the reflected waves do not exist. Based on the experiment, it can 

only be argued that the reflected waves do not significantly affect the movement of 

blood in the vascular system. 

This behavior may be explained by the fact that the artery can be considered 

as a waveguide with elastic walls.Therefore, it was proposed a model of blood flow 

in which the arterial vessel is considered as a waveguide. 
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Therefore, when the primary pulse wave interacts with the obstacle, there are 

two types of harmonic waves reflected from the obstacle: these are inhomogeneous 

and homogeneous waves. Non-uniform reflected waves are in-phase oscillations 

whose amplitude decreases exponentially as distance from the obstacle; these 

oscillations are strongly damped: the damping length for them is less than the radius 

of the vessel. The homogeneous reflected waves, although distributed throughout 

the vessel, have a negligible amplitude. The strong attenuation of the 

inhomogeneous and the small amplitude of the homogeneous reflected waves 

virtually eliminates the possibility of multiple reflections, thus minimizing the 

effect of the reflected waves on the movement of blood. 

Experimental determination of blood flow parameters and condition of the 

vascular wall with the help of magnetic resonance imaging (MRI) and ultrasound 

diagnostics (UD) established that the dependence of blood flow velocity in the 

main arteries on the change of the cross section of the vessel is linear. 

A non-invasive technique for determining local pulse blood pressure and 

elastic properties of the vascular wall using magnetic resonance imaging and 

ultrasound diagnostics at various sections of the main vessels, whose features are 

atraumatic, non-invasive and non-vascular deformation, is developed 

The existing methods of blood pressure measurement are analyzed. It is 

shown that cuff and invasive methods of blood pressure measurement have certain 

disadvantages: significant systematic measurement error; injury and deformation 

of vessels during measurement; inability to measure pressure in vessels distant 

from the body surface. 

Experimental blood flow studies were performed using the methods of 

magnetic resonance imaging and ultrasound diagnostics. From the analysis of 

phase-contrast images and Doppler ultrasound , the dependence of blood flow 

velocity on the cross-sectional area of different vessels types (ascending aorta, 

descending aorta, abdominal aorta, brachiocephalic vessels, femoral artery) was 
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determined. It is proved that the dependence of blood velocity on the change of the 

cross-section of the vessel is linear. 

It is shown that the dependence of the parameters of the pulse wave 

(pressure and blood flow velocity) on the characteristics of the main arteries in this 

section (the diameter of the vessels under study and the modulus of vascular wall 

elasticity) is local and practically independent of the boundary conditions at its end 

sections. 

It is experimentally established that the propagation of a pulse wave is 

waveguide. Due to this, the reflected waves that occurred during the encounter of 

the pulse wave with the obstacle are mostly inhomogeneous. They are single-phase 

oscillations whose amplitude decreases exponentially with distance from the 

obstacle. It is established that the damping length of these oscillations is smaller 

than the radius of the vessel. It is shown that the pulse wave is a normal wave of 

zero order, for it the pressure and velocity in the given section are constant values. 

The mechanisms of interaction of a pulse wave with obstacles and 

formation of blood pressure are proposed, according to which in the main artery as 

a waveguide the interaction of a primary pulse wave with an obstacle can be 

described by two types of harmonic waves: inhomogeneous and homogeneous. The 

strong attenuation of the inhomogeneous and small amplitude of the homogeneous 

reflected waves virtually eliminates the possibility of multiple reflections, thus 

minimizing the effect of the reflected waves on the movement of blood. 

On the basis of the mentioned mechanism of blood pressure formation, a 

new approach to the measurement of pulse blood pressure is proposed. A non-

invasive method of measuring local pulse blood pressure (a characteristic feature 

of which is the absence of injuries and deformation of the vessel in the 

measurement process, as well as the possibility of measuring local blood pressure 
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in vessels that are inaccessible to traditional methods) and a non-invasive method 

of determining the local elasticity of the vascular walls, which allows to evaluate 

the state of vessels in pathological processes. These methods can be applied in 

clinical practice, in particular in cardiology and cardiac surgery. 

 

Keywords: pulsewave, waveguide, pulse pressure, arterial pressure, MRI, 

hemodynamics. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Одним із ключових 

напрямків у сучасній фізиці є фізика рідкої речовини. Під цією назвою 

об’єднується широкий клас речовин: рідини, рідинні системи, полімери і 

головне – речовини які входять в склад біологічних систем. Об’єднання всіх 

цих речовин в єдиний клас дозволяє з єдиної точки зору описати поведінку, 

здавалось, таких різних об’єктів. Зокрема, такий підхід дозволяє застосувати 

досягнення фізики рідин, щоб описати поведінку рідин, що входять в склад 

біологічних систем. 

Важливу роль у функціонуванні людського організму відіграє серцево-

судинна система. Відповідно необхідним є вивчення закономірностей 

кровотоку. У біофізиці дослідження проблем, пов’язаних з кровотоком, є 

предметом вивчення гемодинаміки, яка займає одне з найбільш важливих 

місць. Це пов'язано з тим, що нормальне функціонування серцево-судинної 

системи є критично важливим для людського організму. Порушення її 

функціонування призводять до негайних патологічних змін, більш того, ці 

зміни критично впливають на подальше функціонування організму. 

Наприклад, в Європі щорічно у більш ніж 100 тис. осіб виникає порушення 

кровообігу головного мозку за ішемічним типом. Таким чином, частота в 

популяції коливається від 2 до 7,5 на 1000 осіб. 

 Одним із найбільш важливих показників гемодинаміки є пульсовий 

артеріальний тиск. Інтерес до цього показника визначається перш за все тим, 

що при серцево - судинних захворюваннях підвищення або зниження цього 

показника служить маркером виникнення ускладнень і досить сильно 

корелює з тривалістю життя пацієнта. Крім того, проблема серцево - 

судинних захворювань на даний момент займає перше місце серед інших 

нозологій як за кількістю смертей, так і за кількістю хворих (захворюваність). 

У зв'язку з цим протягом останніх 2-х століть артеріальний тиск (а саме 

механізми його виникнення і регуляції) знаходяться в центрі великої 
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кількості досліджень по всьому світу як серед фізіологів, так і фізиків. 

Незважаючи на це, значна кількість фізичних явищ пов’язаних із кровотоком, 

не має однозначної інтерпретації. У першу чергу, це пов’язано із неповнотою 

фізичних моделей, застосованих для цієї мети. Зокрема, залишається не 

дослідженим аспекти кровотоку, пов’язані із не стаціонарністю цього 

процесу і, як наслідок, вплив не стаціонарності на механізм взаємодії 

пульсової хвилі з перешкодами , а також на механізм формування 

артеріального тиску. Проблеми досліджень фізичних механізмів формування 

артеріального тиску, яка пов’язана з потребою прогнозованого впливу на 

процеси кровотоку при патологічних станах з метою їх корекції до 

показників, що відповідають здоровому стану серцево-судинної системи 

людського організму, є важливою та актуальною. 

Зв’язок роботи з науковими проблемами, темами, планами. 

Дисертаційна робота є частиною досліджень, які проводяться на кафедрі 

молекулярної фізики фізичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у рамках Комплексної наукової 

програми «Конденсований стан – фізичні основи новітніх технологій». Зміст 

роботи був узгоджений з планами роботи за держбюджетною темою 

«Конденсований стан (рідинні системи, наноструктури, полімери, медико-

біологічні об’єкти) – фундаментальні дослідження молекулярного рівня 

організації речовини» (№ ДР 0114U003475) та у рамках «Угоди про творчу 

співпрацю КНУ імені Тараса Шевченка та ДУ «Інститут Серця МОЗ 

України». 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є визначення 

механізмів взаємодії пульсової хвилі з перешкодами та формування 

артеріального тиску в організмі людини. 

Відповідно до мети дослідження в дисертаційній роботі були 

поставлені та реалізовані такі завдання. 
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1. Провести експериментальні дослідження кровотоку за допомогою 

методів магніто - резонансної томографії (МРТ) та ультразвукової 

діагностики (УЗД):  

• одержати фазово-контрастні зображення судин за допомогою МРТ; 

• отримати Допплер-ехограми для судин різних типів, використовуючи 

УЗ-метод; 

• отримати залежності швидкості течії від часу та поперечного розрізу 

від часу в різних типах судин. 

2. Встановити фізичний механізм поширення пульсової хвилі в 

магістральних артеріях людського організму: 

• встановити залежність параметрів пульсової хвилі, а саме тиску і 

швидкості, від локальних характеристик судинної системи 

• провести аналіз існуючої моделі кровоносної системи на графі 

еластичних судин; 

• встановити характер розповсюдження пульсової хвилі при зустрічі з 

перешкодами (біфуркації, стенози); 

• застосувати теорію поширення хвиль у хвилеводах до опису кровотоку 

в магістральних артеріях; 

3. Запропонувати механізм, що описує формування пульсового 

артеріального тиску. 

4. Запропонувати атравматичні методи вимірювання пульсового 

артеріального тиску на основі встановлених фізичних механізмів . 

Об’єкт дослідження – поширення пульсової хвилі в судині. 

Предметом дослідження є особливості формування артеріального 

тиску та взаємодія пульсової хвилі з перешкодами . 

Методи дослідження. Основними експериментальними методами, що 

використовувались для вирішення поставлених у роботі завдань, були метод 

фазово-контрастних послідовностей за даними магніторезонасної томографії 

та метод допплерографії ультразвукової діагностики. Аналіз отриманих 
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експериментальних даних був проведений за допомогою спеціалізованого 

медичного та математичного програмного забезпечення з використанням 

аналітичних та математичних методів.  

Наукова новизна отриманих результатів. Основні результати, що 

становлять наукову новизну та отримані у ході вирішення завдань, 

поставлених у дисертаційному дослідженні, полягають у наступному: 

- експериментально за допомогою методів МРТ та УЗД встановлено, що 

залежність швидкості кровотоку в магістральних артеріях від зміни 

поперечного перерізу судини є лінійною; 

- вперше показано, що залежності параметрів пульсової хвилі від 

характеристик магістральних артерій у даному перерізі носить локальний 

характер та практично не залежить від граничних умов на її кінцевих перерізах; 

- запропоновано механізм поширення пульсової хвилі, що ґрунтується на 

уявленні про судину як хвилевод, при цьому пульсова хвиля, що 

поширюється, є нормальною хвилею нульового порядку; 

- запропоновано механізми взаємодії пульсової хвилі з перешкодами та 

формування артеріального тиску, згідно яких у магістральній артерії як 

хвилеводі взаємодія первинної пульсової хвилі з перешкодою може бути 

описана двома типами гармонійних хвиль: неоднорідною та однорідною; 

- на основі запропонованого механізму формування артеріального тиску  

проведено неінвазивне визначення локального пульсового тиску та 

еластичних властивостей судинної стінки за допомогою магніторезонансного 

методу на різних перерізах магістральних судин; за результатами досліджень 

запропонована методика неінвазивного визначення пульсового 

артеріального тиску; 

- на основі того ж механізму проведено неінвазивне визначення локального 

пульсового тиску та еластичних властивостей судинної стінки за допомогою 

ультразвукового методу на різних перерізах магістральних судин; за 

результатами досліджень запропонована методика неінвазивного визначення 

пульсового артеріального тиску. 
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Практична значущість отриманих результатів. Отримані 

результати важливі для подальшого розвитку уявлень про фізичні процеси, 

які обумовлюються течію крові у судинах, і відповідно про механізми 

формування артеріального тиску та можуть бути використані при побудові 

відповідних теорій. У медичній практиці отримані результати можуть надати 

змогу in vivo визначати як локальні параметри гемодинаміки, так і стан 

судинної стінки. Це може суттєво покращити прогнозування перебігу 

серцево-судинних захворювань, отже і вплинути на лікувальний процес. 

Розроблені в результаті дисертаційного дослідження теоретичні положення 

та практичні рекомендації можуть бути використані як елемент 

методологічної бази для створення нових медичних приладів для визначення 

як пульсового артеріального тиску, так і локальних значень еластичних 

властивостей судинної стінки на основі патенту № 116391 [12], зокрема, 

розроблені неінвазивні способи вимірювання локального пульсового 

артеріального тиску та локальної пружності судинних стінок можуть бути 

застосовані у клінічній практиці, а саме в кардіології та кардіохірургії.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням. Усі наукові результати, викладені у дисертації, 

отримані особисто автором. Більшість результатів були отримані та оброблені 

особисто здобувачем, ним особисто зроблені доповіді на конференціях. Вибір 

проблематики , постановка мети та завдань дослідження здійснено разом із 

науковим консультантом д.ф.-м.н., професором Ю.Ф. Забаштою.  

Основні матеріали та результати дисертації опубліковані в 5  наукових 

фахових журналах [1, 2, 3, 4, 5], а також наукові результати дисертації 

додатково відображені у матеріалах та тезах доповідей на наукових 

конференціях [6, 7, 8, 9, 10, 11] . Окрім цього отримано патент України 

№116391 [12]. У роботі [1] здобувачем виконано експериментальну частину 

роботи (по впливу покриттів на якість зображень отриманих 

магніторезонансним способом). У роботі [2] здобувач приймав участь в 

постановці питання та розрахунках зсувного модулю стінки сонної артерії. У 
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роботі [3] здобувачем виконано експеримент та виконано чисельні 

розрахунки визначення пружних властивостей судинної стінки та пульсового 

артеріального тиску за допомогою МРТ та УЗ апарату. У роботі [4] 

здобувачем розроблено методику вимірювання тиску та проведено 

експериментальне визначення пульсового артеріального тиску за допомогою 

УЗ апарату. У роботі [5] здобувач приймав участь у плануванні та виконанні 

експерименту по вивченню характеристик відбитих хвиль за допомогою МРТ 

методу. У роботі [12] здобувач розробив формулу патенту та виконав 

необхідні розрахунки.  

Апробація результатів дисертації. Результати, що приведені в 

дисертаційній роботі, були представлені на міжнародних наукових 

конференціях та апробовані на клінічній базі ДУ НІССХ ім. Амосова, 

зокрема, IV International Conference “Medical physics – the current status, 

problems, the way of development. Innovation technologies”,  Kyiv, 2014; VIII 

International Conference “Medical physics – the current status, problems, the way 

of development. Innovation technologies”, Kyiv, 2019; 7th International 

Conference “Physics of liquid matter: Modern problems (PLMMP 2016)”. – Kyiv, 

2016; 8th International Conference “Physics of liquid matter: Modern problems 

(PLMMP 2018)”. – Kyiv, 2018. 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 5 статей у наукових 

фахових журналах [1-5] , а також наукові результати дисертації додатково 

відображені у матеріалах та тезах доповідей на міжнародних конференціях [6-

11]. Окрім цього отримано патент України заявка № 116391 [12]. 

Структура та об’єм дисертації: Дисертаційна робота складається зі 

вступу, 5 розділів, основних висновків та списку використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертації складає 130 машинописні сторінки, 50 рисунків,4 

таблиць. Список використаних літературних джерел складається з 123 

найменувань. 
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РОЗДІЛ І 

1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Загальна характеристика серцево-судинної системи людського 

організму 

 

Загально відомо, що основними складовими частинами серцево-

судинної системи є кров, кровоносні судини (артерії, капіляри та вени) та 

серце [13, 14, 15, 16].  

Кров - це рідка сполучна тканина організму, яка може розглядатися як 

суспензія формених елементів (різноманітних клітин крові) та хіломікронів у 

плазмі [17, 18]. У свою чергу плазма - це водний розчин різноманітних 

органічних та неорганічних елементів, яка на 92% складається з води і на 8% 

— з розчинених у воді специфічних білків плазми. Також у плазмі містяться 

у невеликій кількості глюкоза, жирні кислоти, амінокислоти, сечовина, 

молочна кислота, кисень і вуглекислий газ. Основна функція крові 

транспортна, а саме: доставка до тканин організму необхідних поживних 

речовин та кисню та відведення продуктів метаболізму. Типово кров у 

гемодинаміці розглядають як ньютонівську рідину [19, 20, 21]. 

Кровоносні судини складаються з розгалуженої трубчатої сітки 

еластичних каналів, усередині яких тече кров, основна функція якої полягає 

у транспорті крові до різних ділянок тіла людини [22, 23, 24].   

Артерії транспортують насичену киснем кров від серця до органів та 

тканин, далі, в свою чергу, вени транспортують кров від тканин до серця. Усі 

судини людського тіла мають спільний план будови, але різне 

співвідношення компонентів судинної стінки (товщини медії, клітинний 

склад, співвідношення колагену та еластину) обумовлює різні фізичні 

властивості. Оскільки у даній роботі інтерес становлять саме магістральні 

артерії, роздивимось їхню будову детальніше.  
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Для магістральних судин людського організму типовим є домінування 

еластичних елементів, особливо у середньому шарі – медіі (рис. 1.1)  [25]. 

Гладком’язові клітини складають лише 5% маси судинної стінки. 

Гладком’язові клітини — єдині клітини медіі, тоді як фібробласти у середній 

оболонці в нормі не зустрічаються. У висхідній аорті гладком’язої клітини 

розташовані косо, забезпечуючи підвищену міцність. У низхідній аорті такі 

клітини розташовуються циркулярно, тим самим виконуючи роль кругових 

м’язів. Еластичні пластини медіі являють собою концентрично розташовані 

фенестровані мембрани (ламелли) [25], власні волокна яких переплітаються. 

Шари утримуються разом міжламеллярними з’єднувальними волокнами. Як 

ламеллярні, так і сполучні еластичні волокна оточені мережею тонких 

колагенових волокон [26, 27, 28]. 

 

 

Рис. 1.1. Гістологічна будова стінки артерії. Стінка артерії складається 

з 3-х шарів: інтими, медіі та адвентиції. Інтима складається з 

тонкого шару ендотеліальних клітин, медіа з еластичних та 

колагенових тканин та гладеньких м’язів (останні переважно 

розташовані в судинах мазевого типу), адвентиція складається 

з сполучної тканини. Шари відокремлені один від одного 

внутрішньою та зовнішньою еластичною мембраною  [25]  
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Рис. 1.2. Схема будови судинної системи людини: Червоним кольором 

позначені артерії, синім – вени [15]  

 

Серцево-судинну систему людини прийнято поділяти на два 

незалежних кола – велике та мале (рис. 1.2) (наприклад, [15]).  

Мале (легеневе) коло складається з легеневої артерії та її гілок, 

капілярного русла легень і легеневих вен. Рух крові у цьому колі 

забезпечується правими відділами серця (праве передсердя та правий 

шлуночок). Велике (системне) коло складається з аорти, магістральних 

артерій, артерій м’язового типу, артеріол, капілярної сітки органів та системи 

верхньої та нижньої порожнистої вен. Рух крові ув цьому відділі 

забезпечується лівими відділами серця (ліве передсердя та лівий шлуночок). 

Важливою особливістю артерій є те, що вони дихотомічно діляться, при 

цьому відстань між точками дихотомії значно перевищує діаметр судин, 

окрім цього незважаючи на зменшення діаметра судин загальна площа їх 

значно збільшується. Таким чином, загальна площа поперечного перерізу 
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усіх капілярів організму складає приблизно 2500 cм2, в той час як площа 

висхідної аорти 5-8 см2 [15, 16]. 

Серце людини складається з двох “насосів”, які з’єднанні послідовно. 

У правий відділ серця (правий «насос») кров впадає з верхньої та нижньої 

порожнистої вени, звідки через правий шлуночок викидається у легеневу 

артерію. У свою чергу, кров з легеневих вен впадає у ліве передсердя та через 

лівий шлуночок викидається в аорту. Загальна будова серця зображена на 

рис. 1.3 [29]. 

 

 

Рис. 1.3. Загальна будова серця [29 ] 

 

Праві відділи серця відмежовані від лівих міжпередсердною та 

міжшлуночковою перетинкою. Особливість будови серця є наявність 4 

клапанів, які забезпечують направлений рух крові [29]. Для узгодженої 

роботи серця існує спеціалізована провідна система, функцією якої є 

генерація та синхронне розповсюдження збудження тканиною міокарду. 

Злагоджена робота серця складається з двох основних фаз: систоли та 

діастоли, які, в свою чергу, поділяються на більш короткі фази [30, 31] (див. 

рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Фази роботи серця [30,31 ] 

 

Таким чином, періодична робота серця впливає на характер та тип 

кровотоку в артеріальних судинах, тобто обумовлює нестаціонарну течію 

крові. 

 

1.2. Основні напрямки досліджень у сучасній гемодинаміці 

 

Певна невизначеність розв’язку рівнянь гемодинаміки при описові 

кровотоку в судинах, в першу чергу, пов’язана зі складністю визначення in 

vivo граничних умов для досліджуваної судини. Течія на заданій ділянці 

фактично визначається не тільки кровотоком у цій ділянці, але й поведінкою 

крові у сусідніх ділянках і в принципі течією крові у всій серцево-судинній 

системі, тому будь-які граничні умови містять в собі значне свавілля. Тим 

більше, що in vivo ці граничні умови неможливо визначити.  

На противагу згаданому вище підходу в гемодинаміці існує напрямок, 

що бере свій початок з теорії акустичних довгих ліній. У роботах за цим 

напрямком задача поширення крові в судині є одновимірною (наприклад, 

[32 - 40] та ін.).  
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Класичною задачею цього напрямку є задача про поширення хвилі в 

трубці. Ця відома задача була розв’язана ще в 19 столітті, до тепер ще 

використовують формулу (1.1) для визначення швидкості пульсової хвилі . 

 
Eh

c
d

=   (1.1) 

де ρ- густина крові, Е- модуль пружності стінки, d-діаметр судини, h – 

товщина стінки судини. 

У сучасних роботах використовується квазіодновимірне наближення, в 

якому модель течії крові заснована на осереднених поперечному переризові 

тривимірних рівнянь Нав'є-Стокса. Квазіодномірна модель, що описує рух 

крові у судині, зазвичай включає в себе три рівняння. Два рівняння 

виражають закони збереження (закон збереження маси крові і закон 

збереження кількості руху). Ці рівняння незалежні від фізіологічних 

властивостей судини і справедливі для судин з будь-якими 

характеристиками. Як третє рівняння зазвичай використовують 

співвідношення, що зв'язує площу поперечного перерізу судини з 

трансмуральним тиском (різниця тисків всередині і ззовні судини) у судині. 

Саме у цьому рівнянні, яке називають рівнянням стану, враховуються всі 

властиві для даного типу судин властивості [32] [33], [34], тобто як еластичні 

властивості судини, так і ефекти поздовжнього розтягування і згину [35]. 

Експериментальні дані [36], [37], [38] показують, що поздовжній розтяг 

судини може викликати такі ефекти як, наприклад, формування ударних 

хвиль, скорочення та розтяг судини [39], [40]. Для розрахунку пружного 

натягу при поздовжньому розтягуванні та згині судини, до рівняння стану 

додають залежність від похідної площі поперечного перерізу судини по 

просторовій змінній. Однак досить добре вивчені тільки фізіологічні 

закономірності зв'язку тиску і площі поперечного перерізу судини [41]. 

Математична модель кровоносної системи на графі еластичних судин, 

в основу якої покладено квазіодномірні рівняння гемодинаміки, дозволяє 
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успішно моделювати функціонування всієї серцево-судинної системи, 

зокрема, і при різних патологіях [42], [43], [44], [45]. 

Використовуючи дану модель системи кровообігу, можна моделювати, 

наприклад, перерозподіл потоку крові у результаті стиснення будь-яких 

судин, вивчати вплив різних органів на характеристики потоку крові у 

серцево-судинній системі і багато інших ефектів. 

Основними симптомами ряду захворювань (наприклад, аортосклероз) 

кровоносної системи слугують не зміни характеристик потоку крові, а 

порушення у поширенні хвилі тиску (у біомеханіці її називають пульсовою 

хвилею). Ці порушення можуть носити різноманітний характер: від 

послаблення амплітуди пульсової хвилі та її більш повільного поширення у 

периферійних артеріях до зростання амплітуди пульсового тиску і 

збільшення швидкості поширення пульсової хвилі [46]. У зв'язку з цим 

виникає задача математичного моделювання процесу поширення хвиль тиску 

і швидкості у системі кровообігу. Вивченню поширення хвиль тиску і 

швидкості у системі еластичних судин приділялася увага дослідників вже з 

часів відкриття системи кровообігу [47, 48, 49, 50]. Початок теоретичного 

аналізу поширення хвиль тиску по еластичних судинах зв'язується з T.Young, 

який першим обчислив швидкість пульсової хвилі в артерії людини. Одними 

з перших робіт з математичного моделювання поширення пульсової хвилі є 

роботи H.Grashey [51] і J.Von Kries, в яких була запропонована концепція 

відбитих хвилі. Автори розглядали судину, на кінці якої задавалась умова 

вільного витікання рідини, і встановили, що пульсова хвиля, дійшовши до 

кінця судини, відбивається від нього. Концепція відбиття пульсової хвилі 

була розвинена Hamilton W.P. і Dow Р. Вони встановили, що пульсова хвиля 

відбивається від ділянок біфуркації аорти і поділу здухвиних артерій. Потім 

McDonald D.A. і Taylor M.G., виявили ефект відбиття хвилі тиску і швидкості 

від ділянок різкої зміни діаметра судини або її еластичних властивостей 

стінки. 
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За допомогою ефекту відбиття пульсової хвилі McDonald D.A. 

пояснював особливості та відмінності у формі хвиль тиску і швидкості, що 

спостерігаються в артеріальній частині системи кровообігу. Наявність 

відбитих хвиль використовується також і для пояснення утворення піків 

пульсової хвилі у ряді периферійних судин, в яких величина амплітуди хвилі 

вище, ніж амплітуда хвилі у ближчих до серця судинах (Nichols W.W., 

O'Rourke M.F.) [52, 53, 54, 55].  

Дослідженню поширення пульсової хвилі у системі кровообігу 

присвячена велика кількість робіт [56, 57, 58, 59, 60]. Автори у лінійному 

наближенні отримали вирази для коефіцієнтів, що характеризують величину 

зміни амплітуди пульсової хвилі після проходження ділянки сполучення 

трьох судин. При цьому автори вважали виконаними на ділянці з'єднання 

судин умови неперервності тиску і закон збереження потоку. Результати, 

отримані в роботах McDonald D.A. [61], Nichols W.W. і Caro CO., 

використовуються для якісного обґрунтування спостережуваних у системі 

кровообігу явищ. Однак в цих роботах немає кількісного опису процесів, що 

відбуваються в кровоносній системі.  

Новий підхід до вивчення поширення хвиль тиску і швидкості був 

запропонований Kamm R.D. і Shapiro А.Н. [62]. Автори для ізольованої 

судини кількісно описали поведінку малих відхилень тиску і швидкості від 

фонових значень, що є рішенням стаціонарних квазіодномірних рівнянь 

гемодинаміки. Для випадку біфуркації аорти виконання умови 

безперервності інтеграла Бернуллі та закону збереження потоку речовини, 

автори отримали коефіцієнти, що зв'язують амплітуду хвилі, що 

розповсюджується, з амплітудою хвилі, що пройшла ділянку біфуркації 

судин. 

У роботі [63] представлені результати математичного моделювання 

поширення пульсових хвиль тиску і швидкості по всій серцево-судинній 

системі. Кровоносна система представлена у вигляді сильно розгалуженого 

графа судин (див. рис. 1.5) [63].  



32 

 

 

Рис. 1.5. Граф судинної системи людини [63]. Ребра графа відповідають 

магістральним судинам великого і середнього діаметрів, або 

комплексам функціонально-однорідних судин кровоносної 

системи. Вершини графа відповідають ділянкам розгалуження 

судин або м'язовим тканинам або окремим органам (серцю, 

ниркам та іншим органам) 

 

На ребрі передбачаються виконаними закони збереження маси і 

імпульсу (кількості руху), які в квазіодномірних наближенні описуються 

наступними диференціальними рівняннями [32]: 
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де хi - довжина дуги, що проходить через центри кругових перерізів судини; 

t - час;  

Si (xi, t) - площа поперечного перерізу i ребра (судини);   

Ui (xi, t) - лінійна швидкість течії, яка вважається спрямованої уздовж осі i 

ребра (судини);  

Pi (xi, t) - трансмуральний тиск крові в і ребрі (судини) (трансмуральний тиск 

-різниця між тиском усередині судини і зовні) ; 

 ρ - густина крові, яка вважається сталою. 

Квазіодномірні наближення для течії, усередненого по перетину 

артерії. Для опису течії нестисливої рідини у в’язко пружній, аксіально-

симетричній трубці змінного перерізу використовувались рівняння  рівняння 

Нав'є-Стокса: 
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де υ – радіальна, u - аксіальна компоненти швидкості течії;  

ν - коефіцієнт кінематичної в'язкості,  

ρ - густина рідини (крові). 

Було проведено усереднення за поперечним перерізом судини 

системи рівнянь (1.4) - (1.5) аналогічно роботі [64] у припущенні сталості 

тиску крові по перетину артерії (Р = Р (x,t)). Ця умова виконується при 
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характерних поздовжніх масштабах течії l на багато більших рівноважного 

радіусу судини R0. 

Було визначено осьову швидкість течії, усереднену за поперечним 

перерізом площі 𝐴 = 𝜋𝑅2, в такий спосіб: 
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Помноживши рівняння (1.4) на r та про інтегрувавши в межах від r =0 

до r= R(x,t), отримали 
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Використовуючи теорему Рейнольдса для перетворення інтеграла, 

було одержано: 

 

 
0

0

R

r R r R

R
R urdr Ru

x x
 = =

 
+ − =
   (1.8) 

 

Для забезпечення безперервності на межі «рідина - стінка» необхідна 

умова, щоб нормальна компонента швидкості течії підпорядковувалася 

наступному  співвідношенню 
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де q (x, t) - враховує швидкість протікання крові через стінку судини . 

У припущенні малих згинів стінки нехтуємо складовою (
𝜕𝑅

𝜕𝑥
)2. Тоді 

гранична умова (1.9) приймає вигляд 
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З виразу (1.8) з урахуванням (1.10) було отримано 
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В останньому виразі було помножено обидві частини на 2π і, 

скориставшись визначенням (1.6), остаточно було одержано рівняння 

збереження маси рідини, що протікає, усереднене за поперечним перерізом 

судини: 
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Також було проведене аналогічне усереднення для аксіальної 

компоненти, рівняння  збереження імпульсу та отримано  
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1.3. Особливості поширення хвиль у хвилеводах 

 

У п 1.2 розглянуто роботи, що ґрунтуються на теорії довгих ліній. Як 

це видно із приведеного розгляду, ця теорія є «нульовим» наближенням за 

малим параметром  
𝑑

𝜆
 , де d – поперечний розмір судини, 𝜆- довжина хвилі. 

Відповідно кровоток розглядається як одновимірна хвиля. Така хвиля може 

відбиватися від перешкод та проходити через них, не змінюючи свого 

профілю.  

На відміну від згаданої теорії, яка вивчає, як вже згадувалось, випадок 

𝑑 → 0 , у даній дисертації розглядається випадок, коли  𝑑 ≠ 0  тобто, коли 𝑑  
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має скінченне, відмінне від нуля значення. Іншими словами, судину 

розглядаємо як хвилевод. 

Теорія, що описує поширення хвиль у хвилеводах, ґрунтується на 

наступних засадах. 

Гармонійні хвилі, що поширюються без зміни форми, називають 

нормальними хвилями даного хвилеводу. Причому будь-яка гармонійна 

хвиля може бути представлена у вигляді суперпозиції таких нормальних 

хвиль. 

Хвилевід розглядається як структура, утворена однорідним 

середовищем, що заповнює шар між двома паралельними стінками, або труба 

прямокутного перерізу. Координатна площина ху обирається на одній зі 

стінок і обмежується рухами, що відбуваються паралельно площині xz і є 

незалежними від координати у. Стінки хвилеводу вважаються непроникними 

для звуку. Значить, в напрямку осі z хвиля повинна бути стоячою. 

Нормальну хвилю, що біжить уздовж хвилеводу, можна таким чином 

записати у вигляді 

    

 
0 cos( ) i xp p z e   = +  (1.14) 

 

де верхній і нижній знаки відносяться до хвиль, що розповсюджуються 

вправо і вліво, відповідно.  

Поздовжня і поперечна компоненти ξ та ζ , хвильового числа k =ω/с 

повинні задовольняти співвідношенню 

2 2 2k + =                                          (1.15) 

Отже нормальну хвилю можна записати також в такому вигляді: 

 

 
2 2
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i k x

p p z e
   −

= +                             (1.16) 

 

Величини ζ та ε визначаються з граничних умов на стінках хвилеводу, 

тобто при z= 0 та z = h, де h- висота хвилеводу. 
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При кожній частоті граничні умови визначають не єдине значення ζ, а 

нескінченний ряд дискретних значень, кожному з яких відповідає своя 

нормальна хвиля. 

Нумерують нормальні хвилі в порядку зростання ζ. Нормальна хвиля в 

хвилеводі можлива при будь-якій частоті. Поведінка цієї нормальної хвилі 

істотно залежить від частоти. Для частот, при яких ζ<  k, значення ξ дійсне і 

хвиля розповсюджується; при ζ> k значення ξ уявне і хвиля (неоднорідна з 

експоненціальним зміною амплітуди вздовж хвилеводу) перетворюється в 

синфазне коливання середовища в усіх точках: 
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Хвилевод плоский з пружними стінками 

 

Умови, при яких у хвилеводі із пружними стінками виникає «нульова» 

хвиля (тобто хвиля, що зберігає знак тиску по всьому поперечному перерізі), 

виникають з наступних міркувань. 

Для того, щоб зберігався знак тиску, повинно бути  , але 

в межах першої чверті тангенс позитивний, отже рівняння такого кореня не 

має і нульовий хвилі з дійсним  бути не може. Розв’язок, однак, є при  

чисто уявним: вважаючи  наведемо вираз (1.17) до вигляду  

 

 rhthrh i hY=  (1.18) 

 

Оскільки при зміні r  від нуля до нескінченності ліва частина (1.18) 

змінюється також від нуля до нескінченності, то, яке б не було від’ємне уявне 

Y, рівняння завжди має розв’язок. Шукана хвиля має вигляд 

 
2 2( )exp( )p ch rz i k r x= +  (1.19) 
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де r -рішення рівняння (1.18). Таким чином, у хвилеводі з пружною стінкою 

нульова хвиля є при будь-якій частоті . 
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Нульова хвиля при низькій частоті - це те ж, що хвиля у вузькій трубі 

з пружною стінкою. Фазова швидкість цієї хвилі менше швидкості звуку в 

необмеженому середовищі. Нульова хвиля має дисперсію швидкості. Для 

хвилеводу з пружною стінкою, що здійснюється пристроєм типу пружини, 

дисперсійне рівняння для нульової хвилі можна представити у вигляді 
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Це рівняння зручно розв’язувати в графічний спосіб (рис. 1.6),  

відшукуючи точку перетину графіків залежності від rh гіперболічного 

котангенса cth rh та прямої 

 
2

0

2 2 2( )

xh
rh rh

c kh



 
=  (1.22) 

 

 

Рис. 1.6. Графічний розв’язок рівняння (1.22) для нульової хвилі у 

хвилеводі з пружними стінками  
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Якщо задано значення kh (або частота хвилі), то кут нахилу φ прямої 

знайдеться  з рівняння 
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При ω = ω0, що відповідає φ = 45 °, rh = 1,2 та  ch rh = = 1,8; це означає, 

що тиск на нижній стінці становить 1 / 1,8 = 0,56 від тиску на верхній стінці.  

Дисперсійне рівняння спрощується для «малих» (С<<1) і для 

«великих» (ω / ω0>> 1) частот. У першому випадку rh<< 1, тому можна 

покласти приблизно th rh = rh; тоді дисперсійне рівняння набуде вигляду (rh)2 

= ω2 / ω0
2, звідки отримаємо 𝜉2 = 𝑘2(1 + 𝜌𝑐2/𝜅ℎ) . У цьому випадку 

поширення відбувається в прийнятому наближенні без дисперсії, зі 

швидкістю 
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Полі нульовий хвилі тиск в цьому випадку приблизно виражається так: 
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Тобто тиск розподілений по перетину хвилеводу майже рівномірно. 

Застосування цієї формули не вимагає обов'язкової вузькості хвилевода. 

Достатньо виконання умови 
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Круглий хвилевод з жорсткими стінками 

 

Направимо вісь х циліндричної системи координат х,r,φ вздовж осі 

труби та будемо шукати нормальні хвилі у вигляді f(r, φ)eiξx . Рівняння руху у 

цих координатах набуває вигляду  

 

 

 
2 2

2 2

2 2 2

1 1
( ) 0

f f f
k f
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+ + + − =

  
 (1.27) 

 

Вважаючи що f=R(r)cos l φ  або f=R(r)sin l φ , отримуємо 

 

 
2
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 (1.28) 

Відповідно нормальні хвилі у круглій трубі можливо представити у вигляді 

 

 ( ) ( )2 2exp cosip J r i k x l  = −  (1.29) 

 

де  Jі - функція Бесселя першого порядку. 

У випадку радіальної симетрії рівняння набуває вигляду (1.30) 

 

 

 ( ) 2 2

0 exp( )p J r i k x = −  (1.30) 

 

Для жорстких стінок радіальна швидкість на границі дорівнює нулю, 

що приводить  до граничної умови  

 



41 

 

 ( )1

0

0
r

p
J a

r
 

=

 
= − = 

 
 (1.31) 

 

Корені цього рівняння нулі Беселевої функції першого порядку: 0; 

3,83; 7,02; 10,17; 13,32, Хвильові числа  ξ нормальних хвиль будуть, таким 

чином, рівні відповідно 2 2 2 2(3,83 ) ; (7,02 ) ...k a k a− −   

Розв’язок ξ =k відповідає нормальній хвилі eikx . Це плоска хвиля, яка 

може розповсюджуватись у хвилеводі з будь-якою формою перетину, якщо 

стінки абсолютно жорсткі. 

 

1.4. Постановка питання 

 

Як це випливає із огляду літератури, застосовують два способи опису 

кровотоку. При використанні першого способу об’єктами вивчення є окремі 

ділянки судин. Ці ділянки умовно вирізаються із судин площинами, 

перпендикулярними до вісі судини – торцевими поверхнями. Як на торцевих, 

так і на бокових поверхнях заданої ділянки задають певні межові умови.  

Кров розглядають як суцільне середовище певного типу. Для нього 

записують рівняння руху та знаходять його розв’язок, який задовольняє 

введеним межовим умовам. Цей розв’язок визначає розподіл напружень та 

швидкостей у даній ділянці судини.  

Некоректністю цього підходу полягає у довільності вибору при 

введені межових умов на торцевих поверхнях. Справа в тому, що межові 

умови залежать від руху крові в ділянках, сусідніх із даною. Іншими словами, 

точні межові умови на торцевих поверхнях даної ділянки можна записати 

тільки, якщо відомий розв’язок рівняння руху для сусідньої ділянки. У свою 

чергу, для отримання вже цього розв’язку треба знати розв’язок рівняння 

наступної ділянки і т.д. За цієї причини перший спосіб, строго кажучи, може 

бути застосований, коли кровоток можна розглядати як стаціонарну течію. 
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Однак це є наближенням, бо в принципі, кровоток є нестаціонарний процес, 

це хвиля, яка поширюється вздовж судини.  

Саме хвиля в цілому є об’єктом вивчення в роботах, де 

використовується другий спосіб опису кровотоку. Згадані роботи 

ґрунтуються на теорії довгих ліній. Ця теорія є нульовим наближенням по 

малому параметру 
𝑑

𝜆
 , де d – поперечний розмір судини, 𝜆- довжина хвилі. 

Відповідно кровоток розглядається як одновимірна хвиля. Така хвиля може 

відбиватися від перешкод та проходити через них, не змінюючи свого 

профілю.  

На відміну від згаданої теорії, яка вивчає, як вже згадувалось, випадок 

𝑑 → 0 , у даній роботі розглядається випадок, коли  𝑑 ≠ 0  , тобто, коли 𝑑  

має скінченне, відмінне від нуля значення. Іншими словами, судина 

розглядається як хвилевод. Тим самим течія крові розглядається як 

нестаціонарний процес.  

Таким чином, виходячи з вище зазначеного, метою даної 

дисертаційної роботи є визначення механізмів взаємодії пульсової хвилі з 

перешкодами та формування артеріального тиску, пов’язаних із хвилеводним 

характером кровотоку.  
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 

2.1. Методика магніто-резонансного дослідження 

 

Дослідження виконувалось за допомогою Магніто-резонансного 

томографа Vantage Titan HSR Toshiba з напруженням магнітного поля 1.5 Т, 

який складався з магніту, який генерував постійне, стабільне гомогенне 

магнітне поле, орієнтоване вздовж отвору магніту. Окрім цього, до складу 

входили градієнтні котушки, які створювали лінійні градієнти магнітного 

поля, що накладалися на основне статичне магнітне поле, та досягали 

наступних значень 40 mT/m, і радіочастотні котушки, що виконували роль як 

випромінювача, так і приймача. 

Як відомо, МРТ забезпечує неінвазивний метод для точного 

анатомічного зображення судин у динаміці (що буде розглянуто у п. 3.2.1). 

Крім того, висока чутливість МРТ до потоку, руху і дифузії об’єкту 

дослідження надає можливість отримати просторово орієнтовану 

функціональну інформацію, зокрема, про кровоток одночасно із 

морфологічними даними щодо стінок судини у рамках одного експерименту 

(це буде розглянуто в п.  3.2.2). 

 

2.1.1. Методика отримання анатомо-функціональних даних 

(CINEacquisition) 

 

Динамічне отримання даних з періодичних рухів судин внаслідок 

серцебиття може бути отримано, коли зображення одержуються протягом 

декількох серцевих циклів. Під час кінорежиму (отримання анатомо-

функціональних даних (CINEacquisition)) , отримані дані синхронізуються 

із серцевим циклом з метою послідовної фіксації певних часових рамок 
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(фреймів) за допомогою ЕКГ-синхронізації. Оскільки час отримання даних 

лімітований ТЕ (ехо - час), внаслідок цього виникає проблема вибору між 

часовою роздільною здатністю Δt, просторовою роздільною здатністю Ny в 

напрямку фазового кодування та загальним часом сканування Tacq. Таким 

чином, для Nseg k-простору (k- space) лініі отримуються протягом серцевого 

циклу (TECG), звідки часова роздільна здатність Δt = TR · Nseg  , а отже і 

загальний час сканування  

(Tacq) =
Ny

Nseg
ТECG    (2.1) 

 

Принцип отримання даних в кінорежимі проілюстрований на рис. 2.1 

[65]. Отримання даних в k-просторі поділено на сегменти згідно тривалості 

кардіоциклу та часової роздільної здатності.  При цьому данні отримуються 

постійно протягом періоду Δt для кожного кадру. Після 
Ny

Nseg
 серцевих циклів 

отримуємо k-простір.  

 

 

Рис. 2.1. Ілюстрація принципу роботи кінорежиму [65], 

де Ny = 8 та TECG≃ 3 ·Δt 

 

Оскільки схема отримання даних пов’язана з серцевим циклом, 

регулярність (тобто однакова тривалість) дуже важлива для отримання 

чіткого зображення. При серцевих аритміях (нерегулярному серцевому 

циклі) буде отримано різні лінії k-простору в різні періоди серцевого циклу, 

що призведе до виникнення артефактів (маються дефекти зображення).  
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2.1.2 Фазово - контрастна методика отримання даних 

векторного поля швидкостей 

 

В останні роки досягнуто значний прогрес у характеристиці динамічної 

складової потоку крові та серцево-судинної системи, що дає уявлення про 

нормальну і патологічну фізіологію.  

Більшість МР-послідовності демонструють більш-менш значну 

чутливість до руху крові, яке може призвести до появи різноманітних 

артефактів. Така чутливість МРТ до руху крові, проте, може бути також 

використана для зображення судин за допомогою фазово-контрастної МР-

ангіографії (2D PS (Phase Shift)) [65], окрім цього ще й для кількісного 

визначення кровотоку. Виходячи з того, що локальна спінової намагніченості 

є векторною величиною, доповнюючи величини значень у фазових 

зображень, то такі дані можуть бути вилучені з виміряного МР - сигналу. 

Використовуючи градієнти кодування відповідних швидкостей потоку, 

залежні від руху фазові ефекти можуть бути використані для вимірювання 

двох наборів даних з фазою сигналу, залежною від швидкості при сталості 

інших параметрів збору. Субстракція (віднімання) двох отриманих фазових 

зображень дозволяє провести кількісну оцінку швидкостей кровотоку [66, 67, 

68, 69, 70, 71].  

Залежність фази МР-сигналу для рухомих спинів може бути отримана 

за допомогою частоти прецесії спинів у локальному магнітному полі. Частота 

Лармора 𝜔𝐿  спинів у просторовому положенні r  у статичному магнітному 

полі 𝐵0 , локальна неоднорідність поля Δ 𝐵0  та додатковий градієнт 

магнітного поля G  визначаються за формулою 

 

( , ) ( ) ( )
0 0

r t B B r t G t
L

   = +  +    (2.2) 
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де 𝛾 - гіромагнітне співвідношення, 
0

B   характеризує основне магнітне 

поле, 
0

B  - локальне магнітне поле, ( ) ( )r t G t  - локальний градієнт. 

Після прийому сигналу радіочастотними котушками отриманий FID 

(Free induction decay - спад вільної індукції) демодулюється по відношенню 

до Лармюровскої частоти 𝜔𝐿,0  у статичному магнітному полі 𝐵0 . Це 

відповідає перетворенню МР-сигналу у систему координат, що обертається 

таким чином, що внеском основного поля у частотні складові сигналу можна 

знехтувати для подальших розрахунків. Інтегрування вище згаданого 

рівняння приводить до отримання фази прецесії намагніченості і отже 

отримуються в момент TE фази виміряного МР - сигналу після імпульсу 

збудження в момент t0  

 
0

0

0 0 0( , ) ( , ) ( , ) ( ) ( ) ( )

TE
TE

L
t

t

r TE r t r t dt B TE t G t r t dt    − = =  − +  ,  (2.3) 

   

який можна представити у вигляді ряду 

 

0
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=



=

= +  − + =

+ −



 

              (2.4) 

 

при r (n), що є n-й похідною часу залежного положення спину, та φn 

відповідної фази n-го порядку.  

Початкова неоднорідність сигналу фаз та поля приводить до 

додаткової фонової фази φ0. Якщо рух досліджуваної речовини швидко не 

змінюється з урахуванням часової роздільної здатності збору даних, 

відповідні швидкості можуть бути апроксимовані таким чином, щоб вони 

були постійними під час збору даних, тобто тривалості ехо-часу TE. 
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Таким чином, 𝑟(t) може бути введений як зміщення першого порядку 

𝑟 (t)  = 𝑟 0 + �⃗�  (t - t0) + …. з постійною швидкістю �⃗� = (vx (r0),vy (r0),vz (r0)).

 Рівняння (2.3) тоді спрощується до 

 

0 0

0 0( , ) ( ) ( ) ...

TE TE

t t

r TE r G t dt G t tdt   = + + +  ,  (2.3а) 

де градієнтні моменти M0 та M1: 

0

0 0 ( )

TE

t

M r G t dt=   

0

1 ( )

TE

t

M G t dt=   

Рівняння (2.3 а) включає невідому фонову фазу 0 , нульовий та 

компонент першого порядку, які описують вплив градієнтів магнітного поля 

на фазові компоненти статичних спинів при 𝑟0 та рухомі спини зі швидкістю 

�⃗�. Інтеграли, що описують внесок градієнтів магнітного поля відомі також як 

градієнтні моменти n-го порядку Mn, такі, що перший градієнтний момент M1 

визначає фазу сигналу, що викликається швидкістю, для наближення 

постійної швидкості. Як результат відповідний контроль першого моменту 

градієнта може бути використаний для спеціального кодування потоку або 

руху спинів.  

Кодування швидкості зазвичай виконується за допомогою біполярних 

градієнтів, як показано на рис. 2.2[65], які за формулою (2.4) приводять M0, 

що дорівнює 0, і таким чином не приводять до кодування фаз стаціонарних 

спинів. Спіни, які рухаються, отримують лінійну залежність зміни фази від 

швидкості, яка, в свою чергу, пропорційна амплітуді та тривалості градієнта. 

Відповідно до рівняння (2.4) фазовий зсув, індукований швидкістю, можна 

регулювати шляхом зміни першого градієнтного моменту M1 , змінюючи 

загальну тривалість біполярного градієнту Т та/або силу градієнту G. 
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Рис. 2.2. Біполярні градієнти з протилежною орієнтацією полярності 

призводить до різниці перших магнітних моментів М1
(1)та М1

(2). 

Отримана різниця фаз елімінує базову фазу та дозволяє проводити 

кількісний аналіз течії або руху [65] 

 

Однак фонові фазові ефекти φ0 через неоднорідності поля не можуть 

бути переорієнтовані за допомогою біполярних градієнтів. 

Щоб відфільтрувати такі фазові ефекти, потрібно два вимірювання з 

різними першими моментами. Тому M1
(1) та M1 

(2) (наприклад, інвертовані 

поляризації градієнта) необхідні для ізоляції залежних від швидкості  

фазових зсувів і кодування потоку або руху за одним напрямком. Віднімання 

фазових зображень від таких двох вимірювань приводить до отримання 

різниці фаз Δφ, яка прямо пропорційна вимірювальним швидкостям v та 

різницею у перших градієнтних моментах  ΔM = M1
(1) - M1

(2). Оскільки  

реконструкція зображення за Фур'є-перетворенням надає значення амплітуди 

та фази сигналу як функції просторового розташування, то закодовані 

швидкості можна просто отримати з даних, розділивши інтенсивність 
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сигналу пікселів на розраховану різницю фаз за допомогою γΔM 

(рис. 2.3)[65]. 

 

Рис. 2.3 Послідовність градієнтного ехо для кодування швидкості в 

одному напрямку , яке перпендикулярне до площини сканування , за 

допомогою біполярних градієнтів (верхній рис.). Результат сканування 

(нижня частина рисунку), швидкість кодована за сірою шкалою [65] 

 

Лише компоненти швидкості v уздовж напрямку біполярного 

градієнта впливають на фазу МР - сигналу, отже тільки один напрямок 

швидкості може бути визначено за одне дослідження . Таким чином, коли 

імпульс кодування потоку прикладається до рухомих спинів у кровотоку, то 

він впливає на спіни тільки у напрямку прикладання та створює фазовий зсув, 

пропорційний компоненті швидкості.  

Для вимірювання швидкості течії крові в судинах за допомогою 

МР - фазово-контрастного дослідження необхідне попереднє знання порядку 

величини максимальної швидкості. Для надто високих швидкостей фазовий 
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зсув, який залежить від швидкості, може перевищувати +/- π, що призведе до 

накладання фаз. Швидкісна чутливість (venc = π /γΔM1) визначається як 

швидкість, що викликає фазовий зсув Δφ π радіанів і розраховується 

різницею перших моментів градієнта, які використовуються для кодування 

швидкості. Отже, щоб визначити кодування швидкості (venc-фактор) для 

уникнення ненавмисного фазового накладання, необхідно використати 

найвищу швидкість, яка, як очікується, повинна визначатися у судині. 

Максимально доступний діапазон для кожного режиму становить від 3 до 

500 см/c. Оскільки типовими значення швидкості руху крові в аорті в нормі 

не перевищують 150 см/с, то нами використовувався діапазон кодування 

200 см/с. У цьому методі кров зі швидкістю, яка дорівнює величині 

кодування, з'являється як 180°- імпульс на фазовому зображенні. Точність 

вимірювання потоку залежить від величини кодування. Якщо вважаємо, що 

кров тече з постійною швидкістю і має параболічний профіль потоку, то при 

швидкості потоку, меншою за одну шосту величини кодування, вимір має 

велику похибку. З іншого боку, якщо швидкість потоку більше половини 

величини кодування, накладення фаз може привести до похибки вимірювань 

поблизу центру кровоносної судини. 

Напрямки потоку позначаються за допомогою відмінностей в 

яскравості зображення (яскраве або темне). У цій системі напрямок потоку 

визначається за яскравістю за такими правилами. 

 (1) Напрямок потоку справа наліво відносно тіла пацієнта: Яскраве 

 (2) Напрям потоку зліва направо відносно тіла пацієнта: Темне 

 (3) Напрям потоку передньо-заднє щодо тіла пацієнта: Яскраве 

 (4) Напрям потоку задньо-переднє щодо тіла пацієнта: Темне 

 (5) Напрям потоку від голови до ніг пацієнта: Яскраве 

 (6) Напрямок потоку від ніг до голови пацієнта: Темне 

Як і для всіх МР - технік, фазово-контрастні зображення страждають 

від «шуму», який може призвести до помилок в отримані значень 

швидкостей.  «Шум» у зображеннях, кодованих за швидкістю, визначений як 
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стандартне відхилення σφ фаз у однорідній області без потоку або з ним, 

зворотним чином пов'язаний із співвідношенням «сигнал-шум» (SNR)  (σφ ~ 

1 / SNR). Таким чином, «шум» у визначені  швидкостей  може бути оцінений 

за допомогою формули  

    (2.5) 

 

Фазово-контрастна МРТ широко підтверджена у фантомних та in-vivo 

дослідженнях і виявилася надійним інструментом кількісного та якісного 

аналізу кровотоку та руху тканин [72]. Проте декілька ефектів можуть 

призвести до недосконалості в PC-MRI, що призводить до помилок при 

вимірюванні швидкості, впливаючи на перші моменти, які використовуються 

для кодування потоку або руху. Три головних джерела неточності 

зображення, кодованого за швидкістю, включають ефекти вихрових струмів, 

терміни Максвелла та викривлення градієнтного поля [73, 74, 75, 76].  

Для фазової контрастної МРТ різний градієнтний сигнал, який 

використовується для кодування наступної швидкості, призводить до 

отримання різних фазових зображень. Результат віднімання фазових 

зображень не виключає помилок, пов'язаних з вихровими струмами, і 

необхідна обробка додаткової інформації для відновлення початкової фази 

сигналу, що закодована швидкістю.  

Запропоновано декілька стратегій корекції, які, як правило, 

ґрунтуються на відніманні оцінки просторово змінних фаз, що індукують 

вихровий струм, за оцінкою статичної тканини. Під час реконструкції 

зображень може бути здійснено компенсацію супутніх градієнтних умов та 

для нелінійності градієнтного поля, на основі знань форм градієнтів (терміни 

Максвелла) та моделі градієнтної поля (нелінійності градієнтного поля ). 

Додаткові джерела похибки можуть бути внаслідок складного потоку та 
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неадекватного часового кодування потоку та включати ефект прискорення та 

просторового зміщення [77]. 

Завдяки використанню ЕКГ-синхронізації отримуються зображення у 

кінорежимі, який дозволяє спостерігати зміну швидкостей у часі. Типовими 

значеннями є 20 - 30 кадрів на секунду, що дозволяє отримувати часову 

роздільну здатність 30 – 50 мс. 

Таким чином, при використанні метода 2D PS отримуються 

зображення з інтенсивністю сигналу, пропорційного до швидкості потоку. 

Діапазон швидкостей кровотоку, вимірюваних цим методом (доступний 

діапазон кодувань потоку) залежить від параметрів сканування (а саме - 

товщини зрізу сканування). Товщина зріза встановлювалась стандартна – 

5 мм для великих судин (діаметр судини 2 - 4см), та 3 мм для судин 

діаметром 0,5 – 2 см. З дослідження виключалися дані, отримані з 

помилковим плануванням, зокрема, якщо діаметр судини менший за 

роздільну здатність методу, або має значну звивистість. 

Роздільна здатність зображення типово складала 128 х 128 пікселів 

при FOV (поле зору) 20 х 30 см при скануванні аорти. Таким чином, типово 

отримувалися вокселі (1.5 х 2.3 х 5)мм. Якщо сканувався пацієнт із 

надлишковою вагою тіла, що вимагало збільшення FOV до 30 х 40 см, то 

отримані вокселі були (2.3 х 3.1 х 5) мм. За умови виконання сканування 

периферичних судин FOV типово складав 15 х15 см, а воксель 

(1.1 х 1.1 х 3) мм. 

Планування сканування робилось так, щоб напрямок вимірювання 

швидкості був паралельним потоку, швидкість якого вимірюється. Напрямок 

вимірювання встановлювався у напрямку зрізу, виконувалось планування 

так, щоб напрямок зрізу був паралельний потоку (так, щоб площина зрізу 

була перпендикулярна кровоноснійї судині, тобто її осі).  

Якщо напрямок вимірювання вибирався під кутом  до осі судини,  

швидкість потоку V знижується і визначається як Vobs наступним рівнянням: 
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Vobs = V  cos ()                              (2.6) 

 

Таким чином, підсумовуючи вище викладену інформацію, наведемо 

типовий приклад параметрів фазо-контрастного МРТ - сканування 

(див. таблиця 2.1). 

Таблиця 2.1  

Типові параметри МРТ сканування 

Послідовність TR TE 
ST 

(Gap) 
NS NAQ Площина NoWrap Матриця  FOV Flip 

Потік 

Flow 
 Gate 

Реконстр. 

зображень  

PSMRA10_ 

flow 

25 10 5.0 

(0.0) 

1 2 AX (AP) - 128  

128 

18 20 SE-200 ECG 

Кіно  

Фаза  

 

 

2.1.3 Опис процедури отримання та обробки (постпроцесінгу) 

експериментальних даних МРТ 

 

Пацієнт позиціонувався у МР-томографі у положенні на спині. На 

ділянку інтересу накладалась багатоканальна поверхнева котушка (яка 

дозволяє як покращити якість отриманого сигналу, так і пришвидшити час 

сканування). До передньої стінки грудної клітки в проекції серця накладалися 

амагнітні електроди ЕКГ. Після цього регіон інтересу (досліджувана судина) 

розташовувалась у центрі МР-томографа. Після цього виконувалась 

програма отримування зображень-локалізаторів. За допомогою цих 

зображень визначалось розташування досліджуваної судини та її вісь. Після 

цього виконувалось імпульсна послідовність, призначена для вимірювання 

швидкості (2D PS), використовуючи зображення-локатори, що були отримані 

для визначення площини, перпендикулярної до осі судини. Після завершення 

сканування зображення автоматично реконструювались. Після цього 

проводився аналіз зображення на робочій станції з використанням пакету 

програм QFLOW . 
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Для проведення постпроцесінга (подальшої обробки) 

використовувався пакет QFlow, який є плагіном до DICOM переглядача 

Medis. Після завантаження зображень до пакету QFlow отримані дані мали 

вигляд, наведений на рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4 . Типовий вигляд інтерфейсу пакету QFlow з завантаженими 

зображеннями. На ділянці екрану під назвою «Вікно фази» відображено 

картинку, що відображає одну з фаз, при якій отримано значення 

швидкості крові в судинах. Яскравість кольору пропорційна швидкості 

крові згідно заданій шкалі. На ділянці «Анатомічне вікно» відображено 

анатомічні структури на тому ж рівні, що і в «Вікно фази» 

 

Після цього за допомогою функції автоматичної детекції контуру 

судин проводили аналіз потрібної судини. За наявності дефектів визначення 

контурів за допомогою функції корекції контуру корегувався контур. Після 

цього за допомогою функції формування графів виводилась інформація 
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залежності площини судини від часу та залежність середньої швидкості від 

часу (див. рис. 2.5). 

 

 

Рис. 2.5 Залежність середньої швидкості крові в судині від часу 

 

 

2.2. Методика ультразвукового дослідження 

 

Методика ультразвукового дослідження (УЗД) забезпечує 

неінвазивну діагностику стану м’яких тканин організму. Обстеження 

проводять у положенні пацієнта, лежачи на спині. При обстежені загальних 

сонних артерій голова пацієнта максимально відводиться назад та злегка 

повертається у бік, протилежний місцю обстеження. УЗД - датчик 

розташовується у надключичній зоні паралельно серединній ліній шиї нижче 

рівня щитоподібного хряща.  

Дослідження обов’язково починались із візуалізації артерії у 

поперечному перерізі, а лише потім - у повздовжньому. Зображення артерій 
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виглядає як тубулярна структура з чіткими стінками, просвіт вільний від 

додаткових тіней. У режимі кольорового допплерівського картування (КДК) 

зона дослідженого інтересу (color box) рівномірно забарвлюється в червоний 

колір.  

Для коректної реєстрації абсолютних швидкісних характеристик 

потоку є визначення кута між напрямком потоку крові в судині та віссю 

ультразвукового променя, що здійснюється орієнтацією за допомогою 

розташування курсору паралельно осі судини. При цих діях на екрані УЗ 

приладу автоматично змінюється шкала швидкостей відповідно до кута між 

віссю судини та УЗ- променя. Оптимальна величина кута лежить в діапазоні 

від 300 до 600 (див. рис. 2.6) [78, 79, 80]. 

 

 

Рис. 2.6. Типове місце УЗ діагностики брахіоцефальних судин [78] 

 

Під час сканування слід оцінювати характер кровотоку в 

проксимальних, середніх і дистальних частинах всіх досліджуваних артерій. 

Отриманні дані виводяться  на екрані УЗ приладу в двовісний системі: за 
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віссю Х відображається час в секундах, за віссю У - частота допплерівського 

зсуву в кГц або відповідна йому швидкість кровотоку в см/с. Якщо потік 

крові направлений до УЗ датчика, то реєструється сигнал вище ізолінії; при 

направленні потоку від датчика - нижче ізолінії. Яскравість точок 

(інтенсивність сигналу) складових спектрів відображає кількість елементів 

крові, що рухаються у даний момент часу з певною швидкістю у даному 

напрямку. Таким чином, чим більша кількість елементів крові рухається з 

приблизно однаковою швидкістю, тим більш вузькою і яскравою буде 

відображувана смуга і тим «чистіше» буде артеріальне «вікно» під ним. 

Відповідно, чим більше буде розкид значень швидкості частинок, що 

рухаються у потоці, тим ширшим і менш яскравим буде смуга, що заповнює 

поступово (із наростанням розкиду) все артеріальне вікно. Стенозування 

просвіту (локальне звуження) призводить до збільшення швидкості 

кровотоку і зміни профілю потоку. У місці значного стенозу потік, як 

правило, залишається майже ламінарним, але безпосередньо після ділянки 

звуження виникають зони з турбулентним потоком крові . 

Більш зручним та якісним методом оцінки току крові в судинні є 

кольорове допплерівське картування. Кольорове допплерівське картування 

полягає у накладенні закодованих різними кольорами напрямків і 

швидкостей кровотоку на двомірне зображення. Кольоровий потік 

оцінюється за допомогою кольору, представленого різними відтінками 

червоного або синього кольору, який визначається позитивним і негативним 

зміщенням допплерівської частоти, відповідно. Колір вказує напрямок 

потоку по відношенню до перетворювача. Кольорову гамму за потреби 

можна налаштувати вручну: наприклад, червоний колір показує напрямок 

руху крові до датчика, а синій - від датчика. Більш високим швидкостям 

кровотоку відповідають світлі тони, нижчим - насичені. При перевищенні 

значень межі Найквіста на монохромному зображенні потоку крові 

з'являється суміш кольорів різних відтінків. Різкі зміни у колірній гамі в 

артерії або накладення можуть також виникати уздовж різних згинів у 
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звивистих артеріях через викликаного доцентровою силою вторинного 

потоку і недоречного допплерівського кута (див. рис. 2.7)[78]. 

 

 

Рис. 2.7. Залежність сигналу від кута між датчиком та віссю судини [78] 

 

 

  



59 

 

РОЗДІЛ 3 

ХВИЛЕВОДНИЙ ХАРАКТЕР КОВОТОКУ 

2 ХВИЛЕВОДНИЙ ХАРАКТЕР КРОВОТОКУ 

3.1 . Теоретичне обгрунтування планування експерименту 

 

3.1.1. Механізм утворення відбитих хвиль: наближення довгої лінії 

 

Як відомо (див., наприклад, [81] та ін.), транспорт крові у судинній 

системі здійснюється в результаті поширення пульсової хвилі. На своєму 

шляху вздовж судини ця хвиля зустрічає перешкоди. До останніх 

відносяться: розгалуження (біфуркації) судини, зміни форми і розмірів 

поперечного перерізу (стенозу), зміни пружності стінок судини (внаслідок 

атеросклеротичного ураження або внаслідок зміни товщини стінок). При 

зустрічі з перешкодою пульсова хвиля (у цьому випадку її називають 

падаючою) розпадається на дві хвилі: та що пройшла і та що відбита. Перша 

поширюється у тому ж напрямку, що і падаюча, друга - в протилежному 

напрямку. 

Прийнято вважати, (див., напр., [82]та ін.), що при своєму поширенні в 

судинній системі, пульсова хвиля відчуває багаторазові відображення. 

Сутність цього процесу проілюструємо за допомогою наступної моделі. 

Домовимося називати сегментом відрізок судини між двома сусідніми 

перешкодами. Зобразимо (рис. 3.1) певну частину графа судинної системи, 

розглядаючи сегменти як ребра графа, а перешкоди - як його вершини: 

біфуркації - як вершини третьої, а перешкоди інших видів - як вершини 

другого ступеня. Буквою А на рис. 3.1 позначено аортальний клапан. 

На зображеному фрагменті графа виділимо деякий ланцюг, наприклад, 

послідовність вершин 1, 2, 3, ..., 8 (на рис. 3.1 цей ланцюг позначений 

пунктиром). Виберемо для цього ланцюга як позитивний напрям «вниз» - 

«від аортального клапана». 
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Рис.. 3.1. Фрагмент графа судинної системи 

 

Введемо єдине позначення Q для величин тиску (p) і проекцій 

швидкості частинок на вісь судини z (νz). 

Нехай падаюча хвиля, поширюючись у позитивному напрямку, в 

певний момент часу досягає сегмента 6 - 7. Поширюючись уздовж цього 

сегмента, вона зустрічається з перешкодою 7, породжуючи відбиту хвилю 

Q'(7), яка поширюється у негативному напрямку, і хвилю, що пройшла далі, 

Q' '(7), яка поширюється далі в сегмент 7-8. При зустрічі хвилі Q '(7) з 

перешкодою 6, виникають: відбита хвиля Q' (6-7), що розповсюджується в 

позитивному напрямку, і хвиля що пройшла далі Q '' (6-5), що переходить в 

сегмент 6-5. Цей процес з часом набуває лавиноподібний характер: кожна з 

двох хвиль, що виникли при зустрічі деякої хвилі з перешкодою, у свою 

чергу, зустрічаючи на своєму шляху нову перешкоду, породжує дві нових 

хвилі і т.д. 
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Вибраний раніше позитивний напрямок для кровотоку вздовж ланцюга 

- це напрямок, за яким має пройти певна кількість крові, щоб забезпечити 

нормальний перебіг фізіологічних процесів у тому чи іншому органі, у тій чи 

іншій ділянці біологічної тканини. Очевидно, що відбиті хвилі, що 

поширюються у негативному напрямку (хвилі типу Q '(7)), зменшують цю 

кількість крові. Відбиті хвилі, що поширюються у позитивному напрямку 

(хвилі типу Q '' (6-7)), не виправляють ситуації, оскільки кількість крові, яка 

переноситься відбитими хвилями, проходить додатковий шлях у порівнянні 

з падаючою хвилею. На цьому шляху відбиті хвилі відчувають поглинання, в 

результаті чого кількість крові, що переноситься цими хвилями, зменшиться. 

Збільшується і час «доставки», оскільки для проходження відбитими 

хвилями згаданого додаткового шляху необхідний додатковий час. 

Не на користь відбитих хвиль існує ще одна обставина, пов'язана з 

періодичністю кровотоку. Кількість крові, що надходить в судинну систему 

через аортальний клапан А, - періодична функція часу: у певні моменти 

систола змінюється діастолою. Відбиті хвилі «розмивають» у часі збудження, 

пов'язане з систолою. У міру руху цих збуджень уздовж одного із ланцюгів 

графа (типу ланцюга 1-8 на (рис. 3.1) завдяки відбитим хвилях часова, а 

відповідно, і просторова періодичність руху може бути втрачена. 

 

3.1.2. Особливості кровотоку в припущенні про відсутність відбитих 

хвиль 

 

При плануванні експерименту ми виходимо з принципу, відомого в 

логіці як «доказ від протилежного». Дотримуючись згаданого принципу, 

припустимо, що відбиті хвилі відсутні, чекаючи, що експеримент спростовує 

цю гіпотезу. 

Наше припущення про відсутність відбитих хвиль означає, що рух 

крові у судині відбувається так, якби судина мала нескінченну довжину, на 

якій поперечний переріз судини залишався незмінним. 
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Розв’язок задачі про рух крові в такій судині дано у нашій роботі [2]. 

Проаналізуємо це рішення, сподіваючись, що цей аналіз підкаже, який 

експеримент слід виконати, щоб перевірити згадане припущення. 

У зазначеній роботі кров розглядалася як ідеальна нестисливої рідина. 

Відповідно рух крові описувався рівнянням Ейлера 

  
v

p
t




= −


          (3.1) 

 

та при умові нестисливості 

0v =                   (3.2) 

Прийняті у (3.1), (3.2) позначення: ρ  - щільність, ν- швидкість  току 

крові, p   - тиск. 

Передбачалося, що судина має форму циліндра і, відповідно, вводилися 

циліндричні координати з віссю Z, яка співпадає з віссю циліндра. Радіальна 

координата позначалася через r . 

Векторні вирази (3.1), (3.2) записувалися в компонентах: 

,zv p

t z

 

= −
 

                 (3.3) 

 ,rv p

t r

 

= −
 

    

1 ( )
0z rv rv

z r r

 
+ =

 
                             (3.4) 

де  rv та zv   - радіальна і осьова компонента швидкості. Через  ,z ru u=u  

позначимо вектор зміщення, який описується формулою 

.v
t


=


u
               (3.5) 

За визначенням звідси  

r
r

u
v

t


=


              (3.6) 
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Прийняте припущення про нескінченну довжину судини і незмінності 

форми його поперечного перерізу дозволило записати рішення рівняння (3.5) 

у виді хвилі , що розповсюджується  

 

,z z

z
v v t

c

 
= − 

 
    (3.7) 

де  t  - час, c   - швидкість поширення пульсової хвилі. 

Інтегруємо рівняння (3.4) за t ,отримуємо  

 

( )
1

0z
r

v
ru

c r r


− + =


                                 (3.8) 

Звідси  

( )
1 z

r

v
ru

r r c


=


 

( )
1 z

r

v
dr ru dr

r r c


=


 

( ) z
r

v r
dr ru dr

r c


=


                                  (3.9) 

Інтегруємо рівняння (3.9) за r ,  отримуємо  

2

2

z
r

v r
ru

c
=  

Звідси отримуємо 

2

z
r

rv
u

c
=                                            (3.10) 

 

Для меж судини r b= рівняння  (3.10) набуває вигляду 

.
2

b z

b
u v

c
=                (3.11) 

де  ( )b ru u r b= =  - поперечне зміщення часток на межі судини. 
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Згідно з цією формулою у разі, коли відбиті хвилі відсутні, z

b

v

u
 - 

відношення повздовжньої швидкості до поперечного зміщення на межі 

судини повинне залишатися постійним в кожен момент часу.  

Представимо відношення z

b

v

u
 в іншому, зручному для 

експериментальної перевірки виді. Зміну площі S  при проходженні 

пульсової хвилі в цій точці судини можна записати у вигляді  

 

2 bS u b =                       (3.12) 

 

Звідси отримуємо рівняння: 

2
b

S
u

b


=                   (3.13) 

 

Таким чином, оскільки S  пропорційно 
bu , попередня вимога 

постійності  z

b

v

u
 означає постійність zv

S
 . 

 

3.2. Експериментальне визначення параметрів кровотоку у 

магістральних артеріях за допомогою магніто-резонансного томографу 

 

Метою експерименту було отримання відповіді на запитання: чи 

упроцесі кровотоку залишається сталою величина zv

S
? Виміри величин  zv  і 

S   робилися за допомогою магніторезонансного томографа Toshiba Vantage 

Titan 1.5 T, описаного в п. 2.2. Досліджувався кровоток у магістральних 

судинах різного типу. На рис. 3.2 зображено типові місця, де виконувались 

виміри швидкості кровотоку та площі перерізу артерій за допомогою МРТ . 
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Рис. 3.2. Перерізи, в яких експериментально визначались швидкість 

кровотоку та площа перерізу артерій  

 

3.2.1. Результати виимірювань швидкості кровотоку та площі 

перерізу висхідної аорти   

 

На рис. 3.3 приведене МРТ зображення в кінорежимі, яке дозволяє 

визначити вісь аорти, та спланувати наступне фазово-контрастне 

дослідження див. рис. 3.4, яке відповідає перерізу «А» на рис. 3.2. 

 

 

А 

Б 

Г 

Д 

Е 
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Рис. 3.3. Зображення аорти, отримане за допомогою МР-томографа. 

Червоною лінією позначено площа сканування фазово-контрастної 

послідовності 

 

 

а      б    

Рис. 3.4. Зображення поперечного перерізу визхідної аорти (червона 

стрілка): фазово контрастне зображення (а), анатомічна реконструкція 

(б) 
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Рис. 3.5. Постпроцессінг фазовоконтрастних зображень 

 

 

При проведенні постпроцессінгу фазовоконтрастних зображень в 

програмному пакеті QFlow див. рис. 3.5 отримуємо графіки залежності zv  і 

S   від часу, які  показані відповідно на рис. 3.6 та рис. 3.7 
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Рис. 3.6. Залежність швидкості  zv  від часу 

 

Рис. 3.7.  Залежність зміну поперечного перерізу S  від часу 

 

На рис. 3.8 представлена залежність відношення zv

S
 від часу. Згідно 

рис. 3.8  відношення zv

S
 з точністю ± 20 % можна вважати сталим. 
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Рис. 3.8. Залежність відношення zv

S
 від часу 

 

 

3.2.2. Вимірювання швидкості кровотоку на площі перерізу 

брахіоцефальних артерій  

 

На рис. 3.9 приведене МРТ - зображення судин шиї грудної аорти, 

яке дозволяє визначити вісь аорти, та спланувати наступне фазово-

контрастне дослідження (див. рис. 3.10), яке відповідає перерізу «Б» на 

рис. 3.2. 
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Рис. 3.9. Зображення аорти, отримане за допомогою МРТ. Червоної 

лінією позначено площа сканування фазово-контрастної послідовності 

 

Рис. 3.10. Постпроцессінг фазовоконтрастних зображень. Зображення 

поперечного перерізу брахіоцефальних судин (червона лінія позначає 

брахіоцефальний стовбур, зелена – ліву загальну сонну артерію, жовта – 

ліву підключичну артерію ) . Фазово контрастне зображення- у верхньо 

лівому куті,анатомічна реконструкція – у верхньому правому куті 

 



71 

 

При проведенні постпроцессінгу фазовоконтрастних зображення в 

програмному пакеті QFlow (див. рис. 3.10) отримуємо графіки залежності zv  

і S  від часу показані відповідно на рис. 3.11 та рис. 3.12 для 

брахіоцефального стовбура  

 

Рис. 3.11. Залежність швидкості  zv  від часу 

 

Рис. 3.12.  Залежність зміну поперечного перерізу S  від часу 
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На рис. 3.13  представлена залежність відношення  zv

S
 від часу. Згідно 

рис. 3.13  відношення zv

S
 з точністю ± 10 % можна вважати сталим. 

 

 

Рис. 3.13. Залежність відношення zv

S
 від часу для брахіоцефального 

стовбура 

 

 

Також з отриманих даних рис. 3.10 отримаємо  графіки залежності zv  і 

S   від часу (показані відповідно на рис. 3.14 та рис. 3.15 для загальної сонної 

артерії). 
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Рис. 3.14. Залежність швидкості  zv  від часу для лівої загальної сонної 

артерії 

 

Рис. 3.15  Залежність зміну поперечного перерізу S  від часу для лівої 

загальної сонної артерії 
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На рис. 3.16  представлена залежність відношення  zv

S
 від часу. Згідно 

рис. 3.16  відношення zv

S
 з точністю ± 20 % можна вважати сталим. 

 

 

Рис. 3.16. Залежність відношення zv

S
 від часу  

для лівої загальної сонної артерії 

 

 

Окрім цього з отриманих даних рис. 3.10 отримаємо графіки залежності 

zv  і S   від часу (показані відповідно на рис. 3.17 та рис. 3.18 для лівої 

підключичної артерії ).  
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Рис. 3.17. Залежність швидкості  zv  від часу для лівої загальної сонної 

артерії 

 

 

Рис. 3.18. Залежність зміну поперечного перерізу S  від часу для лівої 

підключичної артерії 
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На рис. 3.19  представлена залежність відношення  zv

S
 від часу. Згідно 

рис. 3.19  відношення zv

S
 з точністю ± 20 % можна вважати сталим. 

 

 

Рис. 3.19. Залежність відношення zv

S
 від часу для лівої підключичної 

артерії 

 

 

3.2.3. Вимірювання швидкості кровотоку та площі грудної аорти на 

рівні діафрагми  

 

На рис. 3.20 приведене МРТ зображення  судин шиї  грудної аорти, 

яке дозволяє визначити вісь аорти, та спланувати наступне фазово-

контрастне дослідження (див. рис. 3.10), яке відповідає перерізу «Г» на 

рис. 3.2. 
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Рис. 3.20. Зображення аорти, отримане за допомогою SSFP послідовності 

на  МР томографі. Червоної лінією позначено площа сканування фазово-

контрастної послідовності 
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Рис. 3.21. Постпроцессінг фазовоконтрастних зображень. Зображення 

поперечного перерізу грудної аорти (червона лінія) . Фазово контрастне 

зображення- зображено верхньо лівому куті,анатомічна реконструкція – 

в верхньому правому куті 

 

 

При проведенні постпроцессінгу фазовоконтрастних зображення в 

програмному пакеті QFlow отримуємо графіки залежності zv  і S   від часу 

показані на рис. 3.22 та рис. 3.23. 
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Рис. 3.22. Залежність швидкості zv  від часу для аорти на рівні діафрагми 

 

Рис. 3.23  Залежність зміну поперечного перерізу S  від часу для аорти на 

рівні діафрагми 
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На рис. 3.24  представлена залежність відношення  zv

S
 від часу. Згідно 

рис. 3.24  відношення zv

S
 з точністю ± 10 % можна вважати сталим. 

 

Рис. 3.24. Залежність відношення zv

S
 від часу для аорти на рівні 

діафрагми 

 

 

3.2.4. Вимірювання швидкості кровотоку та площі черевної аорти  

 

На рис. 3.25 приведене МРТ зображення черевної аорти, яке дозволяє 

визначити вісь аорти, та спланувати наступне фазово-контрастне 

дослідження (див. рис. 3.26, яке відповідає перерізу «Д» на рис. 3.2). 
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Рис. 3.25. Зображення аорти, 

отримане за допомогою 

модифікованої SSFP послідовності 

на  МР томографі. Червоної лінією 

позначено площа сканування 

фазово-контрастної послідовності 
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Рис. 3.26. Постпроцессінг фазовоконтрастних зображень. Зображення 

поперечного перерізу черевної аорти (зелена лінія) . Фазово контрастне 

зображення- зображено верхньо лівому куті,анатомічна реконструкція – 

в верхньому правому куті 

 

 

При проведенні постпроцессінгу фазовоконтрастних зображення у 

програмному пакеті QFlow отримуємо графіки залежності zv  і S   від часу 

(показані на рис. 3.27 та рис. 3.28). 
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Рис. 3.27. Залежність швидкості  zv  від часу для черевної аорти 

 

 

Рис. 3.28. Залежність зміну поперечного перерізу S  від часу для 

черевної аорти 
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На рис. 3.29  представлена залежність відношення  zv

S
 від часу.  

 

 

 

Рис. 3.29. Залежність відношення zv

S
 від часу для черевної аорти 

 

Згідно рис. 3.29  відношення zv

S
 з точністю ± 5 % можна вважати сталим. 

 

3.2.5. Вимірювання швидкості кровотоку та площі загальної правої 

здухвинної артерії  

 

На рис. 3.30 приведене МРТ зображення  артерій тазу, яке дозволяє 

визначити вісь артерій, та спланувати наступне фазово-контрастне 

дослідження (див. рис. 3.31, яке відповідає перерізу «Е» на рис. 3.2). 
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Рис. 3.30 Зображення 

загальних здухвинних артерій, 

отримане за допомогою SSFP 

послідовності на  МР томографі. 

Червоної лінією позначено площа 

сканування фазово-контрастної 

послідовності 
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Рис. 3.31. Постпроцессінг фазовоконтрастних зображень. Зображення 

поперечного перерізу загальних здухвинних артерій (червона лінія- права 

загальна здухвина артерія) . Фазово контрастне зображення- зображено 

верхньо лівому куті,анатомічна реконструкція – в верхньому правому 

куті 

 

 

При проведенні постпроцессінгу фазовоконтрастних зображення у 

програмному пакеті QFlow отримуємо графіки залежності zv  і S   від часу 

показані на рис. 3.32 та рис. 3.33. 
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Рис. 3.32. Залежність швидкості  zv  від часу для правої здухвинної артерії 

 

Рис. 3.33  Залежність зміну поперечного перерізу S  від часу для правої 

здухвинної артерії 
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На рис. 3.34 представлена залежність відношення  zv

S
 від часу.  

 

 

Рис. 3.34. Залежність відношення zv

S
 від часу правої здухвинної артерії 

Згідно рис. 3.34 відношення zv

S
 з точністю ± 5 % можна вважати 

сталим. 

 

3.3. Нормальні хвилі в кровоносній судині 

 

Той факт, що відношення zv

S
 є лінійною у кожен момент часу, звичайно 

ж, зовсім не означає, що відбитих хвиль не існує. На підставі виконаного 

експерименту можна лише стверджувати, що відбиті хвилі не впливають 

істотно на рух крові в судинній системі. 

Така поведінка, на нашу думку, пояснюється наступним. В принципі, 

досліджуваний об'єкт можна розглядати як хвилевід з пружними стінками. 

Вважатимемо, що такий хвилевід має круговий переріз. 
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Від рівняння (3.1), відомим способом (см, напр. [83]та ін.), можна 

перейти до хвилевого рівняння 

 

2
2

02
.

p
c p

t


= 


         (3.14) 

де 0с  - швидкість поширення звукової хвилі 

Вважаючи задачу радіально-симетричною, частинний розв’язок 

рівняння (3.14) шукатимемо у вигляді 

 

( )
ω ξ

.q qi t i z

q qp R r e
− +

=                    (3.15) 

Підстановка рівності (3.15) в рівняння (3.14) приводить до рівняння 

 

( )
2

2 2

2

1
ξ 0,

q q

q q q

R R
k R

r r r

 
+ + − =

 
             (3.16) 

де 
0

ωq

qk
c

= , ωq
- частота. 

Розв’язуючи  рівняння (3.16), для тиску  p отримуємо вираз 

 

( )
2 2

ω

0 ζ e ,q q q
i k z i t

q qp I r e
− −

=                (3.17) 

 

де 2 2ζ ξq q qk= − , ( )0 ζqI r - функція Бесселя нульового порядку. 

Підставляючи рівність (3.17) в граничну умову 

( ) α ,q bp r b u= =            (3.18) 

отримуємо рівняння, в якому невідомим є ζ q
 . 

 Кожен з коренів цього рівняння, відповідає  деякій хвилі 

 

( )
2 2

ω

0 ζ e ,q qn q
i k z i t

qn qnp I r e
− −

=                (3.19) 



90 

 

 

яку прийнято називати нормальною (див., напр., [83]). 

Як видно з формули (4.17), кожну з таких хвиль можна розглядати як 

деяку гармонійну хвилю, що має частоту і «біжить» уздовж осі з фронтом, 

перпендикулярним до напрямку поширення і амплітудою, змінної уздовж 

фронту. Ця зміна описується функцією ( )0 ζqnI r . За умови 

ζ ,qn qk      (3.20) 

нормальна хвиля (та що розповсюджується) буде однорідною.  

А за умови 

 

ζ ,qn qk      (3.21) 

 

неоднорідною, тобто буде являти собою синфазні коливання з 

експоненціальним загасанням амплітуди вздовж хвилеводу.   

Що відбувається, коли пульсова хвиля зустрічається з перешкодою?  

Для прикладу, розглянемо випадок, коли така перешкода з'являється 

внаслідок стенозу.   

Введемо його спрощену модель, вважаючи, що в деякому перетині  

0z z= радіус судини зменшується від значення b  до 1b  (рис. 3.35). 

У перетині, де розташовується перешкоду 
0z z= , повинно 

виконуватися умова безперервності для поздовжніх швидкостей 

 

,z z zv v v + =      (3.22) 

 

Де 
zv  - падаюча (пульсова) хвиля, 

zv   - відбита хвиля, 
zv  - хвиля що 

пройшла.  На ділянці 
1b r b   умова (4.20) набуває вигляду: 

.z zv v = −      (3.23) 
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Зменшення радіуса судини супроводжується збільшенням швидкості, 

тобто ,z zv v   так що на ділянці 
1r b виконується нерівність 

 

0.z z zv v v = −          (3.24) 

 

Як це випливає з рівняння (3.5), залежність zv   від  r  визначається тією 

ж функцією ( )0 ζqnI r , що і для тиску p .  З порівняння виразів (3.23) і (3.24) 

випливає, що функція ( )0 ζqnI r в перерізі 
0z z= при зміні r від 0 до b змінює 

знак, тобто  при деякому значенні 0r , що задовольняє нерівності 

0 ,r b                   (3.25) 

Зміна знака означає, що 0r  - перший корінь рівняння  

( )0 0ζ 0.qnI r =               (3.26) 

Оскільки 

0ζ 2.4,qnr =                (3.27) 

то з зіставлення виразів (3.26) і (3.27), отримуємо 

1ζ 2.4 .qn b−             (3.28) 

Рис. 3.35. Спрощена модель стенозу 
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Беручи оцінку 𝑏~0,1 м , приходимо до нерівності 

ζ 24qn 
-1м .              (3.29) 

Позначимо через ( )0p t  залежність тиску від часу для пульсової хвилі у 

даному перетині судини. Як відомо, зазначена залежність є періодичною 

функцією часу.  Її період дорівнює тривалості серцевого циклу. Відповідно, 

зазначену залежність можна представити у вигляді ряду Фур'є 

 

( )
2πqt

0 .
i

T
q

q

p t a e


=−

=                (3.30) 

 

Відповідно до виразу (3.30) для хвильового числа q маємо формулу 

2
.qk q

cT


=                            (3.31) 

Беручи відомі (див, напр. [83]та інші) оцінки 0с  =1500 м/с, Т⁓1с, 

отримуємо 

 34 10qK −=   (м-1).   (3.32) 

Згідно рівняння (3.19) нормальна хвиля є однорідною при умові  

   

2 2 0q qnK −                                            (3.33)  

Підставляючи в цю умову оцінки (3.29) та (3.32), приходимо до 

нерівності 36 10q −   . Для таких значень 
qa  практично дорівнюють 0 . Це 

означає , що відбиті хвилі є неоднорідними.  

Фактично величина 
1

qn
 є довжиною затухання таких хвиль. Згідно з 

оцінкою (3.29) ця довжина складає 0,04 м і за порядком дорівнює радіусу 

судини .   

 



93 

 

З розібраного прикладу зі стенозом видно, що описана ситуація з 

відбитими хвилями виникає внаслідок того, що граничні умови 

розрізняються для різних областей кінцевого перерізу судини. Такими 

областями для розглянутого прикладу були ділянки r<b1 та b1<r<b. 

Для інших типів перешкод такий поділ граничних умов для кінцевого 

перерізу судини також буде спостерігатися, тому згадані вище властивості 

відбитих хвиль, в принципі, залишаться справедливими і для цих типів 

перешкод. 

Таким чином, приведені міркування дозволяють зробити такі 

висновки. 

Одним з факторів, який мінімізує вплив відбитих хвиль на процеси 

кровотоку, є та обставина, що кровоносна судина є хвилеводом, і відповідно, 

відбиті хвилі відносяться до хвилеводного типу. Завдяки цій обставині рух 

крові в судині має такі особливості: 

• при взаємодії первинної пульсової хвилі з перешкодою виникають 

неоднорідні відбиті хвилі, які являють собою синфазні коливання, 

амплітуда яких експоненціально зменшується із віддаленняя від 

перешкоди;  

• ці коливання сильно загасають: довжина загасання для них – менше 

радіусу судини;  

• сильне загасання неоднорідних і мала амплітуда однорідних відбитих 

хвиль практично виключають можливість багаторазових відбиттів, 

зводячи тим самим до мінімуму вплив відбитих хвиль на рух крові;  

• завдяки хвилеводному типу відбитих хвиль поширення пульсової хвилі в 

даній судині носить локальний характер, що визначається параметрами 

досліджуваної судини і практично не залежить від граничних умов на його 

кінцевих перерізах.  
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РОЗДІЛ 4 

ВПЛИВ ХВИЛЕВОДНОГО ХАРАКТЕРУ КРОВОТОКУ НА 

ФОРМУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ 

3 ВПЛИВ ХВИЛЕВОДНОГО ХАРАКТЕРУ КРОВОТОКУ НА ФОРМУВАННЯ 

АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ 

4.1. Локальний характер залежності артеріального тиску від  розміру та 

властивостей судини 

 

У рамках теорії, викладеної у попередньому розділі, як граничну 

умову приймемо вираз  

𝑃 = 𝛼𝑢𝑏 ,     (𝑟 = b),                                     (4.1) 

де α - це коефіцієнт пружності, що характеризує середовище, в якому 

знаходиться канал. 

Ця умова відповідає неперервності тисків на межі
1zv t

z c

   
= − 

   
 

судини. Значення Р у формулі (4.1) є ні чим іншим як артеріальним тиском. 

Введемо позначення  
z

t
c

 = −  . Диференціюємо 
zv  за z у рівнянні 

(3.7) .Згідно з цим будемо мати  

 

zv t

t 

 
=

 
     (4.2)   

Порівнюючи два останні вирази , отримуємо 

 

  
1z zv v

z t c

   
= − 

   
                                       (4.3) 

( )z zv v
c

t z

 
= −

 
                                        (4.4) 

 

Підставляючи  (4.4) в (3.3),   отримуємо  
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( )zv p
c

z z

 

− = −
 

         (4.5) 

Інтегруючи рівняння (4.5) отримуємо  

 

zp cv=                                                 (4.6) 

Підставляючи в (4.1) рівняння  (3.11), отримуємо  

 

2

zbv
p

c
=                                                  (4.7) 

Прирівнюючи співвідношення (4.7) та (4.6) отримуємо формулу ,для 

швидкості поширення пульсової хвилі  

 

                        
2

b
c




=                                                    (4.8) 

Після підстановки останньої формули у вираз (4.7)  отримуємо рівність  

 

2

2

z

b

v b
p

u


=                                                (4.9)  

 

Як вже згадувалось в п. 3.1, у теорії довгих ліній, яка традиційно 

використовується для опису кровотоку в серцево-судинній системі, значення 

параметрів, які описують кровоток, наприклад, тиск та ін., є наслідком 

накладання первинної та багатьох відбитих хвиль. Описаний  експеримент в 

п. 3.3. показує, що відбиті хвилі практично не дають внеску в згадані 

значення. Відповідно залежність (4.9) носить локальний характер, а саме: 

тиск у даному перерізі судини залежить від характеристик судини ( bu  , zv  ) 

саме для цього перерізу.  
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4.2. Атравматичний метод вимірювання локального артеріального 

тиску за даними УЗ та МРТ досліджень 

 

Згаданий локальний характер параметрів судини дозволяє 

запропонувати новий метод вимірювання тиску. Як видно з формули (4.9), 

пульсовий тиск можна розрахувати, маючи у своєму розпорядженні значення 

швидкості течії крові zv , радіусу судини b, густини крові  і зміщення стінки 

судини bu . 

За винятком величини густини крові, яку можна вважати постійною і 

такою, що дорівнює 1,05*103кг / м3, всі інші величини визначаються за 

допомогою сучасних приладів [4]. Для УЗ - досліджень швидкість zv

визначається за Допплер-ехограмою, зміщення стінки bu , і радіус судини b  - 

за М - ехограмою. 

Швидкість zv та зміщення стінки bu ,також можуть бути визначенні за 

допомогою фазовоконтрстної МРТ .  

Значення пульсового артеріального тиску для випадків, зображених на 

рисунках розділу 3, приведено в таблиці 4.1 

Таблиця 4.1 

Пульсовий тиск, визначений атравматичними методами 

Тип судини Пульсовий тиск за 

даними МРТ 

(мм.рт.ст) 

Пульсовий тиск 

за даними УЗД 

(мм.рт.ст) 

Аорта 18±2,5 - 

променева артерія 21±3,2 22±3,5 

Здухвинні артерії 20±3,1 19±2,2 

Загальна сонна артерія 19±2,7 20±2,6 

Плечова артерія 22±2,9 - 
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Як буде показано далі, існуючі методи вимірювання артеріального 

тиску супроводжуються травмами судинної стінки або деформацією просвіту 

судини, що спотворює результати вимірювання. Запропонований метод 

вільний від цих недоліків , тому його логічно назвати атравматичним. 

Окрім атравматизму перевагою даного способу є те, що він дозволяє 

виміряти тиск у судинах, недоступних для традиційних методів . 

 

4.3. Інвазивний метод вимірювання тиску: недоліки та похибки 

 

При оперативних втручаннях і веденні важких хворих необхідний 

постійний контроль артеріального тиску. Цей контроль здійснюється за 

рахунок введення в судинне русло катетера (рис. 4.1), який являє собою 

порожню полімерну трубку, заповнену розчином гепарину [84]. Катетер 

з'єднується за допомогою подовжувача з манометром. Манометр вимірює 

середній тиск в проекції торця катетера. 

 

 

Рис. 4.1 Катетеризація артеріальної судини. А- пункція судини; б – 

введення провідника та видалення голки; в – нанизування катетера ; г -

введення катетера в судину та видалення провідника [84] 
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Очевидно, що введення катетера спотворює справжню картину 

кров'яного потоку та розподілу тиску в судині. Тому тиск, який вимірюється 

манометром, відрізняється від тиску при відсутності катетера. Відповідно 

спочатку в згаданому методі закладена систематична похибка. 

Розрахуємо цю похибку. 

Нехай розподіл тисків на торці описується функцією  

 

0( , ) (0, , )p r t p r t=                       (4.10) 

 

Вводячи для характеристик падаючої хвилі позначення v'z та p', введемо 

для аналогічних характеристик відбитої та прохідної хвиль позначення vz'', p'' 

та vz' ''′, p' ''.  

Оскільки пульсова хвиля , як було показано є нормальною хвилею 

нульового порядку , можна вважати що величини vz ', vz' ', vz' '', а значить, і 

тиски p ', p' ', p' '' є сталими для даного перерізу каналу. При цьому умова 

неперервності потоку рідини для перерізу z = 0, де розташовується 

перешкода, записується у вигляді 

 

( )z z zS v v S v    − =                                       (4.11) 

де S    та S   - площа перерізу каналу  для   z<0 та  z>0,  а умова неперервності 

тиску для тогож перерізу  у вигляді  

 

𝑝′ + p′′ = p′′′    (4.12) 

Враховуючи формулу (4.6) та рівності 𝑆′ = π𝑏2 та 𝑆′′′ = π(𝑏2 − 𝑎2), з 

системи рівнянь (4.11)та (4.12) на ділянці каналу z<0 маємо  

 

  
2

2

1

1
2

p p p p
a

b

  = + =

−

                                   (4.13) 
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Формула (4.13), здавалося б, вирішує поставлене завдання: у цій 

формулі p '- це справжній тиск, сума p '+ p' '- тиск p, який вимірюється 

датчиком, а множни к
1

1−
𝑎2

2𝑏2

 визначає систематичну похибку вимірювання. 

Однак цей висновок є невірним. Сумніви в правомірності використання 

формули (4.13) для розрахунку тиску, вимірюваного датчиком, породжує 

наступний факт. Розглядаючи картину ліній току крові (див. рис. 4.2) у 

даний момент часу, ми бачимо, що лінія току крові, що співпадає з віссю 

симетрії, закінчується в точці z = 0, r = 0 (її прийнято називати у 

гідродинаміці критичною). У цій точці дорівнює нулю не тільки нормальна 

компонента vz, а й радіальна компонента vr. 

 

 

Рис.4.2. Розрахункова модель: а –радіус катетера, b- радіус каналу, 

який розташований у пружному середовищі 

 

В силу останньої обставини, частинки рідини, що рухаються по 

зазначеній траєкторії в напрямку торця суцільного циліндра (катетера), не 

можуть обігнути перешкоду, а відкидаються від торця в зворотному 

напрямку вздовж осі симетрії. Для таких частинок складається та ж ситуація, 

що виникає при нормальному падінні хвилі на абсолютно тверду 

нескінченну площину. Як відомо, в останньому випадку тиск на цій площині 
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дорівнює тиску в падаючої хвилі, помноженому на два. Отже, в даному 

випадку для критичної точки маємо рівність 

𝑝 = 2𝑝′     (4.14) 

Таким чином, виявляється відомим значення функції p0 в точці r = 0, а саме 

 

p0(0,t) = 2𝑝′(𝑡)    (4.15) 

 

Як зазначено в роботі [85], умови безперервності швидкості (4.11) і 

тиску (4.12) виконуються, строго кажучи, для пари перетинів, віддалених від 

перетину z = 0 на відстань порядку b. І якщо приблизно зазначену пару 

перетинів вважати, слідуючи теорії довгих гравітаційних хвиль, що 

збігається з перетином z = 0, то більше логічно (хоча це теж деяке 

наближення) говорити, що умова (4.11) виконується не по всьому перетину z 

= 0, а оскільки  на ділянці цього перетину r ≥ a, так як ділянку r <a займає 

катетер. Оскільки для тиску повинна дотримуватися безперервність, з 

останнього міркування випливає, що для граничного значення функції p0 

можна записати вираз 

 0 2

2

1
( , ) ( )

1
2

p a t p t
a

b

=

−

    (4.16) 

Враховуючи формулу (4.16), представимо функцію 0 ( , )p r t   у вигляді 

0( , ) ( ) ( )p r t f r p t=    

Розкладемо функцію ( )if r   в ряд за степенями r, обмежившись членом 

другого ступеня. В силу осьової симетрії даної задачі справедлива рівність 

 

   0
0

( )
0r

p f r

r
=


=


                                        (4.17) 

Враховуючи рівність (4.14),   маємо 

 

 2

0( , ) ( )(2 )p r t p t Br= −           (4.18) 
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Підставляючи рівність (4.16) в формулу (4.18), визначаємо коефіцієнт 

B, отримуючи для функції p0 (r, t) вираз 

2 2
2

0 2 2 2

2
( , ) ( ) 2

2

b a
p r t p t r

a b a

 −
= − 

− 
                               (4.19) 

02

0

1
( ) ( , )2

a

Tp t p r t rdr
a




=                                      (4.20) 

Підставляючи вираз (5.16) в формулу (5.17) і виконуючи інтегрування, 

отримуємо 

 
2 2

2 2

3
( ) ( )

2
T

b a
p t p t

b a

−
=

−
 (4.21) 

Усереднене значення тиску  pТ(t) – це тиск, який вимірюється датчиком. 

Він відрізняється від істинного тиску p'(t), причому відносна систематична 

похибка  T
p

p p

p


−
=


  становить 

 
2

2 22
p

b

b a
 =

−
     (4.22) 

Як приклад оцінимо похибку, що допускається при інвазивному вимірі 

тиску крові в аорті. Радіус аорти b приблизно дорівнює 1,5 см. Беручи для 

радіуса катетера a значення 1,5 мм, отримуємо εp ~ 0,5. 

Як випливає з формули (5.22), при великих значеннях відношення 

a / b, що характерно для судин меншого радіуса, ніж аорта, похибка 

перевищує 50%. Такий рівень похибок може призвести до постановки в 

клінічній практиці невірних діагнозів , а отже і хибного лікування. 

Як це вже зазначалося, апріорі очевидно, що введення катетера в 

кровоносну судину змінює картину току крові. Отже, манометр вимірює тиск 

у потоці, збудженому введенням катетера. Діагноста ж цікавить тиск у 

незбудженому потоці, який реалізується за відсутності катетера. Таким 

чином, вже з самого початку в метод інвазивного вимірювання закладається 

похибка. Тут, мабуть, важливо підкреслити, що мова йде саме про похибки 
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методу - систематичної похибки. І природним є питання, наскільки велика ця 

похибка. Виявляється, ця похибка перевищує 50% для судин в яких 

найчастіше проводиться інвазивне вимірювання тиску, а саме променева 

артерія, діаметр якої в середньому складає 3-4 мм. 

Однак, як відомо, ту обставину, що той чи інший метод містить велику 

систематичну похибку, зовсім не означає, що від цього методу слід 

відмовитися. Якщо ця похибка відома, то її можна врахувати, вносячи 

відповідні поправки в виміряні зазначеним методом величини. 

 

4.4. Манжетний спосіб вимірювання артеріального тиску: похибки та 

недоліки 

 

З неінвазивних методів вимірювання артеріального тиску найбільш 

поширеними є так звані оклюзійні методи[86-90] 

Оклюзійні методи використовують компресійну манжету, тиск в якій 

урівноважує АТ (так званий принцип Ріва-Рочі). Моменти рівності 

компресійного тиску систолічному і діастолічному АТ визначають за 

критеріями, індивідуальними для кожного методу. Серед таких методів 

можна виділити наступні: 

1) звукові (метод тонів Короткова(манжетний), ультразвуковий); 

2) осцилометричні методи (тахоосцилографічні, реографічні, 

фотоплетизмографічні); 

3) метод неперервної реєстрації із зворотнім зв’язком (метод 

ненавантаженої стінки артерії). 

Звукові методи. Найбільше широке розповсюдження в медичній 

практиці знайшов метод тонів Короткова завдяки простоті реалізації і 

задовільній точності. Існує багато пристроїв для автоматичного вимірювання 

АТ, принцип дії яких базується на ефекті виникнення тонів Короткова. Але 

незважаючи на вказані переваги, звуковий метод Короткова має ряд 

недоліків. Суттєвим недоліком методу тонів Короткова є неможливість його 
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застосування при деяких особливостях серцево-судинної системи , а також 

для вимірювання АТ у людей з порушеннями гемодинаміки. 

З точки зору моніторингу АТ в дрібних судинах метод тонів Короткова 

не є перспективним, тому що він найчастіше потребує оклюзії кінцівки. 

Крім того є фізіологічні завади, а саме  фізіологічні феномени, що 

заважають адекватному вимірюванню, вносячи суттєві похибки в результати 

вимірювань . 

Серед багатьох феноменів виділяють найбільш розповсюджені: 

- «акустичний» провал – індивідуальна особливість, при якій тони 

Короткова втрачаються свою інтенсивність при декомпресії манжети, після 

чого відновлюються. Цей феномен дуже часто приводить до суттєвих 

похибок вимірювання діастолічного тиску, так як, зазвичай, момент зникання 

тонів прийнято вважати нижнім показником артеріального тиску людини, і 

подальше «прослуховування» припиняється завчасно, що унеможливлює 

реєстрацію тонів, які можуть відновитися; 

- «безкінечний» тон – феномен, при якому тони Короткова 

продовжують реєструватися навіть після падіння тиску в манжеті нижче 

рівня діастолічного тиску. При цьому тони можуть прослуховуватися навіть 

при незначній оклюзії, а іноді – і зовсім на вільній від оклюзії кінцівки. 

Зазвичай, в такому випадку можливе визначення діастолічного тиску за 

характерним моментом зменшення інтенсивності тонів, однак, як правило, 

наявність «безкінечного» тону помічається лише в кінці вимірювання, що 

потребує проведення повторного вимірювання, а, значить, і повторної 

оклюзії кінцівки, що зменшить достовірність вимірювання у разі незначного 

інтервалу між вимірюваннями, або забере додатковий час на проведення 

додаткових вимірювань; 

- «глухий» тон – феномен який присутній у 2-5 % пацієнтів при якому 

тони не чутні, або нема впевненості в тому, що чутні всі фази тонів 

Короткова. Кількість пацієнтів з такою аномалією зростає до 5-10 % у разі 

цілодобового моніторингу тиску [16], так як в процесі сну інтенсивність тонів 
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знижується, що збільшує потенційну кількість реєстрації даного феномена у 

пацієнтів, і, як наслідок, повністю унеможливлюється вимірювання 

параметрів АТ аускультативним методом. 

Таким чином, при використанні манжетного способу, як відомо, при 

такому вимірі спочатку за допомогою манжети судина перекривається 

повністю, що призводить до появи відбитої хвилі. При цьому, як відомо [3], 

у перерізі перекриття судини тиск виявляється в 2 рази більше, ніж тиск у 

судині, що знаходиться у природному стані. Визначення САД відбувається в 

момент відкриття судини, у цей момент зберігається подвоєне АТ, і отже, 

похибка може досягати  100%. 

Проведемо перевірку даних, отриманих манжетним та атравматичним 

методом. Перевірка запропонованого методу ґрунтується на наступному. Як 

було показано, за допомогою запропонованого атравматичного методу 

вимірюється істинний пульсовий тиск, у той же час раніше вказувалося, що 

при використанні манжетного способу визначають фактично подвійне 

значення ПАД. Таким чином, вимірюючи при однакових умовах ПАД обома 

методами, ми повинні отримати що відношення отриманих тисків дорівнює 

двом. Тим самим буде доведено, що за допомогою атравматичного методу ми 

вимірюємо реальний тиск , що існує в судині . 

Зазначені вимірювання були проведені у здорового добровольця у віці 

32 років. Обстеження проводилося на УЗ апараті GE VIVD 9 в В, М і 

допплерівському режимах. Об'єктом дослідження була плечова артерія. За 

методикою манжетного способу було отримано значення пульсового тиску 

50 мм.рт.ст., за даними УЗД – 30 мм.рт.ст. Таким чином, ми бачимо, що 

відношення отриманих пульсових артеріальних тисків,  як і очікувалось 

майже дорівнює двом. 

Аналогічні співвідношення ми маємо при вимірюванні тиску методом 

фазовоконтрастної  МРТ (див. таблицю 4.2). 
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Таблиця 4.2 

Порівняння отриманих значень пульсових тисків отриманих 

манжетним методом та методом МРТ 

 

№ 

вимірювання 

Манжетний метод, 

мм.рт.ст. 

МРТ, 

мм.рт.ст. 

1 40±3,5 21±2,2 

2 38±2,5 19±2,0 

3 42±3,3 22±2,2 

4 40±4 21±2,1 

5 35±3,4 18±1,8 

 

Об'єктом дослідження була плечова артерія. Отже, ми бачимо, що 

відношення отриманих пульсових артеріальних тисків манжетним методом 

та за допомогою МРТ, як і очікувалось майже дорівнює двом. Цей факт 

підтверджує гіпотезу про те, що повне перитискання манжетою судиного 

простору у процесі вимірювання артеріального тиску призводить до 

утворенню відбитих хвиль, які спотворють реальні параметри кровотоку. 
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РОЗДІЛ 5 

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЛОКАЛЬНОЇ ПРУЖНОСТІ СТІНОК СУДИН 

ЗА ДАНИМИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТА МРАГНІТОРЕЗОНАНСНОГО 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

4 МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ  ЛОКАЛЬНОЇ ПРУЖНОСТІ СТІНОК СУДИН ЗА ДАНИМИ 

УЗ ТА МРТ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Як відомо, (див. напр., [86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95] та iн.) 

важливим фактором функціонування судинної стінки є здатнiсть до 

деформації, яка забезпечує функціонування серцево-судинної системи. У 

медичнiй лiтературi (див. [96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105] та iншi) 

прийнято вважати деформацiї стiнки судини пружними. Для їхньої 

характеристики вводиться модуль Юнга E. Швидкість поширення пульсової 

хвилі визначають, використовуючи формулу 

с = √
𝐸ℎ

2𝑅𝜌
, 

де с- швидкiсть поширення пульсової хвилi, h- товщина стiнки артерiї, R– 

внутрiшнiй радiус артерiї, 𝜌- густина кровi.  

Iз величин, що входять у наведену формулу, експериментально 

визначається с та R. R можна визначити по М - ехограмi УЗД, а для 

визначення с використовували формулу 𝑐 =
𝑙

𝑡
, де t час, за який пульсова 

хвиля проходить вiдстань l.  

На нашу думку, цей метод є недостатньо коректним з огляду на 

наступнi недоліки. По-перше, у нашому розпорядженні немає загально 

вживаних, не iнвазивних методiв визначення товщини стiнки, оскiльки з 

практики вiдомо, що ця величина складає вiд 1 мм до 0,1 мм, тому якщо 

будемо застосовувати, наприклад, метод УЗД, то такi вимiри зробити не 

вдасться, оскільки роздільна здатність цього методу значно нижче згаданої 

величини.  
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По-друге, існують певні обмеження, що пов’язані із вимірюванням 

швидкості звуку. Дійсно, як відомо, момент проходження пульсової хвилі 

фіксується УЗ датчиком. Слід зафіксувати два наступних моменти: момент 

входу та момент виходу пульсової хвилі із просторового елементу з 

довжиною l, тобто потрібно два таких датчика. Частота появи імпульсів, 

генерованих датчиком, складає 50 Гц, отож часовий масштаб одиниць 

вимірювання складає 0,02 с. Якщо прийняти, що швидкість розповсюдження 

дорівнює 5 м/с , то відстань між датчиками повинна бути суттєво більша за 

10 см. У літературі йдеться про відстані  порядку 1 м. Разом з тим на такій 

відстані може суттєво змінюватися як радіус судини , так і модуль пружності. 

Таким чином, цей метод не дозволяє отримати локальне значення модуля 

Юнга. На відміну від цього у даній роботі пропонується метод, який дозволяє 

визначити локальне значення пружного модуля – зсувного модуля G. 

Питання, яке розглядається в даному розділі, -  як визначити модуль 

G стінки судини у процесі діагностики пацієнта. 

Розглянемо судину як циліндричний канал у пружному середовищі із 

зсувним модулем G. Під час течії в каналі кров створює тиск на стінку каналу, 

завдяки чому пружне середовище, що оточує канал, деформується. Під 

тиском Р будемо розуміти пульсовий артеріальний тиск – максимальну 

різницю між систолічним та діастолічним тиском, вважаючи, що в діастолі 

оточення судини знаходиться в недеформованому стані. Діаметр каналу в 

діастолі позначимо через d0 =2b0, у систолі – через d=2b, де b0 та b– відповідні 

радіуси.   

Введемо циліндричні координати, позначивши через Z координату 

уздовж осі каналу. Задачу вважатимемо осесиметричною. Радіальну 

координату позначимо через r. Поздовжнє та радіальне зміщення будемо 

позначати через uz та ur. Для радіального зміщення стінок судини ur(r=b) 

введемо позначення ub . 

У дійсності задача, яку ми намагатимемося розв’язати, розпадається 

на два етапи її розв’язання.  
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Перший етап – розрахунок напружень у середовищі, що оточує 

артерію (r>b0). Це є задачею теорії пружності.  

Другий етап – розрахунок тисків і швидкостей крові в судині (r<b0). 

Постановка другої задачі належить до гідродинаміки. 

Співставлення обох згаданих розрахунків дасть змогу пов’язати 

модуль G з параметрами , що характеризують течію крові. 

З точки зору теорії пружності ( див. напр. [106] та ін.) задача 

формулюється наступним чином: необхідно розв’язати рівняння пружної 

рівноваги 

 

        𝐷𝐼𝑉 𝜎 = 0                                                          (5.1 ) 

де σ – тензор напруження , за граничної умови 

𝜎𝑟𝑟 = −𝑝                                                     (5.2) 

 

де σ𝑟𝑟 – радіальне напруження 

Розв’язок такої задачі відомий (див., напр. [106] та ін.). Зокрема, для 

зміщення отримано формулу 

 

𝑢𝑟 =
𝐵

𝑟
,                                                   (5.3) 

 

а для радіального напруження вираз 

 

  σ𝑟𝑟 = −2𝐺
𝐵

𝑟2
.        (5.4) 

 

Значення сталої В отримують, підставляючи  рівність (5.4) в умову (5.2) 

 

     𝐵 =
𝑝𝑏2

2𝐺
.                                                (5.5) 

 



109 

 

Відповідно для зміщення стінки судини маємо 

 

  𝑢𝑏 =
𝑏

2𝐺
𝑝.                                             (5.6) 

 

Використовуючи формулу (4.1), отримуємо рівність 

 

𝛼 =
2𝐺

𝑏
.                                              (5.7) 

Визначаючи 𝛼 за допомогою формул (4.2) та (4.5), отримуємо  

 

𝐺 =
𝜌𝜐𝑧

2𝑏2

4𝑢𝑏
2      (5.8) 

 

Як видно з формули (5.8), модуль зсуву ми можемо розрахувати, 

маючи в своєму розпорядженні  значення швидкості течії крові z, радіусу 

судини b, густини крові  та зміщення стінки судини 𝑢𝑏. 

За винятком густини крові, яку можна вважати сталою величиною, що 

дорівнює 1,05.103кг/м3 , усі інші величини визначаються за допомогою 

сучасних УЗ приладів [107]: швидкість z визначають за допомогою Допплер 

ехограми; зміщення стінки υr; та радіус судини ми визначаємо за М 

ехограмою. 

Для прикладу покажемо, як вимірювався зсувний модуль стінки 

сонної артерії. На рис. 5.1 приведена допплер-ехограмма для згаданої судини, 

на рис. 5.2 та рис. 5.3, відповідно В та М ехограми. На В ехограмі (рис. 5.2) 

синьою стрілкою показано досліджувану артерію у поперечному перерізі. 

Необхідне для розрахунку значення  z відповідає розміру синьої стрілки на 

рис. 5.1. На М-ехограмі (рис. 5.3) двома стрілками позначено діаметр судини 

в діастолі та в систолі . 
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Рис. 5.1. Доплерограма сонної артерії 

 

Рис. 5.2. В ехограма  сонної артерії 

 

Рис. 5.3. М-ехограма сонної артерії. Синіми стрілками позначені виміри 

діаметру судини в систолу та діастолу 
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У результаті вимірювань були отримані наступні числові данні : 

d0=6,7 мм, d= 8,7мм, 𝑣𝑧=1,35 м/с. Для густини крові було прийнято значення 

=1.05*103кг/м3 . Підставляючи вказані числові дані в формулу (6.8), 

отримуємо G ≈2,5*104 Па, що і характеризує пружність дослідженої нами 

стінки артерії 

У таблиці 5.1 приведено значення модулю зсуву артеріальної стінки 

розрахованого за даними, приведеними в розділі 3 

Таблиця 5.1 

Показники пружності артеріальної стінки розраховані за даними 

МРТ та УЗД 

Тип судини Модуль зсуву 

артеріальної стінки  за 

даними МРТ 

G, 104 Па 

Модуль зсуву 

артеріальної стінки  за 

даними УЗД 

G, 104 Па 

Аорта 6,7±0,3 6,5±0,3 

променева артерія - 1,7±0,1 

Здухвинні артерії 6,1±0,3 5,9±0,2 

Загальна сонна артерія 2,4±0,1 2,5±0,1 

Плечова артерія 1,7±0,1 1,8±0,1 

 

При порівнянні отриманих результатів за допомогою МРТ та УЗД 

методів можливо зробити висновок про те, що дані вимірювань модуля зсуву 

співпадають між собою та їхні значення залежать від типу досліджуваної 

судини. Таким чином, модуль зсуву можливо визначити неінвазивно, шляхом 

застосування МРТ чи УЗД діагностики, але для верифікації отриманих даних 

необхідно провести клінічне дослідження. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі проведено експериментальні та аналітичні 

дослідження фізичних механізмів взаємодії пульсової хвилі з перешкодами 

та формування артеріального тиску. Головні висновки та результати 

проведених досліджень полягають у наступному.  

1. Проаналізовані існуючі методики вимірювання артеріального тиску. 

Показано, що манжетний та інвазивний способи вимірювання артеріального 

тиску мають певні недоліки: значна систематична похибка вимірювань; 

травмування та деформація судин у процесі вимірювання; неможливість 

вимірювання тиску в судинах, віддалених від поверхні організму. 

2. За допомогою методів магніторезонансної томографії та ультразвукової 

діагностики проведено експериментальні дослідження кровотоку. З аналізу 

фазово-контрастних зображень судин та Допплер-ехограм (використовуючи 

УЗ-метод) визначено залежності швидкості кровотоку від площі поперечного 

перерізу судин різного типу (висхідної аорти, низхідної аорти, черевної 

аорти, брахіоцефальних судин, стегнової артерії). Доведено, що залежність 

швидкості крові від зміни поперечного перерізу судини є лінійною.  

3. Показано, що залежності параметрів пульсової хвилі (тиску і швидкості 

кровотоку) від характеристик магістральних артерій у даному перерізі 

(діаметру досліджуваних судин та модулю пружності судинної стінки) 

носить локальний характер та практично не залежить від граничних умов на 

її кінцевих перерізах.  

4. Експериментально встановлено, що поширення пульсової хвилі має 

хвилеводний характер. Завдяки цьому відбиті хвилі, що виникли при зустрічі 

пульсової хвилі з перешкодою, є переважно неоднорідними. Вони є 

синфазними коливаннями, амплітуда яких експоненціально зменшується з 

віддаленням від перешкоди. Встановлено, що довжина загасання вказаних 

коливань менша радіусу судини. Показано, що пульсова хвиля є нормальною 
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хвилю нульового порядку, для неї тиск і швидкість у даному перерізі є 

сталими величинами. 

5. Запропоновано механізми взаємодії пульсової хвилі з перешкодами та 

формування артеріального тиску, згідно яких у магістральній артерії як 

хвилеводі взаємодія первинної пульсової хвилі з перешкодою може бути 

описана двома типами гармонійних хвиль: неоднорідною та однорідною. 

Сильне загасання неоднорідних і мала амплітуда однорідних відбитих хвиль 

практично виключають можливість багаторазових відбиттів, зводячи тим 

самим до мінімуму вплив відбитих хвиль на рух крові. 

6.  На основі вказаного механізму формування артеріального тиску 

запропоновано новий підхід до вимірювання пульсового артеріального 

тиску. Розроблено неінвазивний спосіб вимірювання локального пульсового 

артеріального тиску (характерною рисою якого є відсутність травм та 

деформації судини у процесі вимірювання, а також можливість вимірювання 

локального АТ у судинах, недоступних для традиційних методів) та 

неінвазивний спосіб визначення локальної пружності судинних стінок, що 

дозволяє оцінити стан судин при патологічних процесах. Ці способи можуть 

бути застосовані в клінічній практиці, зокрема в кардіології та кардіохірургії. 
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