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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Одним із ключових напрямків в 

сучасній фізиці є фізика рідкої речовини. Під цією назвою об’єднується широкий 

клас речовин: рідини, рідинні системи, полімери і головне – речовини, які входять 

до складу 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 до складу 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 за 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 параметру визначається перш за все тим, що при 

серцево - судинних захворюваннях підвищення або зниження цієї характеристики 

слугує 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 (а саме механізми його виникнення і регуляції) знаходиться у 

центрі великої кількості досліджень у всьому світі 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 недослідженим аспекти 

кровотоку, пов’язані із нестаціонарністю цього процесу і, як наслідок, вплив 

нестаціонарності на механізм взаємодії пульсової хвилі із 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 
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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. 

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-контрастної магніторезонасної томографії та метод допплерографії 

ультразвукової діагностики. Аналіз отриманих 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 в такому: 

- експериментально за допомогою методів МРТ та УЗД встановлено, що залежність 

швидкості кровотоку в магістральних артеріях від зміни поперечного перерізу 

судини є лінійною; 
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- 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. 

Практичне значення 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 на дати 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, 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 - 5]. Окрім цього отримано патент на винахід України №116391 [6]. 

Наукові результати дисертації додатково відображені у матеріалах та тезах доповідей 

на наукових конференціях [7 – 12]. У роботі [1] здобувачем виконано 



4 

 

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 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 [6] здобувач  розробив формулу патенту та виконав необхідні 

розрахунки. 

Апробація результатів дисертації. Результати, що приведені в дисертаційній 

роботі, були представлені на міжнародних наукових конференціях [7-12] та апробовані 

на клінічній базі ДУ НІССХ ім. Амосова.  

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 5 статей у наукових 

фахових журналах [1-5], отримано патент на винахід України [6], а наукові результати 

дисертації додатково відображені у матеріалах та тезах доповідей на міжнародних 

конференціях [7-12]. 

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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, висвітлено її зв’язок з 

науковими програмами, планами, темами, сформульовано мету та завдання 

дослідження, відображено наукову новизну і практичне значення отриманих 

результатів, вказано особистий внесок автора, надано відомості про апробацію 

результатів, публікації, структуру та обсяг дисертації. 

 

Перший розділ являє собою огляд літератури. Приведено загальну 

характеристику серцево-судинної системи людського організму, а саме будову 

артеріальної стінки, анатомічну будову артеріальної системи та серця. Проведено 

аналіз сучасних теорій, що описують течію крові в судинах. Показано, що в цьому 

напрямку існує два основних підходи. Перший підхід ґрунтується на одновимірній 

моделі, це – так зване наближення довгої лінії. Така модель, в принципі, не в змозі 

описати взаємодію пульсової хвилі з перешкодами. Другий підхід ґрунтується на 

моделі, в якій судина розглядається як циліндрична оболонка. Розв’язуються 

рівняння руху в цій оболонці. До недоліків цього підходу слід віднести довільний 

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

розглядається випадок стаціонарної течії. Маючи на увазі застосування моделі 

хвилеводу до судини, приведено основні положення теорії хвилеводів.  
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Як це випливає із огляду літератури, застосовують два способи опису 

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

ділянки судин [1-4]. Ці ділянки умовно вирізаються із судин площинами, 

перпендикулярними осі 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 в даній ділянці судини. 

Некоректність цього підходу виявляється при введенні 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 тощо. За цієї причини перший спосіб, строго 

кажучи, може бути застосований, коли кровоток можна розглядати як стаціонарну 

течію. 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 [5-7 ]. 

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 , в даній роботі розглядається випадок, коли 𝑑 ≠ 0 тобто , коли 𝑑 має скінченне 

відмінне від нуля значення. Іншими словами , судина розглядається як хвилевод.  

 

У другому розділі описана методика експерименту.  

Описано принцип отримання даних за допомогою магніто - резонансного 

томографа (МРТ), формування даних у k-просторі, а також описані спеціалізовані 

послідовності, такі як кінорежим (CINE), фазово-контрастне дослідження (2D 

CINE PC). Викладено методику вимірювання швидкості течії крові в судинах 

різного типу та локалізації таких як висхідна та низхідна аорта, брахіоцефальні та 

здухвинні артерії за допомогою МР фазово-контрастного дослідження. Описана 

процедура сканування, основні послідовності із зазначенням основних параметрів 

та типовий протокол обстеження. Описана подальша обробка (постпроцесінг) у 

спеціалізованому програмному пакеті QFlow який є плагіном до DICOM 

переглядача Medis. 

Викладені основні питання стосовно принципів отримання медичних 

зображень за допомогою ультразвукового дослідження (УЗД). Описана процедура 

УЗД на судинах різного типу (висхідна аорта, брахіоцефальні, плечова,променева 

та здухвинні артерії) із зазначенням основних параметрів та режимів роботи та 

типовий протокол обстеження. 
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У третьому розділі розглядаються механізми взаємодії пульсової хвилі з 

перешкодами. Розглянуто механізми утворення відбитих хвиль у наближенні 

довгої лінії. Ця модель описує виникнення відбитих хвиль в місцях утворення 

стенозів та біфуркацій, але не на користь відбитих хвиль є обставина, пов'язана із 

періодичністю кровотоку. 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. Тому в системі повинні існувати чинники, які мінімізують цей вплив. 

Розглянуто особливості кровотоку в припущенні про відсутність відбитих 

хвиль. Це означає що рух крові в судині відбувається так, як би судина мала 

нескінченну довжину, на якій поперечний переріз судини залишається незмінним.  

Кров розглядалася як ідеальна нестислива рідина. Відповідно рух крові 

описувався рівнянням Ейлера 

𝜌
𝜕𝒗

𝜕𝑡
= −𝛻𝑝,       (1) 

та при умові нестисливості 

 𝛻 ⋅ 𝒗 = 0,       (2) 

 

де 𝜌 - густина, 𝒗 - швидкість частинок 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 (1), (2) записувалися в компонентах: 

 

𝜌
𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑡
= −

𝜕𝑝

𝜕𝑧
,  

 

𝜌
𝜕𝑣𝑟

𝜕𝑡
= −

𝜕𝑝

𝜕𝑟
,  

 

𝜌
𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑧
=

1

𝑟

𝜕(𝑟𝑢𝑧)

𝜕𝑟
= 0                                                (3) 

де 𝑣𝑟 та 𝑣𝑧 - радіальна і осьова компонента швидкості. Через 𝒖 = {𝑢𝑧, 𝑢𝑟} позначимо 

вектор зміщення, що визначається формулою 

𝒗 =
𝜕𝒖

𝜕𝑡
.                                                          (4) 

Прийняте припущення про нескінченну довжину судини і незмінності 

форми його поперечного перерізу дозволило записати рішення рівняння (4) у 

вигляді 

 𝑣𝑧 = 𝑣𝑧 (𝑡 −
𝑧

𝑐
),                                              (5) 

 

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

Порівнюючи два останні вирази отримуємо  

 
𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑧
=

𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑡
(−

1

𝑐
) .       (6) 
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Підставляючи рівняння (6) та (4) в третє рівняння формули (3) , маємо 

 

 
𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑡
(−

1

𝑐
) +

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟

𝜕𝑢𝑟

𝜕𝑡
)= 0,      (7) 

 

Інтегруючи (7) отримуємо 

 

𝑢𝑟 =
𝑟

2𝑐
𝑣𝑧.       (8) 

 

Для меж судини 𝑟 = 𝑏 рівняння (8) набуває вигляду 

 

 𝑢𝑏 =
𝑏

2𝑐
𝑣𝑧.                         (9) 

 

де 𝑢𝑏 = 𝑢𝑟(𝑟 = 𝑏) - поперечне зміщення часток на межі судини. 

 

 

 

Згідно з цією формулою у разі, 

коли відбиті хвилі відсутні, 
𝑣𝑧

𝑢𝑏
 - 

відношення повздовжньої швидкості  

до поперечного зміщення  на межі 

судини повинне залишатися постійним 

в кожен момент часу. Оскільки 

артеріальна судина на перетині має 

форму кола, відношення 
𝑣𝑧

𝑢𝑏
 було 

перетворено в інше, більш зручне для 

експериментальної перевірки. Зміна 

площі 𝛥𝑆 при проходженні пульсової 

хвилі в цій точці судини можна 

записати у вигляді 𝛥𝑆 = 2𝜋𝑢𝑏𝑏. Звідки 

𝑢𝑏 =
𝛥𝑆

2𝜋𝑏
. Таким чином, оскільки 𝛥𝑆 

пропорційна 𝑢𝑏, то попередня вимога 

постійності 
𝑣𝑧

𝑢𝑏
 означає постійність 

𝑣𝑧

𝛥𝑆
. 

Перевірку вище згаданого відношення 

проводили у 8 ділянках артеріальної 

системи людини (див. рис. 1) за 

допомогою магніторезонансного 

томографа. 

Рис. 1. Перерізи, в яких 

експериментально визначались 

швидкість кровотоку та площа перерізу 

артерій 

А 

Б 

Г 

Д 

Е 
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Отримані фазово-контрастні зображення для кожного перерізу було 

проаналізовано в спеціалізованому програмному QFlow (див. рис. 2) і отримано 

графіки залежності 𝑣𝑧 і 𝛥𝑆 від часу показані відповідно на рис. 3  

 

 
 

Рис. 2. Постпроцессінг фазовоконтрастних зображень 

 

  

а б 

Рис. 3. Залежності від часу зміни поперечного перерізу 𝜟𝑺 (а) та  

швидкості кровотоку 𝒗𝒛 (б) для брахіоцефального стовбура 
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Отримано експериментальне підтвердження сталості відношення 
𝑣𝑧

𝛥𝑆
 для 

усіх ділянок судинної системи, на яких виконувалось дослідження. Одна із 

залежностей відношення швидкості кровотоку в одній із магістральних артерій 

(брахіоцефальному стовбурі) до площі поперечного перерізу з часом наведена на 

рис. 4. Залежності для інших артерій, що були досліджені, мають аналогічний 

характер. З рисунку видно, що така залежність має лінійний характер (в межах 

похибки). 

 

 
 

Рис. 4. Залежність відношення 
𝒗𝒛

𝜟𝑺
 від часу для брахіоцефального стовбура 

 

Той факт, що відношення 
𝑣𝑧

𝛥𝑆
 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 може бути пояснена тим , що 

артерію можна розглядати як хвилевід з пружними стінками.  

Вважаючи задачу радіально-симетричною, маємо  хвильове рівняння  

 
𝜕2𝑝

𝜕𝑡2 = 𝑐2𝛥𝑝.  ,        (10) 

 

розв’язок якого можна знайти у вигляді 

 

      𝑝𝑞 = 𝑅𝑞(𝑟)𝑒−𝑖𝜔𝑞𝑡+𝑖𝜉𝑞𝑧.       (11) 

 

Підстановка виразу (11) у формулу (10) приводить до рівняння 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 50 100 150 200 250

Час від початку електричної систоли, мс
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𝜕2𝑅𝑞

𝜕𝑟2 +
1

𝑟

𝜕𝑅𝑞

𝜕𝑟
+ (𝑘𝑞

2 − 𝜉𝑞
2)𝑅𝑞 = 0,                           (12) 

 

де 𝑘𝑞 =
𝜔𝑞

𝑐
, 𝜔𝑞- частота. 

Розв’язуючи рівняння (12), для тиску 𝑝  отримуємо вираз 

 

𝑝𝑞 = 𝐼0(𝜁𝑞𝑟) 𝑒
𝑖√𝑘𝑞

2−𝜁𝑞
2𝑧

𝑒−𝑖𝜔𝑞𝑡 ,               (13) 

 

де 𝜁𝑞 = √𝑘𝑞
2 − 𝜉𝑞

2, 𝐼0(𝜁𝑞𝑟)- функція Бесселя нульового порядку. 

 

Підставляючи вираз (13) у граничну умову 

 

𝑝𝑞(𝑟 = 𝑏) = 𝛼𝑢𝑏 ,                       (14) 

 

де α – коефіцієнт пружності, отримуємо рівняння, в якому невідомим є 𝜁𝑞 . 

Кожен із розв’язків цього рівняння відповідає деякій нормальній хвилі 

 

𝑝𝑞𝑛 = 𝐼0(𝜁𝑞𝑛𝑟) 𝑒
𝑖√𝑘𝑞

2−𝜁𝑞𝑛
2 𝑧

𝑒−𝑖𝜔𝑞𝑡 ,                   (15) 

 

Як видно, кожну з таких хвиль можна розглядати як деяку гармонійну 

хвилю, що поширюється уздовж осі хвилевода, із фронтом, перпендикулярним до 

напрямку поширення, та амплітудою, яка змінюється уздовж фронту. Ця зміна 

описується функцією 𝐼0(𝜁𝑞𝑛𝑟). За умови 

 

𝜁𝑞𝑛 < 𝑘𝑞 , 

 

нормальна хвиля (та що розповсюджується) буде однорідною. 

А за умови 

 

𝜁𝑞𝑛 > 𝑘𝑞 , 

 

неоднорідною, тобто буде являти собою синфазні коливання з експоненціальним 

загасанням амплітуди вздовж хвилеводу.  

Отже при взаємодії первинної пульсової хвилі з перешкодою виникає два 

типи гармонійних хвиль, відбитих від перешкоди: це неоднорідні та однорідні 

хвилі. Неоднорідні відбиті хвилі являють собою синфазні коливання, амплітуда 

яких експоненціально зменшується по мірі віддалення від перешкоди; ці коливання 

сильно загасають: довжина загасання для них – менше радіусу судини.  

Однорідні відбиті хвилі, хоча і поширюються по всій судині, але мають 

мізерно малу амплітуду. Сильне загасання неоднорідних і мала амплітуда 

однорідних відбитих хвиль практично виключають можливість багаторазового 
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відбиття, зводячи тим самим до мінімуму вплив відбитих хвиль на рух крові. 

Завдяки хвилеводному типу відбитих хвиль поширення пульсової хвилі у даній 

судині носить локальний характер, що визначається параметрами досліджуваної 

судини і практично не залежить від граничних умов на його кінцевих перерізах. 

 

У четвертому розділі розглянуто вплив хвилеводного характеру кровотоку 

на формування артеріального тиску.  

За граничну умову приймається вираз  
 

𝑃 = 𝛼𝑢𝑏 ,   (𝑟 = b),                        (16) 
 

Ця умова відповідає неперервності тисків на межі судини. Значення Р у 

формулі (16) є ні чим іншим як артеріальним тиском. 

Підставляючи в цю формулу вираз (9), отримуємо  

 

𝑃 = 𝛼
𝑏 𝑣𝑧

2𝑐
                 (17) 

 

Відповідно до формули (5) для тиску маємо формулу 

 

𝑃 = 𝑃 (𝑡 −
𝑥

𝑐
)                              (18) 

 

Підставляючи вирази (18) і (16) у рівність (17), одержуємо  

 

Р = 𝜌с𝑣𝑧                      (19) 

 

Прирівнюючи співвідношення (17) та (19), отримуємо формулу, для 

швидкості поширення пульсової хвилі  

 

𝑐 = √
𝛼𝑏

2𝜌
                      (20) 

 

Після підстановки останньої формули у вираз (17) одержуємо рівність  

 

𝑝 =
𝑣𝑧

2𝑏𝜌

2𝑢𝑏
                     (21) 

 

Оскільки описаний у четвертому розділі експеримент показав, що відбиті 

хвилі практично не дають внеску в згадані значення артеріального тиску, то 

відповідно залежність 
𝑣𝑧

𝛥𝑆
 носить локальний характер, а саме: тиск у даному перерізі 

судини залежить від характеристик судини (ub,z) саме для цього перерізу.  

Таким чином, саме цей висновок надав можливість запропонувати 

атравматичний спосіб вимірювання локально пульсового тиску за даними 

ультразвукового та магніторезонансного досліджень. У таблиці 1 приведено 
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значення пульсового тиску, отриманого за даними УЗД та МРТ на різних ділянках 

артеріальної системи людини. 

 

 Таблиця 1 

Пульсовий тиск, визначений атравматичним методом 

 

Тип судини Пульсовий тиск 

за даними МРТ, мм рт. ст. 

Пульсовий тиск 

за даними УЗД, мм рт. ст. 

Аорта 18±2,5 - 

Променева артерия 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 - 

 

Проаналізовано традиційні методи вимірювання пульсового тиску. 

Показано що запропонований метод порівняно з ними має такі переваги: 

 

• він є атравматичним;  

• дозволяє вимірювати пульсовий тиск в судинах , недоступних для традиційних 

методів; 

• не деформує стінки судини.  

 

П’ятий розділ присвячено визначенню локальної пружності стінок судин 

за даними УЗ та МРТ досліджень. 

З точки зору теорії пружності задача формулюється наступним чином. 

Необхідно розв’язати рівняння пружної рівноваги 

 

     𝐷𝐼𝑉 𝜎 = 0  (22) 

 де σ – тензор напруження , за граничній умови 

 

         𝜎𝑟𝑟 = −𝑃  (23) 

 

де σ𝑟𝑟 – радіальне напруження 

Для зміщення маємо формулу 

 

     𝑢𝑟 =
𝐵

𝑟
,                                                          (24) 

а для радіального напруження  

 

   σ𝑟𝑟 = −2𝐺
𝐵

𝑟2.             (25) 
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Значення сталої В отримуємо, підставляючи рівність (25) в умову (23) 

𝐵 =
𝑃𝑏2

2𝐺
.                                                         (26) 

Відповідно для зміщення стінки судини маємо 

𝑢𝑏 =
𝑏

2𝐺
𝑃.                                                      (27) 

 

Використовуючи формулу (16), отримуємо рівність 

𝛼 =
2𝐺

𝑏
.                                                          (28) 

 

Визначаючи 𝛼 за допомогою формул (17) та (20), одержуємо  

𝐺 =
𝜌𝜐𝑧

2𝑏2

4𝑢𝑏
2                        (29) 

 

Згідно з формулою (29), маючи в своєму розпорядженні значення швидкості 

течії крові z, радіуса судини b, густини крові  та зміщення стінки судини 𝑢𝑏, 

можна розрахувати модуль зсуву 𝐺 судинної стінки. 

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

дорівнює 1,05.103кг/м3 , усі інші величини, як уже було зазначено визначаються за 

допомогою сучасних УЗ та МРТ приладів.  

У таблиці 2 приведено значення модулю зсуву артеріальної стінки, 

розрахованого за даними, приведеними у розділі 4. 

 

Таблиця 2 

Показники пружності артеріальної стінки розраховані  

за даними МРТ та УЗД 
 

Тип судини Модулю зсуву 

артеріальної стінки  

за даними МРТ 

G, 104 Па 

Модулю зсуву 

артеріальної стінки  

за данимиУЗД 

G, 104 Па 

Аорта 6,7±0,3 6,5±0,3 

Променева артерия - 1,7±0,1 

Здухвинні артерії 6,1±0,3 5,9±0,25 

Загальна сонна артерія 2,4±0,1 2,5±0,13 

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 модулю зсуву співпадають 

між собою , та їх 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 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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АНОТАЦІЯ 
 

Бацак Б.В. Фізичні механізми взаємодії пульсової хвилі з перешкодами та 

формування артеріального тиску. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико–математичних 

наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика (фізико–математичні науки). - 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2019. 
 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню фізичних механізмів 

взаємодії пульсової хвилі з перешкодами та формування артеріального тиску. 

Запропоновано модель кровотоку, в якій артеріальна судина розглядається як 

хвилевод. 

За допомогою методів магніторезонансної томографії та ультразвукової 

діагностики проведено експериментальні дослідження кровотоку. Доведено, що 

залежність швидкості крові від зміни поперечного перерізу судини є лінійною 

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 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. 

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. – The manuscript. 

Thesis for the Academic Degree of the Candidate of physical and mathematical 

sciences in Speciality 03.00.02 - biophysics (physical and mathematical sciences). –Kyiv 

National Taras Shevchenko University, Kyiv, 2019. 
 

The dissertation is devoted to research of interaction of pulse wave with obstacles 

and mechanisms formation of arterial pressure. In work the analysis of existing models 

of blood flow and formation of pulse waves is carried out. A model of blood vessel in 

which the arterial vessel is considered as a waveguide is proposed. 
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Experimental studies of blood flow were performed using the methods of 

magnetic resonance imaging and ultrasound diagnostics. It is proved that the dependence 

of blood velocity on the change of the cross-section of the vessel is linear. 

Mechanisms of interaction of a pulse wave with obstacles and formation of 

arterial pressure are suggested, 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. Strong attenuation of 

inhomogeneous and small amplitude of homogeneous reflected waves virtually 

eliminates the possibility of multiple reflections, thus minimizing the influence of 

reflected waves on blood movement. 

Based on this mechanism of blood pressure formation, a new approach to pulse 

blood pressure measurement has been proposed. A non-invasive method for measuring 

local pulse blood pressure and a non-invasive method for determining the local elasticity 

of vascular walls, which allows to evaluate the condition of vessels in pathological 

processes, has been developed. These methods can be applied in clinical practice, in 

particular in cardiology and cardiac surgery 

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

hemodynamics. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Бацак Б.В. Физические механизмы взаимодействия пульсовой волны с 

препятствиями и формирования артериального давления. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 03.00.02 - биофизика (физико-

математические науки). - Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, Киев, 2019. 

 

Диссертационная работа посвящена исследованию физических механизмов 

взаимодействия пульсовой волны с препятствиями и формирования артериального 

давления.  

Проанализированы существующие методики измерения артериального 

давления. Показано, что манжетный и инвазивный способы измерения 

артериального давления имеют существенные недостатки: значительная 

систематическая погрешность измерений; травмирования и деформация сосудов в 

процессе измерения; невозможность измерения давления в сосудах, удаленных от 

поверхности организма 

Проведены экспериментальные исследования кровотока с помощью методов 

магниторезонансной томографии и ультразвуковой диагностики. Выполнен анализ 

фазово-контрастных магниторезонансных изображений и допплерография сосудов 

(используя ультразвуковой-метод). Определены зависимости скорости кровотока 

от площади поперечного сечения сосудов различного типа (восходящей аорты, 

нисходящей аорты, брюшной аорты, брахиоцефальных сосудов, бедренной 
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артерии). Доказано, что зависимость скорости кровотока от изменения 

поперечного сечения сосуда является линейной. 

Предложена модель кровотока, в которой артериальный сосуд 

рассматривается как волновод. 

Предложены механизмы взаимодействия пульсовой волны с препятствиями и 

формирования артериального давления, согласно которым в магистральной 

артерии как волноводе взаимодействие первичной пульсовой волны с 

препятствием может быть описана двумя типами гармоничных волн: 

неоднородной и однородной. Сильное затухание неоднородных и малая амплитуда 

однородных отраженных волн практически исключают возможность 

многократных отражений, сводя тем самым к минимуму влияние отраженных волн 

на движение крови. 

На основе указанного механизма формирования артериального давления 

предложен новый подход к измерению пульсового артериального давления. 

Разработан неинвазивный способ измерения локального пульсового артериального 

давления и неинвазивный способ определения локальной упругости сосудистых 

стенок, характерной чертой которых является отсутствие травм и деформации 

сосуда в процессе измерения, а также возможность измерения локального АД в 

сосудах, недоступных для традиционных методов и  позволяет оценить состояние 

сосудов при патологических процессах.. Эти способы могут быть применены в 

клинической практике, в частности в кардиологии и кардиохирургии. 

Ключевые слова: пульсовая волна, волновод, пульсовое давление, 

артериальное давление, магниторезонансная томография, гемодинамика 

 


