
Розробка засад комплексної експрес-діагностики функціонального стану біологічних 
об`єктів. 

Разработка основ комплексной экспресс-диагностики функционального состояния 
биологических объектов. 

Development complex express-diagnostics of the functional condition biological object. 
 

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U001299 
2. Науковий керівник -   д.т.н., проф. Воронов С.О., Воронов С.А. Voronov S.A.. 
3. Суть розробки, основні результати.   

(укр.)  
Проведено дослідження діагностичних можливостей методів інфрачервоної термографії 

та транскутанної киснеметрії. За результатами досліджень розроблено та експериментально 
апробовано новий різновид комплексного методу неінвазивної експрес-діагностики організму 
in-vivo, який дозволяє виявляти різні патологічні стани організму на ранніх стадіях їх 
виникнення. 

Розроблена методика визначення ефективних теплових параметрів організму та модель 
температурного поля з урахуванням процесів саморегуляції, що надає додаткові знання про 
причини змін локальної температури і відкриває нові можливості в області науково-
практичної медицини. 

Удосконалено математичну модель температурного поля в патологічній зоні 
біологічного об`єкту, де враховано процеси саморегуляції температури. Показана принципова 
відмінність механізмів нагрівання і охолодження м`язових тканин, що важливо для вірного 
розуміння механізму температурних порушень при визначенні алгоритму формування 
поверхневої температури. 

Запропоновано непрямий метод виявлення варикозних патологій на ранніх стадіях їх 
виникнення. За результатами експериментальних досліджень введено новий критерій, як 
патологічний маркер функціонального стану мікросудин у нормі і при патологіях різного 
рівня.  

Синтезовано нові структури засобів контролю парціального тиску кисню у підшкірних 
тканинах з розширеними можливостями. Запропоновано та обґрунтовано доцільність 
впровадження в медичну практику неінвазивних методів тепловізійної діагностики, що надає 
можливість скоротити потрібну кількість одиниць рентгенодіагностичного обладнання при 
забезпеченні наявної кількості рентгенологічних досліджень, оптимізувати навантаження як 
на обладнання, так на пацієнтів і медичний персонал, а також зменшити видатки на витратні 
матеріали. 

(рос.) 
Проведены исследования диагностических возможностей методов инфракрасной 

термографии и транскутанной кислородометрии. По результатам исследований разработан и 
экспериментально апробирован новый комплексный метод неинвазивной экспресс-
диагностики организма in-vivo.  

(англ.) 
The Organized studies of the diagnostic possibilities of the methods infrared thermography and 

transcutaneous oxygen meters. On result of the studies is designed and experimental is approved 
new complex method noninvasive express-diagnosticses of the organism in-vivo. 
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− Патент на корисну модель 61646 України, МПК А 61 В 5/00. Спосіб неінвазивних 
досліджень функціонального стану організму "ОКСІТЕРМ" /В.Й. Котовський, 
В.Л. Осауленко, М.М. Коваленко. – № u 2010 15904; заявл. 29.12.2010; опубл. 
25.07.2011; Бюл. № 14. 

− Патент на корисну модель 62884 України, МПК А 61 В 5/01. Спосіб ранньої експрес-
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Є.Ф. Венгер, В.И. Дунаєвський. – № u 2010 15190; заявл. 16.12.2010; опубл. 26.09.2011; 
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5. Порівняння зі світовими аналогами. 
Запропонований підхід у комплексних дослідженнях організму не має аналогів у 

світовій практиці. Результати відповідають світовому рівню. Актуальність досліджень 
підтверджується створенням у світовій медичній практиці нової галузі – попереджувальної 
медицини. 
6. Економічна привабливість для просування на ринок 

Розроблена методика проведення комплексних обстежень дозволяє суттєво підвищити 
пропускну спроможність при масовому скринінг-контролі та експрес-діагностиці населення. 
Час обстеження одного пацієнта складає від 15 до 30 хвилин. 
7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації).  

Можливими потенційними користувачами запропонованого методу є медичні заклади 
різного рівня та науково-дослідні установи, які займаються проблемами ранньої діагностики 
судинних захворювань.  
8. Стан готовності розробки. 

Запропонований підхід має універсальний характер і може бути використаний при 
різних патологіях як на початковому етапі їх виникнення, так і при проведенні лікувальних та 
профілактичних заходів. Одержані результати також можуть знайти застосування для 
подальшого розвитку наукового напрямку з розробки і удосконалення неінвазивних методів 
дослідження функціонального стану організму та створення діагностичних засобів з 
розширеними можливостями іншого типу та призначення, наприклад, багатофункціональних 
систем контролю парціального тиску вуглекислого газу та водневого показника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Структурна схема реалізації комплексного методу експрес-діагностики 
 

9. Існуючі результати впровадження. 
Результати роботи використано та впроваджено в Інституті фізики напівпровідників ім. 
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навчальному процесі НТУУ "КПІ" шляхом доповнення курсів лекцій "Медична інтроскопія", 
"Тепловізійнї прилади і системи", що підтверджено відповідними актами, а також можуть 
бути використані при підготовці вищими навчальними закладами України фахівців по 
спеціальностям медико-технічного та медико-біологічного профілю.  
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