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Анотація. Аналіз впливу біологічно активних речовин на шкіру людини при сучасному використанні кос-

метичних засобів в лікувальних та повсякденних цілях є особливо актуальним. Біологічно активні речовини, 

що входять до складу кремів, не здатні проходити крізь роговий шар епідермісу, але здатні сприятливо 

впливати і значно поліпшити поверхневий шар епідермісу, однак потрібно враховувати побічні ефекти та 

підвищену індивідуальну чутливість до компонентів засобу. 
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ВСТУП 

На сьогоднішній день широке використання в повсякденному житті і в 

спеціалізованих закладах мають косметичні та медикаментозні засоби зовні-

шнього застосування, тому аналіз наслідків дії складових біологічно актив-

них речовин на шкіряний покрив є досить актуальним питанням.  

Швидкий прогрес нових можливостей в косметології не часто супрово-

джується розробкою відповідних засобів контролю за ефективністю впливу 

косметичних засобів і процедур. Велика кількість факторів, які впливають на 

висновок експертів при їх тестуванні: аромат, назва марки, консистенція 

емульсії і відчуття шкіри. Тому все частіше використовують прилади та ме-

тоди, розроблені спеціально для косметології, щоб вимірювати ефект препа-

рату об'єктивними технічними засобами [1]. 

Відповідно до особливостей засобу та їх безпосередній дії на шкіряний 

покрив, для аналізу ефективності застосовують такі існуючі методи: фотофі-

ксація, растрова мікроскопія, вимірювання електропровідності шкіри (водний 

балансом рогового шару), вимірювання вологості (імпедансний та ємкісний 

методи), оцінка рівня еритеми (фотометрія), оцінка еластичності шкіри (елас-

тометрія ) і т.д [2]. На підставі результатів вимірювань можна судити про 

стан шкіри і ефективність застосування тестованих косметичних засобів. 

Важливими факторами, які враховують при використанні біологічно ак-

тивних речовин є відповідний вибір, який задовольняє індивідуальному 

сприйняттю користувачем та забезпечення ефекту їх застосування. Можливі 

наслідки використання засобів, які не здатні забезпечити отримання  ефекту 

та можуть також викликати небажані алергічні реакції. Тому важливо врахо-

вувати індивідуальну чутливість до будь-якого компонента засобу і визнача-

ти ефективність застосування.  

 

МЕТОДИ ОЦІНКИ СТАНУ ШКІРЯНОГО ПОКРОВУ 

Для оцінки шкіри після нанесення біологічно активних речовин до, після 

або під час косметичних процедур використовують різноманітні методи оці-

нки стану шкіри, в залежності від особливостей використаного засобу:  вимі-

рювання водного балансу в шкірі, вимірювання ліпідного балансу, вивчення 

кольору шкіри, методика лазерної допплерівської флоурометрії,  вивчення 

топографії, аналіз внутрішньої структури, вимірювання температури шкіри – 
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термографія та інші [3].  

Одним з методів є спосіб автоматичної оцінки текстури шкіри і / або 

зморшки [4], що містить етапи, в яких виконують обробку зображення шкіри, 

що включають перехресне перетворення в цифрову форму і обробку зістав-

ленням коротких лінійних відрізків для отримання більше десяти видів фізи-

чних параметрів. Для подальшої обробки підставляють фізичні параметри, 

отримані на попередньому етапі, в формулу прогнозу. Для оцінки текстури 

шкіри або зморшки заздалегідь визначається формула прогнозу, що показує 

зв'язок між зазначеними фізичними параметрами шкіри і візуальною оціноч-

ною величиною. До недоліків такого методу можна віднести високу собівар-

тість, складність його проведення, наявність оцінювання тільки текстури 

шкіри та її зовнішнього вигляду. 

 Існує також метод оцінки ефективності дії косметичних засобів і про-

цедур [5], в якому використовується тепловізійний метод контролю для об'є-

ктивної оцінки косметологічного впливу на людину. Суть застосування ме-

тоду полягає в отриманні послідовної серії термограм в процесі сеансу, при 

цьому є можливість порівняти ефект впливу з вихідним станом. Наявність 

такого контролю, що здійснюється в реальному масштабі часу, дозволяє вча-

сно і на потрібній ділянці тіла застосувати коригувальну процедуру та пере-

конатися в ефективності дії. 

Недоліком цього методу є те, що аналіз результатів проводиться виклю-

чно суб’єктивно візуально за термограмою, що призводить до великої похиб-

ки вимірювань та без виявлення структурних змін стану шкіри.   

 

АНАЛІЗ ДІЇ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА ШКІРУ 

В дослідженні поставлено завдання запропонувати метод визначення на-

слідків дії біологічно активних  речовин, оскільки такий  вплив  викликає  

прискорення або сповільнення біохімічних процесів в поверхневому шарі 

шкіри та зміни оптичних характеристик шкіряного покриву. 

Аналіз дії біологічно активних речовин нанесених на шкіру, проводить-

ся за допомогою аналізу зображень отриманих з послідовної серії знімків на 

фотофіксатор, що працює в широкому спектральному діапазоні до та після 

застосування косметичних або лікувальних засобів. При цьому необхідно 

враховувати часову складову впливу, яка враховується в подальшому коре-

ляційному аналізі зміни оптичних характеристик шкіряного покрову. 

Виявлення шкідливого впливу біологічно активних речовин здійснюєть-

ся за допомогою визначення зміни зображення в інфрачервоній області та 

появу почервоніння в видимому діапазоні [6]. Також за допомогою даної ме-

тодики можливе визначення ефективності використання засобів для відбілю-

вання шкіри та  процедури автозасмаги.  

Під час косметологічної процедури на шкіру наносяться біологічно ак-

тивні речовини, косметичні засоби для автозасмаги або відбілювання шкіри, 

після чого визначається зміна стану шкіри в певних часових інтервалах у ви-

димому діапазоні, а в інфрачервоному діапазоні визначаються можливі алер-

гічні реакції. Результат дії таких речовин можна порівнювати не тільки по 
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отриманому зображенню, а й візуально.  

Для практичного використання аналізу дії біологічно активних речовин 

на шкіру пропонується створити додаток на андроїд та використовуючи ка-

меру на смартфоні визначати ефективність дії косметичних та медикаменто-

зних засобів і оперативно виявляти небажані алергічні реакції. Для цього не-

обхідно зробити послідовну серію знімків, після чого відбувається обробка та 

порівняння отриманих зображень з подальшим виводом результатів на екран. 

В процесі обробки зображень потрібно використати метод для порівняння 

зображень (метод кореляційного аналізу), в якому аналізуються значення 

функцій, наприклад висоти, в точках з координатами (r, c) зображення і (i, j) 

шаблону зображення, а також враховується ширина і довжина шаблону. Чим 

більше значення приймає кореляційна функція в точці, тим повніше поблизу 

неї збігаються зображення з шаблоном. 

Існує кілька способів визначення ступеня схожості двох зображень. 

Один з них - побудова кореляційної функції 

  (1) 

де x (r, c), t (i, j) - значення аналізованих функцій, наприклад висоти, в точках 

з координатами (r, c) зображення і (i, j) шаблону; tpR і tpC - ширина і довжи-

на шаблону. Чим більше значення приймає кореляційна функція в точці, тим 

повніше поблизу неї збігаються зображення з шаблоном. 

Нормалізована кореляційна функція обчислюється: 

  (2) 

де Rxx і Rtt - автокореляційні функції зображення і шаблону відповідно: 

   (3) 

  (4) 

При обчисленнях кореляційної функції значення x і t в точках, що вихо-

дять за межі зображення і шаблону, прирівнюються нулю. 

Кореляційний аналіз зображень дає змогу з великою ймовірністю відслі-

дкувати найменші зміни в зображенні поверхні шкіри, що виникають під 

впливом біологічно – активних речовин. 

 

ВИСНОВКИ 

Застосування запропонованого методу аналізу шкіряного покриву, вико-

ристовуючи за фотофіксацію в широкому спектральному діапазоні та коре-

ляційний аналіз зображень, дозволить ефективно оцінювати індивідуальну 

реакцію шкіри людини, дію косметичних або лікувальних засобів та, корис-
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туючись пробниками, зекономити кошти при застосовуванні дорогих косме-

тичних засобів. Також даний спосіб дає змогу вчасно виявити шкідливі про-

яви та використати коригувальні засоби для покращення стану шкіри. 

Аналіз впливу біологічно активних речовин на шкіру, використовуючи 

додаток на андроїд дозволить не використовувати дорогі прилади, проаналі-

зувати ефективність використаних засобів та в будь-який час самостійно оці-

нити стан шкіри за допомогою смартфона.  
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