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КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ МІОКАРДА ПРИ ВІДКРИТИХ ОПЕРАЦІЯХ НА 

СЕРЦІ З ВИКОРИСТАННЯМ АПАРАТУ ШТУЧНОГО КРОВООБІГУ 

 
Статтю присвячено проблемі неінвазивного контролю температури міокарда при операціях на відкритому 

серці в умовах штучного кровообігу. На основі аналізу, узагальненню та систематизації наукових джерел, та 

проведених  досліджень висвітлено проблему термічного аналізу та контролю температури на поверхні 

міокарду при хірургічних операціях де потребується охолодження, зігрівання чи підтримка гомеостазу серця. 

Розглянуто можливість використання в кардіохірургії спрощеного методу контролю температури серця за 

допомогою пірометричного обладнання. Описано актуальний стан використання термографів для контролю 

температури біологічних об’єктів. Отримані результати можуть бути використанні у подальших 

дослідженнях, та при розробці пірометричної системи контролю температури для кардіохірургії на основі 

послідовної серії  вимірів у контрольних точках на поверхні міокарду.   

Ключові слова: термографія, апарат штучного кровообігу, тепловізор, контроль температури міокарда, 

терморегуляція.  

 

Однією з найважливіших проблем при 

кардіохірургічних втручаннях є захист 

міокарда від ішемічного пошкодження під час 

пережиму аорти, коли нормальна коронарна 

перфузія відсутня. Ішемія сприяє швидкому 

виснаженню запасів високоенергетичних фос-

фатів в міокарді, що ініціює комплексний кас-

кад іонних, біохімічних і морфологічних змін, 

які ведуть до некрозу міокардіоцитів. Для неін-

вазивного контролю температурного розподілу 

в біологічних об’єктах перспективним та 

інноваційним є використання термографів і 

пірометрів у кардіохірургії. Вони дають 

високоінформативне зображення різниці 

температур на всій поверхні серця. [1,c.34]. 

Зниження температури серця  з +36 °C до 

+18 °C є головним фактором захисту від 

гіпоксичного ураження при виключенні цього 

органу з кровообігу при операціях на 

відкритому серці. Безконтактне вимірювання 

температури особливо необхідне на етапах 

зігрівання. Під час зігрівання на початковому 

етапі температурна різниця між теплоносієм і 

тілом не повинна перевищувати 7°C (за 

клінічним протоколом проведення штучного 

кровообігу), і за деякими даними 5°C. [3, c.56] 

Для оцінки температурних показників 

міокарду використовується неінвазивний метод 

реєстрації теплового випромінювання. Теплове 

випромінювання – це електромагнітне 

випромінювання яке виникає за рахунок  

внутрішньої енергії випромінюючого тіла. 

Теплове випромінювання залежить тільки від 

температури та оптичних властивостей тіла. 

Будь-яке тіло, температура якого вище за 

абсолютний нуль дає теплове випромінювання. 

Експерименти свідчать, що теплове 

випромінювання має безперервний спектр. Це 

означає, що нагріте тіло випускає деяку кіль-

кість енергії випромінювання у інфрачервоно-

му діапазоні частот. Розподіл енергії випромі-

нювання тіла по спектру залежить від темпера-

тури. На цих принципах будується отримання 

термографічного зображення [5]. Сучасні сис-

теми теплового бачення розширюють можли-

вості приладів інфрачервоного діапазону шля-

хом візуалізації природного випромінювання 

нагрітих об’єктів в діапазоні від коротко-

хвильових червоних променів до дальньої 

інфрачервоної області спектра. Тепловізійні 

системи, що реєструють випромінювання за ме-

жами видимого світла (0,4 - 0,7мкм) дозволяють 

створювати зображення, яке відображає роз-

поділ температур на поверхні об’єктів. [4,c.38] 

Термограф – високовартісне та високо-

технологічне обладнання, використання якого 

веде до підвищення технічного рівня склад-

ності реалізації реальної операції. Такий 

контроль температури потребує постійної 

роботи кваліфікованого працівника, який 
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аналізує данні, та регулює роботу апарату 

штучного кровообігу, а також слідкує за 

ситуацією в цілому. У якості альтернативи 

цього методу пропонується використання 

неінвазивного вимірювача температури у 

контрольних точках, наприклад безконтактного 

лазерного пірометра. Використання такого 

приладу потребує набагато менших фінансових 

витрат і не потребує від медичного персоналу 

спеціальних технічних знань для обробки та 

аналізу результатів вимірювання.[2] 

В ході проведення практичних досліджень 

було проаналізовано можливість використання 

спрощеного методу неінвазивного контролю 

температури міокарда при операціях на 

відритому серці. 

Для обґрунтування можливості 

застосування такого методу було розроблено 

підхід до статистично аналізу термографічних 

зображень, що отримані при проведенні 

операцій на відритому серці. Даний підхід був 

змодельований в програмному середовищі 

Matlab. В основу запропонованого методу 

покладено статистичний аналіз термограм 

поверхні міокарда і середніх значень 

температури у контрольних термічних зонах на 

поверхні міокарда, які дають чітке уявлення 

про розподіл температури на поверхні 

міокарду. 

Результати вимірювань температури 

пірометром, що наведені на рисунку 1 у вигляді 

скатерограми для розподілу температур на по-

верхні показують,  що в процесі гіпотермії і 

гіпертермії при неінвазивному контролі темпе-

ратури необхідно використовувати комплек-

сний підхід для оцінки значень градієнтів тем-

ператури. Статистичний аналіз підтверджує, 

що процес зміни температури у міокарді є 

нелінійним, і на поверхні міокарда є ділянки з 

нерівномірним температурним розподілом.

 

 
Рисунок 1. - Зональна діаграма розподілу температури, скатерограма 

 

Саме тому існує необхідність в розробці 

неінвазивного методу автоматизованого 

контролю температури міокарду. На даному 

етапі ведеться дослідження можливості побудо-

ви технічної системи з програмним інтерфей-

сом, яка автоматично буде аналізувати отрима-

ні дані з розподілу температури, та на основі 

розрахованих градієнтів температуру в умовах 

штучного кровообігу буде здійснюватися 

поточний контроль температури в 

теплообміннику апарату штучного кровообігу.  

Такий прилад дозволить автоматизувати 

процес контролю температури серця і 

керування поточною температурою у 

теплообміннику апарату штучного кровообігу, 

сконцентрує увагу на дотримані клінічного 

протоколу штучного кровообігу, підвищити 

ефективність інтраопераційного захисту серця. 
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Диденко М.С., Шлыков В.В. 

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ МИОКАРДА ПРИ ОТКРЫТЫХ ОПЕРАЦИЯХ НА СЕРДЦЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Статья посвящена проблеме неинвазивного контроля температуры миокарда при операциях на открытом 

сердце в условиях искусственного кровообращения. На основе анализа, обобщению и систематизации научных 

источников, и проведению исследований освещена проблема термического анализа и контроля температуры на 

поверхности миокарда при хирургических операциях, в которых требуется охлаждение, согревание или 

поддержание гомеостаза сердца. Рассмотрена возможность использования в кардиохирургии упрощенного 

метода контроля температуры сердца с помощью пирометрического оборудования. Описано актуальное 

состояние использования термографов для контроля температуры биологических объектов. Полученные 

результаты могут быть использованы в дальнейших исследованиях, и при разработке пирометрической 

системы контроля температуры в кардиохирургии на основе последовательной серии измерений в контрольных 

точках на поверхности миокарда. 

Ключевые слова: термография, аппарат искусственного кровообращения, тепловизор, контроль температуры 

миокарда, терморегуляция. 

 

Didenko M., Shlykov V.  

CONTROL OF MYOCARDIUM TEMPERATURE UNDER OPEN OPERATIONS ON THE HEART WITH THE 

USE OF THE CARDIOPULMONARY BYPASS 

The article is devoted to the problem of controlling the temperature of the myocardium temperature during open heart 

surgery in conditions of artificial circulation. Based on the analysis, generalization and systematization of scientific 

sources, and research, the problem of thermal analysis and temperature control on the surface of the myocardium during 

surgical operations in which cooling, warming or maintenance of cardiac homeostasis is required is highlighted. The 

possibility of using a simplified method for monitoring heart temperature using pyrometric equipment in cardiosurgery 

is considered. The current state of use of thermographs for monitoring the temperature of biological objects is described. 

The results obtained can be used in further studies, and in the development of a pyrometric temperature control system 

in cardiac surgery based on a series of measurements at control points on the surface of the myocardium. 

Keywords: thermography, cardiopulmonary bypass, thermal imager, miocard temperature control, thermoregulation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


