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Біореологія – наука, що вивчає плинність біологічних
рідин (крові тощо).

Головними реологічними характеристиками крові є в’язкість,
градієнт швидкості і швидкість осідання еритроцитів.

В’язкість визначається силами тертя між шарами газу або рідини, що
переміщаються паралельно один до одного з різними за модулем
швидкостями. З боку шару, котрий рухається швидше, на шар, який
рухається повільніше, діє прискорювальна сила. Навпаки, шар, що
рухається повільніше, гальмує шари, які рухаються швидше. Це явище
можна спостерігати в досліді, під час якого шар рідини перебуває між
двома паралельними пластинами

Рідина дотикається до обох пластин,
товщина шару ∆х. Нижня пластина закріплена.
Рідина в’язка і прилипає до обох пластин, тому
шар рідини, який безпосередньо межує з
пластиною, не рухається відносно неї. Якщо
прикласти до верхньої платини силу, то вона буде
рухатись з швидкістю ʋ. Внаслідок прилипання
верхній шар також рухатиметься зі швидкістю ʋ.
Він впливає на сусідній шар, зумовлюючи його
рух, але з дещо меншою швидкістю. Кожний шар
надає рух з меншою швидкістю шару, що лежить
під ним, і так аж до нерухомого нижнього шару.
Якщо швидкість ʋ достатньо мала, то такий рух
називають ламінарним, тобто окремі шари рідини
не змішуються.

ВЛАСТИВОСТІ РІДИН
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ВЛАСТИВОСТІ РІДИН

Закон Ньютона для в'язкості (1713)
І. Ньютон виявив, що сила тертя між шарами рідини,

які рухаються з різними швидкостями, залежить від площі
дотику шарів і зміни швидкості при переході від одного
шару до іншого (градієнт швидкості).

Одиницею вимірювання 
коефіцієнта в’язкості η є

[Па•с] = паскаль•секунда

Градієнт швидкості визначається 
відношенням зміни швидкості руху двох 
шарів до найменшої відстані між ними:

Вязкість залежить від 

температури
виду рідини форми молекул

ηt 

Відношення коефіцієнта динамічної в’язкості η до густини
рідини або газу називають кінематичною в’язкістю.

Величину, обернену до η, називають коефіцієнтом плинності.
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ВЛАСТИВОСТІ РІДИН
Одиниці вимірювання динамічної та кінематичної в'язкості:

НЬЮТОНІВСЬКІ ТА НЕНЬЮТОНІВСКІ РІДИНИ

η = const

gradυ

η

Приклад:  однорідна рідина, 
вода, ртуть, гліцерин, лімфа, 
плазма крові, сиворотка

η ≠ const

gradυ

η

Пример:  неоднорідна рідина, 
суспензії, кров, эмульсії, 
замазка, крем.

η не залежить від градієнта ʋ η залежить від градієнта ʋ

Кров – органічна система, яка відображає найменші зміни, ледь помітні зсуви, що відбуваються в організмі під час 
відхилення від норми, тобто є чутливим індикатором стану організму. Кров поза організмом має фізико-хімічні 
властивості, відмінні від властивостей крові у судинах. Вона втрачає свою динаміку внаслідок запуску процесів 
зсідання крові, на неї впливає температура, світло, стінки посудини. Тому кров у пробірці і кров у судинах 
організму суттєво відрізняються. За реологічними уявленнями кров є в'язкопластичною рідиною.
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Залежність між в'язкістю та градієнтом швидкості

1. Ньютонівські рідини

2. Неньютонівські рідини

ВЛАСТИВОСТІ КРОВІ
Основними гідродинамічними характеристиками крові є ефективна в'язкість і 

швидкість осідання еритроцитів.

Кров – це суспензія формених елементів у плазмі, яка, в свою чергу, є
суспензією білків в електроліті. Серед усіх формених елементів крові
найбільший відсоток (93%) становлять еритроцити, тому вони суттєво
впливають на її реологічні властивості. Тромбоцити мало впливають на
реологічні параметри крові, проте відіграють основну роль у її зсіданні.

Кров складається з великого числа 
макромолекул (альбуміну, ліпідів, 
карбогідратів) і 
клітин крові 
(еритроцити, лейкоцити, 
тромбоцити). 

Еритроцити мають  
найбільший вплив на 
реологію крові. Вони 
займають 46 % обєму 
крові. Це значення 
називається (0.46) 
гематокритом крові.
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Кров відноситься до неньютонівских рідин. Чим повільніше тече 
кров, тим вища її вʼязкість. 

η

gradυ

В основному,  це обумовлено 
агрегацією еритроцитів.

Чому еритроцитів?

В капілярах grad v η

η = 800 мПа•с

В артериях grad v η

η = 4-5 мПа•с

В’язкість крові 
– це фізико-хімічна властивість крові,  обумовлена силами внутрішнього 

тертя між форменими елементами і плазмою. 

Залежність в'язкості крові
від швидкості руху

В’язкість крові залежить від віку: у новонароджених вона у 1,5 рази більша
від норми, у жінок – дещо менша, ніж у чоловіків. Вона залежить від кількості
еритроцитів; зі збільшенням їх кількості в’язкість зростає. Перебування в
горах, деякі отруєння зумовлюють посилення утворення еритроцитів, і в’язкість
зростає. Анемія пов’язана зі зменшенням в’язкості крові.

В’язкість крові людини в нормі - 4·10−3 …5·10−3 Па·с, а за патологій вона
коливається від 1,7··10−7 до 22,9·10−3 Па·с. Венозна кров є дещобільш
в’язкою, ніж артеріальна. Під дією фізичних навантажень в’язкість крові
зростає. Збільшується вона також внаслідок інфекційних захворювань, проте,
наприклад, під час тифу і туберкульозу – знижується.

В’язкість цитоплазми зумовлена структурою біополімерів, що входять до її
складу; величина її коливається від 2·10−3 до 50·10−3 Па·с і залежить від
періодів клітинного циклу. Зокрема, в’язкість у різних частинах клітини різна.
Залежність вязкості цитоплазми від температури складна. Температура понад
40…50 ℃ і нижче від 12…15℃ зумовлює зростання в’язкості.
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Фактори,  які впливають на в’язкість крові: 

1)Гематокрит. Чим більше гематокрит, тим більша в’язкість. 

2)Концентрація білків плазми крові. Чим більше білків, тим більша в’язкість. У 
великих судинах та in vitro в’язкість крові визначається  тільки цими двома 
факторами. У дрібних судинах на в’язкість додатково впливають: 

3)Лінійна швидкість крові. Чим більша лінійна швидкість, тим менша в’язкість і 
навпаки. У капілярах, де лінійна швидкість мінімальна в’язкість могла б сягати 
10 одиниць. Але цього не відбувається завдяки: 

4)Ефекту Фареуса-Ліндквіста. Цей ефект характерний для судин діаметром 
менше 1 мм. У дрібних судинах еритроцити вибудовуються ланцюгом і 
рухаються змійкою в оболонці з плазми крові. За рахунок цього в’язкість 
зменшується у декілька разів. 

Віскозиметрія – вимірювання в'язкості рідин

Прилади для вимірювання динамічної або кінематичної 
в'язкості  - віскозиметри

В системі одиниць СГС і в СІ динамічна в'язкість вимірюється 
відповідно в пуазах (П) і паскаль-секундах (Па · с), кінетична -
відповідно в Стоксах (Ст) і квадратних метрах на секунду (м² / с).

Динамічна, або абсолютна (текучі параметри рідких середовищ 
за стандартних умов)

Кінетична (плинність тих же рідин, але вже під температурним 
впливом і під тиском)
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Залежно від того, який метод лежить в основі функціонування 
приладу, він може належати до одного з наступних видів:

Капілярні віскозиметри
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Ротаційні віскозиметри
досліджуване середовище розміщується в щілині між двома циліндрами, один з 

яких нерухомий, а інший може обертатися з певною кутовою швидкістю. 

Rheotest RV2.1 - Найбільш проста модель
Прилад працює без застосування персонального 
компьютера, має аналоговий дисплей та вихід на 
самописець

Виіскозиметр 
VT550 -
високоточна 
модель з 
широким 
діапазоном 
вимірювання, 
ручний або 
автоматичний 
режим
під 
компьютерним 
управлінням.

Експрес-
аналізатор

Вібраційні віскозиметри
Портативний

Заснований на зміні резонансної 
частоти коливань в рідині різної 
в'язкості.

Віскозиметри з падаючою кулькою
Їх функціонування ґрунтується на законі Стокса, який 
визначає силу опору F кульки, рухаючись повільно і 
поступально. Визначення в'язкості відбувається на основі 
часу, за який кулька проходить певну дистанцію, в 
більшості випадків, без додаткової сили, тільки під 
впливом власної ваги.

Віскозиметр Гепплера
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Гемодинаміка
– це розділ біомеханіки, який вивчає рух крові в судинній системі.

Задача гемодинаміки встановити зв’язок між основними гемодинамічними
показниками, а також їх залежність від фізичних параметрів крові і
кровоносних судин. До основних гемодинамічних показників відносять тиск і
швидкість руху крові.

Системна 
гемодинаміка

Регіональна 
(органна) 

гемодинаміка

Тканинна 
гемодинаміка

(мікроциркуляція)
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Закони гідродинаміки, 
що використовують в гемодинаміці : 

І. ЗАКОН ОМА

ІІ. ЗАКОН ПУАЗЕЙЛЯ

Закон Ома: Об’єм рідини, який проходить через поперечний перетин 
трубки за одиницю часу (об’ємна швидкість руху рідини) дорівнює відношенню 
різниці тисків на кінцях трубки до гідродинамічного опору 

Об’єм крові, який проходить через поперечний перетин 
судини за одиницю часу (об’ємна швидкість руху крові) 
дорівнює відношенню різниці тисків на початку і в кінці 
судини до гемодинамічного опору.        

Для великого кола кровообігу: Р1 – тиск в аорті, Р2 – тиск у порожнистій вені. 
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26

Моделі кровоносної системи

Рівняння Пуазейля 

може бути записане у формі

де ‒ гемодинамічний опір (опір судин руху крові)                                  

дана формула аналогічна закону Ома



13.03.2020

14

Обмеження щодо застосування законів 
гідродинаміки у гемодинаміці:  

1. Закони гідродинаміки описують рух рідини по жорстким трубкам, 
а судини еластичні; 

2. Закони гідродинаміки описують рух гомогенної рідини, а кров 
містить клітини і не є гомогенною; 

3. Закони гідродинаміки застосовують для ламінарного руху рідини, 
а рух крові в судинах може бути турбулентним;

4. Закони гідродинаміки описують однонаправлений рух рідини, а 
кров у судинах може рухатись в різних напрямках у зв’язку з 
роботою серця. 
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Характер течії рідини визначається числом Рейнольдса

РЕЙНОЛЬДС, ОСБОРН 
(1842–1912),

анг. інженер та фізик.

У 1883 Рейнольдс встановив, що 
ламінарна течія (плин) 
переходить в турбулентну, коли 
введене  ним число Рейнольдса 
перевищує критичне значення. 

Величина 
безрозмірна

Якщо Re < Reкр => Ламінарна течія (плин)

Якщо Re > Reкр = > Турбулентна течія (плин)
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• Для труби з круглим перерізом за нормальних умов 
критичне значення числа Рейнольдса

Re кр = 2000..4000

• Таким чином:
• Re < 2000: ламинарна тічія (плин)
• 2000 < Re < 4000: перехідна тічія
• Re > 4000: турбулентна течія

Число Рейнольдса

турбулентна

ламінарна

перехідна
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СУДИННА СИСТЕМА

Показники гемодинаміки в різних частинах судинного русла:
А – розподіл крові; Б – рівень кров'яного тиску, 
сумарний просвіт судин і лінійна швидкість кровоплину
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Біофізика кровообігу
Кров переміщується судинами внаслідок скорочення серця і створення

внутрішньосудинного тиску. Незважаючи на еластичну амортизацію в аорті та
широких судинах, тиск крові коливається через циклічність роботи серця.

Джерелом енергії, яке забезпечує рух крові в судинній системі, є серце,
енергія функціонування якого забезпечується АТФ, що утворюється в результаті
гліколізу та окисного фосфорилювання в серцевому м’язі. З енергетичного
погляду серце – система, яка виконує механічну роботу за рахунок хімічної
енергії.

Рух крові в судинній системі можливий за різниці тисків на початку і в кінці
судини. Ця різниця тисків створюється роботою серця.

Другий фактор – скорочення скелетних м’язів та від’ємний тиск у
плевральній порожнині. Під час скорочення скелетних м’язів стискаються вени
і, завдяки їх вентильним властивостям, кров рухається в одному напрямі – у бік
серця. Від’ємний тиск сприяє припливу крові до серця венами.

Під час скорочення лівого шлуночка в аорту,
заповнену кров’ю, викидається систолічний (ударний)
об’єм крові (60-70 мл у нормі).

Внаслідок фізичних навантажень або серцевої
патології ударний об’єм змінюється.

У медичній практиці як діагностичний тест
використовують хвилинний об’єм крові, що залежить
від статі, зміни температури середовища та віку.
Зростання фізичних навантажень теж зумовлює
зростання хвилинного об’єму крові. У спортсменів він
сягає 4 л, а за серцевої недостатності може становити
1,5 л.
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Ударний об’єм крові надходить в аорту, клапан закривається, і там
створюється підвищений тиск, який називають систолічним (приблизно
дорівнює 16 кПа). Внаслідок інерції крові цей тиск зумовить не переміщення її
судиною, а розширення судини та наповнення її кров’ю. Пружна сила стінки
судини виштовхує надлишок крові в наступну ділянку, де весь процес
повторюється. Таким чином, стінкою судини поширюється імпульс, який
залежить від тиску, швидкості кровоплину та деформації стінки судини.

Так утворюється 
пульсова хвиля.

Пульсова хвиля

Пульсова хвиля - це хвиля підвищеного тиску, що розповсюджується 
по аорті та артеріях, 

викликана викидом крові з лівого шлуночка в аорту під час систоли.

Швидкість поширення пульсової хвилі – це кількісний показник   

пружних властивостей артерій

Е –модуль Юнга
h- толщина стенки
d –диаметр сосуда
ρ – плотность крови

Формула Моенса- Кортевега

В нормі 5-10 м/с.

З віком швидкість поширення пульсової хвилі збільшується,
Оскільки еластичність судин зменшується.
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Об’ємна швидкість великою мірою залежить від радіуса трубки. Якщо за
певної патології артеріальні стінки потовщуються (R – радіус трубки потоку
зменшується). Тому послаблюється потік крові, що зумовлює виникнення
болю в грудях (стенокардія). Причиною стенокардії є атеросклеротичне
ушкодження артерій. У такому випадку вживають лікарські препарати,
наприклад, нітрогліцерин, які розслаблюють м’язи артеріальних стінок,
збільшують просвіт судин, що посилює потік крові і зменшує навантаження
на серце.
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Чим більша площа поперечного перетину, тим менша 
лінійна швидкість і навпаки.
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Артерії містять 20% обʼєму крові. 
Вены – 75%

Через кожен 
рівень 
поперечного 
перетину, 
позначений 
вертикальними 
лініями, протікає 
однаковий об´єм 
крові

Як 
називається 
такий потік?

Стаціонарним
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Тиск крові

Тиск – це відношення сили, з якою кров діє на стінку 
судин до площі поверхні судинної стінки

Тиск крові має три складові:
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Кров в організмі людини здійснює повне коло за 20с, виконуючи за добу понад 3700 обертів. Довжина судин в організмі людини
становить 100 тис.км. Тому 7-8 л крові для їх заповнення недостатньо, й одночасна напружена робота багатьох систем неможлива, інтенсивно
постачаються кров’ю лише органи, які посилено працюють. Після споживання їжі, наприклад, найбільш інтенсивно працюють органи травлення,
до яких і надходить велика частина крові. Проте для нормальної роботи мозку її не вистачає, тому в людини спостерігається сонливість.

Вимірювання тиску крові
В основі вимірювання кров’яного тиску лежить аналіз звуків, які пов’язані з

поширенням пульсової хвилі по частково перетисненії артерії.
На руку між плечем і ліктем накладають манжету і нагнітають за допомогою

гумової груші повітря. Манжета стискає плечову артерію, і припиняється плин
крові. Стінки манжети еластичні, і внаслідок розслабленої мускулатури тиск у ній
рівний приблизно тиску в м’яких тканинах, які стискаються манжетою. У цьому
фізична суть методу вимірювання крові. Випускаючи повільно повітря, зменшують
тиск у манжеті та мяких тканинах. Коли кров проб’ється через перетиснену
артерію, фіксують систолічний тиск (перший удар, плин турбулентний, тому
виникають тони і шуми, які прослуховуються фонендоскопом).

Зменшення тиску зумовлює відновлення ламінарного потоку крові та водночас
послаблення тонів. Тиск у манжеті, який відповідає цілковитому відновленню
ламінарного потоку крові в артерії, фіксують як діастолічний (останній удар).
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У нормі систолічний артеріальний тиск коливається від 100 до 140 мм рт ст, 
діастолічний від 60 до 90 мм рт ст 
залежно від віку фізичного та психологічного стану людини

Добові коливання знаходяться в межах 10-20 мм рт ст

Уранці тиск дещо нижчий, ніж у вечері

З віком артеріальний тиск дещо підвищується
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