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Принцип фотоплетизмографії заснований на оптичній денситометрії – визначенні
оптичної щільності тканини. У цьому випадку досліджувана область просвічується з одного
боку, після чого на фотоприймач поступає відбите світло і те що пройшло крізь тканину.
Величина його інтенсивності пропорційна зміні кровопостачання досліджуваної тканини під
час скорочення та розслаблення серцевого м’яза, тобто визначається розміром судини або
об’ємом крові в досліджуваній зоні. Чим більше крові в судині, тобто чим більше в ній
еритроцитів - світлорозсіюючих частинок, тим сильніше світло відбивається від них.

Фотоплетизмографія дозволяє виявити стеноз (склероз судин), оцінити їх тонус,
отримати непрямі дані про роботу серця. Розширення і скорочення судини відображається на
зміні амплітуди сигналу, що надходить від фотоприймача. Судинозвужувальний ефект
викликає збільшення амплітуди, а розширення судин (вазодилатація) призводить до
зменшення амплітуди.

Порушення мікроциркуляції є причиною багатьох захворювань. Фотоплетизмографія
визнана простим і надійним методом судинного скринінгу, а саме дає можливість оцінити
в'язкість крові за показниками відбитої хвилі.

Використання пальцевої фотоплетизмографії вважається найбільш зручним як для
лікаря, так і для пацієнта. Ця методика дозволяє отримати максимальний обсяг інформації
завдяки інтенсивному кровообігу в дистальних фалангах. Крім того, ці ділянки мають
невелику кількість м’язів, які активно поглинають інфрачервоне випромінювання.
Принципово новим може бути використання в цих дослідженнях еластичних OLED-
дисплеїв, які можна прикріпити до шкіри людини, повністю повторюючи її "рельєф". Ці нові
технології, дозволяють відстежувати та демонструвати такі показники, як частота серцевих
скорочень та інші біометричні дані в режимі реального часу. Це такий собі протопит
"еластичної електронної шкіри". Тести підтвердили, що датчик і OLED-дисплей
продовжували стабільно працювати навіть після того, як матриця була розтягнута у 1000
разів.
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Vitamin D is known to reduce insulin resistance trough its effect on calcium and phosphorus

metabolism and through regulation of the insulin receptor gene. Besides, vitamin D is a fat-soluble
substance and people who have high body fat need higher doses of vitamin D for the optimal body
in need. Previous analysis conducted in 58 obese adolescents demonstrated that a 1% increase in fat
weight was associated with a 1.15 ± 0.55 nmol/L reduction in serum calcifediol. Thus, there is a
need in studying dependence of 25-hydroxyvitamin D (25 (OH) D) on patients’ fitness, physical
activity and insulin resistance in order to understand the necessity of cholecalciferol prescription for
the correction of these metabolic disorders.

The aim of the study was to examine the relationship between vitamin 25 (OH) D content in
serum and body composition, physical activity and insulin resistance. 35patients (15 females, 20
males) aged 28.1 ± 6.3 years were enrolled into the study between February-March 2021 and
provided written consent to use their data. Protocol of examination included the following data:


