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Анотація. Досліджено розподіл статичних електричних потенціалів в біологічно-активних зонах обличчя в 
залежності від умов навколишнього середовища (атмосферний тиск і вологість атмосферного повітря). 
Визначено, в яких біологічно-активних зонах обличчя статичний електричний потенціал в більшій мірі 
змінюється в залежності від метеоумов. Запропоновано застосовувати принцип оптимуму для пояснення 
зв’язку електричних потенціалів шкіри із параметрами умов зовнішнього середовища.  
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Аннотация. Шарафи Р. Горлов Д. Богданов В. Горго Ю., Коробейников Г. Пространственное деление 
статических электрических потенциалов поверхности кожи человека под воздействием метеофакторов. 
Исследовано деление статических электрических потенциалов в биологически-активных зонах лица в 
зависимости от условий окружающей среды (атмосферное давление и влажность атмосферного воздуха). 
Определено, в каких биологически-активных зонах лица статический электрический потенциал в большей мере 
изменяется в зависимости от метеоусловий. Предложено применять принцип оптимума для объяснения связи 
электрических потенциалов кожи с параметрами условий внешней среды. 
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Annotation. Sharafi R., Gorlov D., Bogdanov V., Gorgo Yu., Karobeynikov G. The spatial distribution of human 
skin static electric potential induced by environmental factors. The allocation of static electric potential of face 
biology-active zones and its dependence on environmental factors (atmospheric pressure, dampness) were investigated. 
The biology-active zones where the static electric potential changes are more dependent on environmental factors were 
designated. There was offered to put into practice the rule of optimum to explain the relation of electric potential 
changes and environmental factors. 
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Вступ. 
Електричні характеристики організму широко застосовуються в сучасній науці і медицині, як для 

проведення досліджень, так і для оцінки стану здоров’я людини. Зокрема статичний електричний потенціал 
(СТЕП) насьогодні вважається перспективним параметром, за допомогою якого визначають адаптаційні 
можливості організму, працездатність, розвиток розладів внутрішніх органів, нервової системи тощо [1,3-5]. В 
даній роботі виявлені зв’язки між СТЕП та метеорологічними факторами (атмосферний тиск і вологість 
атмосферного повітря), а також розглядається принцип оптику як модель для описання виявлених зв’язків. 

Робота виконана за планом НДР Київського національного університету ім. Тараса Шевченко. 
Формулювання цілей роботи. 
Метою даної роботи є досліджувати статичних електричних потенціалів в біологічно-активних зонах 

особи залежно від умов навколишнього середовища і визначити, в яких біологічно-активних зонах особи 
статичний електричний потенціал змінюється залежно від метеоумов. Для досягнення поставленої мети 
використовувалися наступні методи дослідження: Вимірювання СТЕП відбувалося за допомогою приладу “Біо–
1 [1]. СТЕП реєстрували біполярно в трьох біологічно-активних зонах (БАЗ) голови: лобові, носові, виличні; 
справа і зліва на обличчі [2]. Визначені таким чином градієнти перераховувалися за формулою: 
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== 1 , де gi – градієнт потенціалу між поточною та i-тою зонами, при розташуванні умовного 

позитивного електроду в поточній зоні, N – кількість досліджених зон. 
Дані метеорологічних умов на час експерименту були люб’язно надані метеорологічною станцією 

Канівського природного заповідника. В дослідженнях приймали участь добровольці обох статей віком 18-22 р. 
із числа студентів біологічного факультету КНУ ім. Шевченка під час проходження практики в Канівському 
природному заповіднику в 2003 та 2004 н.рр. (n=200). Статистична обробка проводилась в середовищі Statistica 
6.0 (StatSoft, USA). 

Результати досліджень.  
За факторним аналізом було виявлено: 1) асиметрії СТЕП (градієнт потенціалу між правою і лівою 

однойменними БАЗ) в лобних, носових та виличних БАЗ є самостійними параметрами (факторні навантаження 
0,82-0,98); 2) градієнти між носовими і виличними БАЗ зліва і справа визначаються одним фактором (за 
попередніми дослідженнями, ведучу роль відіграє потенціал в носовій БАЗ); 3) градієнти СТЕП між лівими 
виличною та лобною БАЗ визначаються також одним фактором, на нашу думку – потенціалом у лобній БАЗ. 
Справа така закономірність не простежувалась. 

Серед метеофакторів, які найбільш впливають на рівень СТЕП шкіри можна виділити найбільш вагомі, 
зміни яких проявляються в вірогідних змінах електричних потенціалів. Вплив вологості атмосферного повітря 
на людський організм в найбільшій мірі відображається на відносних значеннях СТЕП в лівих носовій і 
виличній БАЗ. Взаємозв’язки СТЕП лівої виличної БАЗ за даними обох років виявилися дуже подібними, що 
свідчить про досить стабільне відображення параметру вологості в цій БАЗ. Найбільш достовірні (р<0,05) 



відмінності спостерігаються при вологості 14-16мБа д.н.п. Значення СТЕП в лівій виличній максимально 
позитивні (5-6,8мВ). При високій вологості повітря (до 14мБа д.н.п.) значення СТЕП знаходяться на рівні 0-
3мВ. В носових БАЗ, на відміну від виличної БАЗ, за даними 2003 р., мінімальні розрахункові (-7 – -5мВ) 
значення СТЕП спостерігаються при вологості 14-18,5мБа д.н.п., а максимальні (-2,8 – 0,5мВ) – при 
максимальній вологості (> 19мБа). За даними 2004 р для СТЕП в цій БАЗ спостерігається подібна залежність 

Зміни атмосферного тиску також найкращим чином відображаються на розрахункових значеннях СТЕП 
в лівій виличній БАЗ (за даними обох років). При максимальному тиску (1001,3-1002,7мБа) СТЕП знаходяться 
на рівні –2,3–1,7мВ (2003) і достовірно відрізняються (p<0,05) від СТЕП за нижчого тиску (2,4 – 7мВ). За 
даними 2004 р, характер залежності СТЕП лівої виличної БАЗ подібний, а в правій виличній яка не проявляє 
зв’язків із вологістю, відрізняється від такого в 2003 р. Характерно, що тиск є найстабільнішим серед 
метеофакторів (відносно двох років), і можливо саме через це типи просторового розподілу СТЕП за цим 
параметром в носових БАЗ подібні. При збільшенні тиску понад 1005,6мБа розрахункові величини СТЕП 
коливались від –5,2 до – 3,2мВ.  

Графічні форми залежностей просторового розподілу СТЕП від погодних умов в більшості досліджених 
випадків підкоряються закону оптимуму. Наприклад, за певних значень вологості атмосферного повітря 
значення СТЕП не виходять за деякі межі. Однак при зменшенні чи збільшенні вологості, значення градієнтів 
СТЕП в лівій носовій і виличній БАЗ відхиляються в одну сторону (збільшення або зменшення потенціалу). 
Такі ж закономірності чітко прослідковуються і для температури зовнішнього середовища, де середніми 
значенням СТЕП відповідають межі зони температурного комфорту людини. Це дозволяє виявляти зону 
комфорту для певної особи чи групи осіб. Можна припустити, що для СТЕП певних БАЗ притаманно набувати 
позитивних, а для інших – негативних значень, що в свою чергу залежить від локалізації БАЗ та 
морфофункціональних особливостей цієї ділянки шкіри. 

Електричні потенціали на поверхні шкіри є динамічною системою, а їх дослідження має проводитися в 
напрямках вивчення механізмів генерування, так і вивчення закономірностей і зв’язків, які вони проявляють із 
іншими параметрами, що дасть можливість використовувати параметр СТЕП як діагностичний з більшою 
точністю і прогностичною здатністю. Систематизація цих знань дасть можливість встановити фізіологічну 
функцію електричних потенціалів поверхні шкіри і можливість їх застосування для подальших досліджень 
біології і медицини, визначення метеочутливості, кліматичної адаптації тощо.  

Висновки.  
Тиск і вологість атмосферного повітря впливають на розрахункові значення СТЕП лівих носової і 

виличної БАЗ. СТЕП в цих БАЗ під впливом зовнішніх факторів змінюються за принципом оптимуму. 
Розрахункові значення СТЕП більш інформативні, ніж значення градієнтів. 

Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем визначення 
просторового розподілу статичних електричних потенціалів поверхні шкіри людини під впливом 
метеофакторів. 
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