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Streszczenie

Charakteryzacja stanu skóry ludzkiej za pomocą pomiarów impedancji i

współczynnika TEWL

Praca obejmuje tematykę pomiaru impedancji oraz współczynnika TEWL skóry ludzkiej.

Przedstawiono krótko budowę i funkcje skóry ludzkiej oraz opisano wpływ prądu elektrycznego na

skórę.  Została  dokonana  szczegółówa  analiza  metod  oraz  problemów  związanych  z

przeprowadzaniem pomiarów wspomnianych  parametrów.  Krótko  opisane  zostały inne  metody

oceny  stanu  skóry  ludzkiej.  Przedstawiono  wyniki  kilku  dotychczasowych  badań  z  dostępnej

literatury.  W ramach  pracy wykonane  zostały sondy pomiarowe do pomiaru  impedancji  skóry

ludzkiej.  Przy  ich  pomocy  wykonano  szereg  pomiarów  impedancji  naskórka,  które  następnie

zostały poddane  analizie.  Dla  wybranego  zakresu  częstotliwości  powstał  model  –  elektryczny

obwód zastępczy. Wykonana została również seria pomiarów TEWL, interpretacja wyników oraz

porównanie dwóch tewametrów o różnej zasadzie działania.

Słowa  kluczowe:  skóra  ludzka,  pomiary,  impedancja,  TEWL,  modelowanie  obwodów

zastępczych

Abstract

Characterization of the human skin condition by using impedance and

TEWL factor measurements

The thesis relates to the theme of measurements of impedance and TEWL factor of human

skin. It briefly presents the construction and function of human skin and describes the effect of

electric current on it. A detailed analysis of the methods and problems associated with carrying out

the measurements of these parameters was made. Different methods of assessment of the condition

of human skin were briefly described . The  thesis also presents the results of several previous

studies of  the  available literature. As a part  of  the thesis were made probes for  measuring the

impedance of the human skin. Using these, a series of epidermis impedance measurements tests

were  made,  which  were  then  analyzed.  For  the  selected  frequency range  model  –  equivalent

electrical  circuit was  created.  There  has  also  been made  a  series  of  measurements  of  TEWL,

interpretation of results and comparison of two tewametrs with diffrent principle of operation.

Keywords: human skin, measurements, impedance, TEWL, equivalent electrical circuit 
modelling
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1. Wstęp

1.1. Budowa i funkcje skóry ludzkiej

1.1.1. Budowa skóry ludzkiej

Ilustracja 1: Przekrój skóry ludzkiej[1]

Skóra  jest  zewnętrzną  powłoką ciała,  której  powierzchnia  u  osoby

dorosłej wynosi od 1,5 do 1,8m2. Posiada wielowarstwową budowę i składa

się z naskórka oraz skóry właściwej, pod którą występuje tkanka podskórna. 

Naskórek  jest  najbardziej  zewnętrzną  warstwą skóry.  Pełni  funkcję

ochronną  i  rozrodczą.  Jego  grubość  wynosi  zazwyczaj  od  0,5  do  2mm.

Tworzą  go  komórki  wielowarstwowego  nabłonka  płaskiego,  które  można
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podzielić na martwe i żywe. Komórki położone najbardziej na zewnątrz są

spłaszczone, bez jąder i tworzą martwą warstwę rogową. Stale ulegają one

procesowi złuszczania i są zastępowane przez nowe. Niżej położone komórki

składają się na warstwę ziarnistą, oddzielającą komórki martwe od żywych,

w  której  ulegają  one  procesowi  keratynizacji.  Najgłębiej  położone  są

komórki  żywe,  mające  zdolność  dzielenia  się,  które  tworzą  tzw.  strefę

rozrodczą. Tam powstają włosy, paznokcie oraz gruczoły skóry. W naskórku

nie ma naczyń krwionośnych – substancje odżywcze pobierane są z warstwy

brodawkowej znajdującej się w skórze właściwej. Błona podstawna naskórka

łączy naskórek ze skórą właściwą. Tam też następuje produkcja barwnika –

melaniny.

Skórę  właściwą  tworzy  tkanka  łączna  zbita  nieukształtowana.  Jej

grubość mieści się w granicach od 0,5 do 3mm. Znajdują się w nich liczne

naczynia  krwionośne,  nerwy,  receptory,  gruczoły,  korzenie  włosów.  Pełni

funkcję odżywczą i wspierającą. Podobnie jak naskórek można ją podzielić

na kilka warstw: warstwę brodawkową, warstwę podbrodawkową i warstwę

siateczkową.  Warstwa  brodawkowa  zbudowana  jest  z  sieci  naczyń

krwionośnych. Posiada ona brodawki uwypuklone w kierunku naskórka. Z

naczyń krwionośnych substancje odżywcze, woda i tlen transportowane są do

limfy,  a  stamtąd  do  naskórka.  Warstwa  ta  pełni  więc  istotną  rolę  w

odżywianiu naskórka i im wyższe brodawki, tym grubszy naskórek w danym

miejscu.

Warstwa podbrodawkowa podtrzymuje warstwę brodawkową.  Składają się

na nią włókna kolagenowe i sprężyste. W tej warstwie znajdują się nerwy

oraz  żyły  i  tętnice,  tworzące  splot  podbrodawkowy.  Biorą  one  udział  w

termoregulacji ustroju.

W  warstwie  siateczkowej  znajdują  się  włókna  kolagenowe  i

elastynowe.  Warstwa  ta  charakteryzuje  się  grubszym  utkaniem

włókienkowym, niż wyżej leżące warstwy.

Tkanka  podskórna  łączy  skórę  właściwą  z  leżącymi  pod  nią

strukturami, takimi jak mięśnie, kości czy ścięgna. Jej budowa jest różna w
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zależności od położenia. Od strony skóry tworzy ją tkanka łączna właściwa

wiotka.  Poniżej  znajduje  się  również  warstwa  tkanki  tłuszczowej,  która

chroni ustrój przed utratą ciepła. W warstwie podskórnej położone są części

wydzielnicze  gruczołów.  Jej  budowa  pozwala  na  przesuwanie  się  skóry

względem podłoża.  Zabezpiecza  to  przed mechanicznym uszkodzeniem w

wyniku działania niewielkich sił.

Do  skóry  zalicza  się  również  twory  skóry:  gruczoły,  włosy  i

paznokcie.  Wyróżnia  się  kilka  rodzajów  gruczołów:  gruczoły  potowe,

gruczoły łojowe i gruczoły mlekowe.  [2]

1.1.2. Funkcje skóry 

Jedną  z  głównych  funkcji  skóry  jest  funkcja  bariery  oddzielającej

organizm  od  czynników  zewnętrznych.  Uniemożliwia  utratę  oraz

pochłanianie  wody  ze  środowiska,  zapobiega  utracie  elektrolitów,  oraz

przenikania do ustroju niepożądanych substancji z zewnątrz. Główna bariera

dla  wody znajduje  się  w  warstwie  rogowej  skóry.  Jej  rolę  pełni  materia

międzykomórkowa, składająca się głównie z lipidów. Poza tym skóra chroni

organizm  przed  potencjalnie  szkodliwymi  czynnikami  chemicznymi,

drobnoustrojami,  oraz  mikroorganizmami.  Ma  również  znaczącą  rolę  w

termoregulacji.  Pozwala  na  odbiór  bodźców  (dotykowych,  bólowych,

termicznych itp.)  Tkanka tłuszczowa warstwy podskórnej  stanowi rezerwę

energetyczną. [3]
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1.2. Skóra ludzka a prąd elektryczny

1.2.1. Przepływ prądu przez skórę

Aby mówić o mierzeniu jakichkolwiek wielkości charakteryzujących

stan  skóry  przy  pomocy  prądu  elektrycznego,  należy  najpierw  omówić

sposób przepływu prądu przez skórę. Na poziomie komórkowym odpowiada

on ogólnemu opisowi przepływu prądu przed tkanki żywe. 

Impedancja  jest  wielkością  charakteryzującą  zależność  między

napięciem a natężeniem prądu w obwodach prądu zmiennego. Impedancję

żywych tkanek nazywa się czasem bioimpedancją. Różne elementy ustroju

wykazują różną impedancję. Błona komórkowa zachowuje się jak membrana

elektrochemiczna, to znaczy jest półprzepuszczalna i pozwala przenikać tylko

niektórym rodzajom jonów.  [4] To powoduje, że membrana zachowuje się

nieco  jak  kondensator  –  część  ładunku  zostaje  zatrzymana.  Z  kolei

środowisko zarówno wewnątrz- jak i zewnątrzkomórkowe wykazuje głównie

rzeczywisty  opór  elektryczny.  Można  więc  stwierdzić,  że  tkanki  żywe

wykazują pewną rezystancję i  pojemność, nie wykazując jednak przy tym

indukcyjności.

Z  powyższych  właściwości  tkanek  wynika,  że  na  przepływ  prądu

zmiennego o niskich częstotliwościach ma wpływ głównie stan środowiska

międzykomórkowego, które wykazuje głównie opór rzeczywisty. Z kolei na

przepływ prądu o wysokich częstotliwościach wpływa zarówno przestrzeń

międzykomórkowa,  jak  i  wnętrze  komórek  oraz  stan  błony.  Impedancja

tkanki zależy więc silnie od częstotliwości prądu.

Zdrowe komórki są zazwyczaj inaczej ułożone, mają inne kształty i

inną błonę niż komórki uszkodzone. Można więc z tego wnioskować, że przy

pomocy pomiarów impedancji tkanki można wykryć pewne jej defekty, a co

za tym idzie podjąć próbę diagnozy schorzenia.

W  związku  z  powyższymi  właściwościami,  tkankę  żywą  można

opisać prostym obwodem zastępczym, przedstawionym na Ilustracji. Ri oraz
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Cm oznaczają  odpowiednio  rezystancję  oraz  pojemność  komórek,  a  Re –

rezystancję środowiska zewnątrzkomórkowego.
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Ilustracja 3: Przepływ prądu przez tkankę żywą [4]

Ilustracja 2: Podstawowy obwód zastępczy opisujący tkankę
żywą [5]



1.2.2. Dyspersja impedancji w tkance żywej

Na  podstawowym  wykresie  modułu  impedancji  dla  tkanki  żywej

można wyróżnić trzy podstawowe regiony, w których wartość tej wielkości

spada  wraz  ze  wzrostem  częstotliwości  prądu.  [4]  Przedzielone  są  one

obszarami, w których wartość ta jest stała lub bliska stałej. Rejony spadku

impedancji powiązane są z pewnymi właściwościami tkanek i nazywane są

obszarami dyspersji  impedancji.  Pierwszy raz zostały one zdefiniowane w

1957 r. przez H. P. Schwana. [7] Przedstawia je Ilustracja 4.

Obszar  dyspersji  α –  od  pojedynczych  herców  do  dziesiątek

kiloherców  odpowiada  zjawisku  polaryzacji  chmur  jonów  w  przestrzeni

międzykomórkowej  w  pobliżu  błon  komórkowych.  Zależy  od  rozmiarów

komórek i struktury powierzchniowych ich warstw. Region β-dyspersji – od

kiloherców  do  setek  megaherców  jest  powiązany  z  polaryzacją  oraz

zmianami  struktury  błony  komórkowej.  Rejon  γ-dyspersji  –  od  setek

megaherców do kilku gigaherców związane są z  polaryzacją molekuł wody

związanej.  Powyżej  tych  częstotliwości  istnieje  również  rejon  δ-dyspersji,

która odpowiada polaryzacji wody wolnej. Najwięcej istotnych biologicznie

informacji  niesie  ze  sobą  obszar  dyspersji  β.  Poszczególne  regiony

opisywane są zazwyczaj przy użyciu częstotliwości środkowej obszaru f0.
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Ilustracja 4: Dyspersja impedancji w tkance żywej[4]



Pomiary  bioimpedancji  znalazły  zastosowanie  w  kilku  obszarach.

Pomijając szerzej opisane w rozdziale 3.  badania skóry,  wyniki pomiarów

impedancji  całego  ciała  wykorzystuje  się  do  oszacowania  procentowej

zawartości  wody,  tłuszczu  oraz  mięśni  w  organizmie.  Po  za  tym  istnieje

również  tomografia  impedancyjna  (EIT  –  Electrical  Impedance

Tomography), wykorzystywana głównie do obrazowania zawartości płynu i

gazu w obrębie klatki piersiowej. [8]

1.2.3. Impedancja skóry

Na  podstawie  dotychczas  przeprowadzonych  badań  ,  można  w

ogólności stwierdzić, że impedancja skóry dla niskich częstotliwości prądu

(<1kHz)  jest  zdominowana  przez  naskórek,  natomiast  dla  wysokich

częstotliwości  (>1MHz)  dominują  głębiej  położone  struktury.  Wpływ

naskórka pozostaje jednak duży również dla częstotliwości rzędu 100kHz,

malejąc wraz z jej wzrostem, jednak nawet przy 1MHz nie jest pomijalny.

Wpływ ten można zminimalizować poprzez przeprowadzenie eksperymentu

ze  ściąganiem martwej  warstwy naskórka  przy pomocy taśmy klejącej.  Z

każdym kolejnym zerwaniem wpływ naskórka na spektrum impedancji jest

mniejszy. U zdrowej osoby naskórek wraca do poprzedniego stanu po około

dwóch tygodniach.
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Ponieważ  spektrum  impedancji  dla  niższych  częstotliwości  jest

zdominowane  przez  stan  naskórka,  można  na  podstawie  pomiarów

impedancji  wnioskować  o  stanie  bariery,  o  której  mowa  w  rozdziale  1.

Pozwala to na ocenienie poziomu nawilżenia skóry lub wykrycie obrzęków,

które charakteryzują się nadmiernym nagromadzeniem wody w środowisku

międzykomórkowym.  Zmiany  uwidaczniają  się  w  widmie  impedancji  w

regionie α- i β-dyspersji. Związane jest to z różną drogą przepływu prądu w

sytuacji, kiedy komórki są upakowane blisko siebie (zdrowa tkanka) oraz w

przypadku,  kiedy  są  one  od  siebie  oddzielone  znacznymi  przestrzeniami

pełnymi  wody  (obrzęk).  Impedancja  skóry  z  obrzękiem  jest  więc  dużo

większa niż skóry zdrowej. Nie ma on natomiast wpływu na impedancję na

wyższych częstotliwościach.
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Ilustracja 5: Zależność impedancji skóry od grubości warstwy naskórka [9]



1.2.4. Reakcja skórno – galwaniczna

Zjawiskiem, które może mieć wpływ na wynik pomiarów impedancji

skóry jest reakcja skórno – galwaniczna (Galvanic Skin Response – GSR).

Polega  ona  na  spontanicznej  zmianie  oporu  elektrycznego,  wywołanej

zmianą  nawilżenia  skóry,  spowodowanej  z  kolei  zmianą  aktywności

gruczołów  potowych.  Gruczoły   potowe  kontrolowane  są  przez  układ

współczulny.  Zmiany  te  mogą  oznaczać  reakcje  na  bodźce,  przeżywane

emocje  itp.   Zwiększenie  aktywności  gruczołów  potowych  powoduje

zwiększenie konduktancji skóry. [10]

Uwzględnienie  tego  faktu  prowadzi  do  wniosku,  że  pomiar

impedancji  skóry  ludzkiej  jest  procesem  złożonym,  na  wynik  którego

wpływają  czynniki  również  niezwiązane  bezpośrednio  ze  stanem  skóry.

Zapewnienie  badanej  osobie  niezmiennych  warunków,  spokoju  oraz

odpoczynku przed badaniem pozwala częściowo zniwelować ten problem.
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Ilustracja 6:  Przykładowe GSR [10]



1.3. Cel i zakres pracy

Celem pracy  była  analiza  właściwości  skóry  ludzkiej  przy  użyciu

znanych metod pomiarowych – pomiaru impedancji i współczynnika TEWL.

Przez właściwości rozumiane jest w tym wypadku głównie nawilżenie skóry

i stan bariery naskórkowej, ale również uszkodzenia czy stany chorobowe.

Jednym ze sposobów realizacji celu jest – obok ilościowego i jakościowego

opisu widma impedancji – modelowanie w postaci eletrycznych obwodów

zastępczych. 

Celem  pośrednim  było  również  omówienie  i  samodzielna  analiza

problemów i  ograniczeń  pojawiających  się  podczas  pomiarów impedancji

skóry ludzkiej oraz współczynnika TEWL. 

Nadrzędnym  celem  przeprowadzanych  badań  było  poszerzenie

wiedzy  o  sposobach  mierzenia  właściwości  skóry  ludzkiej  oraz  analizie

wyników tak, aby można było je wykorzystywać jako obiektywne badanie

przedstawiające pewną wartość z punktu widzenia fizjologii.

W  zakres  pracy  wchodził  pomiar  impedancji  skóry  ludzkiej  oraz

pomiar  współczynnika  TEWL  (TransEpidermal  Water  Loss).  Analiza

obejmowała  badanie  impedancji  skóry  w  szerokim  i  wąskim  zakresie

częstotliwości, określenie różnic w wynikach dla różnych osób, powiązanie

wyników ze stanem nawilżenia skóry, głównie stanem bariery naskórkowej.

Z tego powodu większość badań skupiała się na analizie właściwości tylko

zewnętrznej  warstwy  skóry  ludzkiej  –  naskórka.  Dla  wybranego  zakresu

częstotiwości powstał elektryczny obwód zastępczy. 

W  zakresie  pomiarów  TEWL  wykonane  zostało  porównanie

tewametrów  o  różnej  zasadzie  działania,  która  ma  wpływ  na  uzyskane

wyniki, a co za tym idzie powinna mieć wpływ na ich interpretację. 
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2. Metody oceny stanu skóry ludzkiej

2.1. Pomiar współczynnika TEWL

2.1.1. Ogólna zasada pomiaru 

Jednym  ze  sposobów  oceny  stanu  skóry  ludzkiej  jest  pomiar

współczynnika  TEWL  (TransEpidermal  Water  Loss  –  przeznaskórkowa

utrata  wody).  Współczynnik  TEWL  opisuje  ilość  wody  w  gramach

wyparowanej  z  1m2 skóry w  ciągu  jednej  godziny,  zgodnie  z  poniższym

wzorem. Jego jednostką jest [ g

m2
∗h ] . [11]

TEWL=
masa wyparowanej wody

mierzona powierzchnia∗czas [ g

m2
∗h ]

Pomiar współczynnika TEWL pozwala ocenić stan bariery chroniącej

głębsze warstwy skóry przed utratą wody. Jak pisano w rozdziale 1. główną

zaporą dla parowania wody ze skóry jest warstwa rogowa naskórka i lipidy

znajdujące się pomiędzy komórkami. Nie jest możliwe ocenienie jej stanu w

sposób bezpośredni, dlatego można go szacować mierząc stopień parowania

wody ze skóry. Zdrowy naskórek przepuści niewielką ilość wody, dlatego też

wartości  współczynnika  TEWL  będą  niższe,  niż  w  przypadku  skóry

przesuszonej bądź z pewnymi chorobami. Parowanie zdrowej skóry powinno

mieścić się w granicach 5 – 50 [ g

m1
⋅h ] . Nie da się jednak w ten sposób

ocenić stanu bariery w dowolnym miejscu na skórze – istnieją obszary, na

których  wynik  jest  niestabilny,  mało  powtarzalny,  a  także  osiąga  o  wiele

wyższe wartości. 
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2.1.2 Metody pomiaru współczynnika TEWL [12][13]

2.1.2.1. Tewametr z otwartą komorą pomiarową.

Mierzenie  współczynnika  TEWL  przy  pomocy  otwartej  komory

pomiarowej  jest  najpopularniejszą  metodą,  która  znalazła  zastosowanie

również  w  komercyjnych  rozwiązaniach.  Metoda  ta  polega  na  pomiarze

gradientu wilgotności. W komorze pomiarowej zamontowane są dwa czujniki

wilgotności: jeden tuż nad skórą a drugi nieco wyżej. Im wyższy gradient

wilgotności, tym wyższe parowanie. Sposób ten jest więc prosty w realizacji,

jednak  jego  dużą  wadą  jest  znaczna  wrażliwość  na  warunki  zewnętrzne.

Szczególne znaczenie mają tutaj  ruchy powietrza,  które mogą powodować

niepożądaną  wymianę  gazów  w  komorze  pomiarowej.  Dłuższy  czas

stabilizowania  wyniku  oraz  kontrolowane  warunki  pomiaru  pomagają

rozwiązać ten problem.

2.1.2.2. Tewametr z zamkniętą wentylowaną komorą pomiarową

W tej metodzie skóra jest stale owiewana strumieniem powietrza z

przyrządu pomiarowego. Również obecne są dwa czujniki wilgotności, jeden

mierzący  wilgotność  powietrza  przed  kontaktem  ze  skórą  i  drugi  po

kontakcie. Różnica w wilgotności pozwala wyliczyć, ile wody  wyparowało

ze skóry. Ciągły ruch powietrza uniemożliwia nasycenie się gazu w komorze

parą  wodną.  Z  kolei  zamknięta  komora  powoduje  uniezależnienie  się  od

warunków środowiska. Takie rozwiązanie ma jednak również swoje wady.

Pierwszą  z  nich  jest  wysuszanie  skóry  podmuchem powietrza.  Przy  zbyt

długo trwającym pomiarze parowanie zwiększa  się,  wynik może wzrastać

niekontrolowanie, a co za tym idzie nie jest już jakkolwiek miarodajny jeśli

chodzi o ocenę stanu skóry. Drugim czynnikiem nieco zwiększającym wynik

w stosunku do wyniku z innych tewametrów jest  „podnoszenie” wody ze
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skóry  przy  pomocy  strumienia  powietrza.  Znowu  sprowadza  się  to  do

problemu parowania większego niż w naturalnych warunkach poza komorą.

Jest to wyjątkowo widoczne przy mierzeniu wysokich wartości TEWL.

2.1.2.3 Tewametr z zamkniętą komorą pomiarową

Jest to rozwiązanie pośrednie pomiędzy dwoma powyższymi. Czujnik

wilgotności jest umieszczony nad skórą. Współczynnik TEWL jest wyliczany

na podstawie zmiany wilgotności w czasie. Zamknięcie komory powoduje

natomiast  odizolowanie  się  od  warunków  zewnętrznych.  Brak  obecności

strumienia powietrza niweluje problemy opisane w powyższym podpunkcie.

Pojawia się jednak nowa trudność – nasycenie powietrza w komorze parą

wodną. Gdy powietrze nie może już przyjąć więcej wilgoci, wynik pomiaru

jest znacznie zaburzony. Nie jest możliwy pomiar ciągły.
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Ilustracja 7: metody pomiaru współczynnika TEWL a) z otwartą komorą 
pomiarową, b) z zamkniętą komorą pomiarową [12]



2.1.2.4. Tewametr z wymrażaniem

Metoda ta jest modyfikacją metody z zamkniętą komorą pomiarową.

Na  dnie  komory  umieszczony  jest  kondenser,  na  którym  w  postaci  lodu

osadzana jest woda parująca ze skóry. Wykorzystywane są dwa czujniki –

pośrodku  komory  i  tuż  przy  kondenserze.  Ilość  wyparowanej  wody  jest

wyliczana na podstawie różnicy wilgotności. Wynik pomiaru jest niezależny

od warunków zewnętrznych, brak również problemu nasycania się powietrza

w  komorze,  nadal  pozostaje  jednak  problem  „podnoszenia”  wody  z

powierzchni skóry.

 

2.1.3. Podsumowanie

Każda z opisanych metod pomiaru współczynnika TEWL ma więc

swoje wady oraz zalety i trudno jest uzyskać powtarzalne wyniki o dobrej

dokładności.  Dodatkowym  problemem,  który  może  dotyczyć  każdego  z

powyższych sposobów jest stosowanie czujników o zbyt małej dokładności.

Ma to szczególnie duże znaczenie, ponieważ mierzone różnice wilgotności są

niewielkie.

Na wynik pomiaru może  również wpływać wiele innych czynników,

takie jak np. wysiłek fizyczny, stosowane kosmetyki, płeć i wiek pacjenta,

emocje itp.  Nie mniej  istotne są warunki zewnętrzne,  a przede wszystkim

temperatura  i  wilgotność  otoczenia.  [13]  Dlatego  też  badanie  musi  być

przeprowadzane  w  kontrolowanych  warunkach  i  z  zapewnieniem  osobie

badanej  odpowiedniego  czasu  na  odpoczynek  przed  przeprowadzeniem

pomiaru.  Niezależnie  od  tego  uzyskanie  powtarzalnego  wyniku  nie  jest

sprawą trywialną.
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2.2. Pomiar impedancji skóry

2.2.1. Wstęp

Przepływ prądu przez tkanki  żywe,  a  w szczególności  przez skórę

został szerzej opisany w rozdziale 1. Wspomniane zostały również zmiany w

poszczególnych warstwach skóry, a także schorzenia, które mogą wpłynąć na

zmianę impedancji skóry, co pozwala wykorzystać ten pomiar w medycynie

do  celów diagnostycznych,  bądź  też  w  kosmetologii.  Kolejną  kwestią  do

omówienia jest praktyczna realizacja takiego pomiaru. 

2.2.2. Pomiar bezinwazyjny

Najprostszym  sposobem  pomiaru  impedancji  skóry  ludzkiej  jest

pomiar  bezinwazyjny.  Impedancja  mierzona  jest  pomiędzy  dwiema

elektrodami. Ogólna zasada pomiaru jest prosta - na elektrody podawane jest

napięcie zmiennie, mierzony jest prąd, następne impedancja jest wyliczona

zgodnie z prawem Ohma. Głębokość przepływu prądu zależy od odległości

między elektrodami,  częstotliwości prądu i  właściwości fizycznych tkanki,

szczególnie  jej  warstwowości,  co  ma  duże  znaczenie  w przypadku  skóry.

Ogólnie  można  przyjąć,  że  głębokość,  na  jaką  wnika  prąd  jest  połową

odległości między elektrodami. [9] Wyższe częstotliwości penetrują materiał

głębiej, w przypadku gdy jest on warstwowy i kiedy warstwa zewnętrzna ma

silniejsze właściwości rezystancyjne niż pojemnościowe, w przeciwieństwie

do warstwy niższej.
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Możliwe  jest  mierzenie  impedancji  i  innych  parametrów

elektrycznych  skóry  przy  pomocy  niewielkich  elektrod  punktowych,

popularność  w  komercyjnych  rozwiązaniach  znalazły  jednak  elektrody

koncentryczne o różnych wymiarach. Przykładami takich urządzeń są:

– Skicon 200 (IBS Company)

– Corneometer CM 825 (Courage Khazaka Electronic)

– Nova DPM 9003 (Nova Technology Corporation)

– SciBase (SciBase AB)

Sonda  pomiarowa  do  pomiaru  impedancji  z  koncentrycznymi

elektrodami w wersji podstawowej musi składać się przynajmniej z dwóch

elektrod,  tak jak w przypadku użycia elektrod punktowych.  W niektórych

rozwiązaniach  użyto  dodatkowo  jednego  lub  dwóch  pierścieni  elektrod

ekranowych. [9] Istnieją również elektrody składające się z równoległych do

siebie pasków. [15]
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Ilustracja 8: Głębokość przepływu prądu w tkance w zależności od odległości 
między elektrodami [9]



Główną  wadą  nieinwazyjnego  pomiaru  impedancji  skóry  jest

znaczący  wpływ  naskórka  na  uzyskiwane  wyniki.  Jak  powiedziano  w

rozdziale pierwszym, naskórek wykazuje bardzo rozległą dyspersję  α, która

przesłania dyspersję α i β leżącej poniżej skóry właściwej. Uniemożliwia to

uzyskanie biologicznie istotnych informacji na temat warstw leżących pod

naskórkiem, a co za tym idzie próby rozpoznania chorób manifestujących się

w  skórze  właściwej  –  na  przykład  zmian  nowotworowych  czy  reakcji

alergicznych. Każda zmiana w warstwie naskórka, łącznie z przypadkowym,

nieznacznym  jego  uszkodzeniem  będzie  również  wpływała  na  wynik.

Pewnym sposobem na  rozwiązanie  tego problemu jest  zrywanie  naskórka

przy pomocy taśmy,  jest  ono jednak czasochłonne i  nie  zawsze  możliwe.

Innym sposobem jest użycie specjalnej mikroinwazyjnej sondy pomiarowej.
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Ilustracja 9: Sonda do nieinwazyjnego pomiaru impedancji skóry [9]



2.2.3. Pomiar mikroinwazyjny

Jedną  z  możliwości  pomiaru  impedancji  skóry  jest  pomiar  przy

pomocy  sondy  mikroinwazyjnej.  Na  powierzchni  elektrod  takiej  sondy

utworzone  są  niewielkie  kolce,  które  przebijają  naskórek.  Ich  długość

dobrana jest tak, aby nie sięgały ani nerwów, ani naczyń krwionośnych.  [4]

Rozwiązanie to pozwala badać właściwości impedancyjne głębiej leżących

warstw  skóry  bez  problemu  przysłaniania  ich  przez  naskórek  i  bez

konieczności zrywania naskórka przy pomocy taśmy. Pomiar jest bezbolesny.

Przykładowe  rozmiary  kolców to  długość  150  μm i  średnica  30  μm.  [9]

Kolce mogą mieć również kształt trójkąta.  [4] W przeciwieństwie do sond

nieinwazyjnych,  które  po  odpowiedniej  dezynfekcji  mogą  być  używane

wielokrotnie, sonda mikroinwazyjna jest jednorazowa.

2.3. Inne metody badania skóry

Ultrasonografia (USG)  wykorzystuje  zjawisko  rozchodzenia  się,

rozpraszania  oraz  odbicia  fali  ultradźwiękowej  na  granicy dwóch różnych

ośrodków.  W  przypadku  badań  skóry  wykorzystuje  się  fale  o  dużej

częstotliwości – co najmniej 10MHz. Im większa częstotliwość, tym lepsza
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Ilustracja 10: Powierzchnia przykładowej
mikroinwazyjnej sondy do pomiaru impedancji

skóry [9]



rozdzielczość, ale mniejsza głębokość penetracji, W przypadku USG skóry

można  więc  sobie  pozwolić  na  wyższe  częstotliwości  niż  podczas  badań

głębiej położonych narządów. 

Średnia  amplituda  echa  w  danym  obszarze  to  echogeniczność.

Echogeniczność  skóry różni  się  zależnie  od  warstwy.  [16]  Pierwsze  echo

pochodzi od naskórka i zależy głównie od grubości warstwy rogowej. Więcej

zrogowaceń w tym obszarze powoduje, że echo jest silniejsze. Echo skóry

właściwej  zależy  od  architektury  włókien  skórnych  i  zawartości  wody w

skórze. Obszary blizn z powodu zmian w układzie włókien kolagenowych

mają  niższą  echogeniczność.  U  osób  starszych  pojawia  się  również  echo

podskórne.  Stany  zapalne,  blizny,  obrzęki  itp.  są  zasadniczo  obszarami

hipoechogenicznymi. Na podstawie badań USG można również wnioskować

o grubości skóry.

Lampa Wooda emituje długofalowe promieniowanie nadfioletowe –

promieniowanie Wooda [17]. Do diagnostyki wykorzystywane jest zjawisko

fluorescencji pod wpływem światła o długości fali z przedziału 320-400nm.

Zawarta  w  skórze  melanina  silnie  pochłania  promieniowanie  UV.

Fluorescencja  obserwowana  jest  dzięki  obecności  w  skórze  kolegenu,

elastyny,  pewnych  aminokwasów  oraz  prekursorów  i  produktów  rozpadu

melaniny. Na podstawie zabarwienia, jakie daje lampa na skórze można więc

wnioskować o pewnych schorzeniach.

Pehametr pozwala mierzyć współczynnik pH skóry [18]. Aby wynik

pomiaru był wiarygodny i miał zastosowanie kliniczne, konieczne jest jednak

przeprowadzanie badania w ściśle określonych warunkach.

Korneometr jest  przyrządem  pozwalającym  badać  stan  bariery

naskórkowej.  Mierzy  nawodnienie  skóry  poprzez  pomiar  pojemności

elektrycznej – elektrody sondy są okładkami kondensatora, a mierzona skóra

warstwą  dielektryczną.  Zasięg  pomiaru  to  około  10  –  20  μm.

Wykorzystywany jest prąd o częstotliwości z przedziału 0,9 – 1,2MHz [19].
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Sebumetr pozwala  mierzyć  zawartość  sebum  w  skórze.  Zasada

działania przyrządu oparta jest na fotometrii.  Elementem pomiarowym jest

taśma, która staje się przezroczysta po kontakcie z sebum. Przy użyciu metod

fotometrycznych mierzony jest stopień jej przezroczystości. [20]

Profilometr pozwala  ocenić  profil  geometryczny  skóry,  ocenić

szorstkość,  głębokość  zmarszczek  itp.  W  tej  metodzie  wykonywany  jest

silikonowy odcisk  skóry,  którego  właściwości  są  następnie  mierzone  igłą

mechaniczną. Wyniki pomiarów prezentowane są w postaci wykresu.

Kutometr pozwala na ocenę biomechanicznych właściwości skóry.

[21]  Pomiar  polega  na  zassaniu  fragmentu  skóry  pod  stałym  ciśnieniem.

Mierzony  jest  opór,  jaki  stawia  skóra  w  trakcie  pomiaru  oraz  zdolność

powracania  do  stanu  pierwotnego.  Na podstawie  pomiaru  wyliczane   jest

odkształcenie  skóry  w  trakcie  pomiaru,  odkształcenie  resztkowe  i

elastyczność.  Pozwala  to  na  ocenę  zawartości  włókien  kolagenowych  i

elastycznych w skórze.

Twistometr służy do oceny tych samych właściwości, co kutometr.

[21] Zasada pomiaru również jest podobna, jednak zamiast zasysania skóry

pod  ciśnieniem,  stosuje  się  głowicę  wymuszającą  ruch  obrotowy  skóry.

Podobnie jak w poprzednio wymienionym urządzeniu,  mierzony jest  opór

jaki stawia skóra podczas przeprowadzania pomiaru oraz czas, w jakim skóra

powraca do stanu wyjściowego.

Istnieje wiele metod oceny stanu skóry ludzkiej. Głównym 

problemem wielu z nich jest ocena jakościowa zamiast ilościowej (USG, 

lampa Wooda) lub przede wszystkim niewielka powtarzalność i niepewność 

pomiaru. Wyniki badań silnie zależą od warunków otoczenia oraz cech 

osobniczych pacjenta. Ustalenie stałych norm dla skóry zdrowej i chorej nie 

jest proste.
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3. Badania impedancji skóry - literatura

Już od lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku przeprowadzane były

liczne  badania  elektrycznych  właściwości  skóry.  Kilka  z  nich  w  celu

przybliżenia  rozkładu  wyników  oraz  spodziewanych  wartości,  zostało

omówionych w poniższym podrozdziale.

3.1. Badanie I [22]

Pomiar impedancji skóry przeprowadzany był w zakresie od 1Hz do

1MHz. Obszary pomiarów pokrywały się z obszarami mocowania elektrod

do badań takich jak EKG, EEG, EMG itp. - Wybranych zostało w sumie 10

obszarów na głowie, klatce piersiowej oraz w okolicach kostek. Są to więc

inne obszary niż te, w których typowo mierzy się impedancję skóry. Badanie

przeprowadzane było na mężczyznach w wieku od 19 do 55 lat. Skóra przed

badaniem nie była w żaden sposób do niego przygotowywana. Korzystano z

elektrod nieinwazyjnych.

W obszarze od 100kHz do 1MHz wyniki pomiarów były bardzo do

siebie zbliżone dla wszystkich badanych miejsc na skórze. Skóra jest w tym

wypadku  modelowana  jedynie  za  pomocą  rezystora.  Większe  różnice  są

obserwowane  w  zakresie  od  1kHz  do  100kHz,  co  autorzy  tłumaczą

właściwościami pojemnościowymi skóry szczególnie uwydatniającymi się w

tym zakresie częstotliwości. Do modelu dodawany jest więc kondensator. W

niskich  częstotliwościach  rozrzut  jest  największy,  a  do  pełniejszego

zobrazowania  właściwości  elektrycznych  skóry  należy  wówczas  dodać

rezystor  równolegle  do  kondensatora.  Opisuje  on  rezystancję  zewnętrznej

warstwy rogowej naskórka.
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3.2. Badanie II [23]

W  porównaniu  do  poprzedniego  badania  w  tym  eksperymencie

pomiary  impedancji  przeprowadzane  były  w  szerszym  spektrum

częstotliwości – od 2Hz do 15GHz. Temperatura powietrza i wilgotność była

stała  i  kontrolowana z  dokładnością  odpowiednio  1% i  3%.  Badana  była

zewnętrzna  część  przedramienia.  Grupa  probantów  nie  była  dobierana

według jakichkolwiek kryteriów – składała się z dowolnych ochotników.

Pierwszy  etap  obejmował  badanie  obszaru  dyspersji  α w  zakresie

częstotliwości od 5Hz do 1kHz. Następnie badano zmiany impedancji skóry

przy zmieniającej się wilgotności względnej powietrza – od 86% RH do 66%

RH oraz od 66% RH do 86% RH. Na części ochotników przeprowadzony

został eksperyment ze zrywaniem martwej warstwy naskórka przy pomocy

taśmy. Badano również wpływ emulsji nawilżających na impedancję skóry.

Po  zerwaniu  naskórka  właściwości  elektryczne  skóry  znacznie  się

zmieniły. Obszar dyspersji  α zaniknął niemal całkowicie. Znacznie wzrosła

konduktancja,  zmniejszyła  się  pojemność  elektryczna.  Pozwala  to

wnioskować, że wpływ na dyspersję α ma głównie naskórek.

Zwiększenie  wilgotności  otoczenia  spowodowało  zmniejszenie

impedancji  skóry  o  78kΩ (z  382kΩ do  304kΩ dla  częstotliwości  25Hz),
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Ilustracja 11: Impedancja skóry wg badania [22]



podobnie  zmniejszenie  wilgotności  spowodowało  zwiększenie  impedancji.

Należy jednak pamiętać, że zmiana wilgotności była w tym wypadku dość

znaczna.  Nałożenie  emulsji  nawilżającej  złagodziło  ten  efekt.  Mimo

zwiększenia wilgotności otoczenia impedancja skóry również wzrosła. Dobre

efekty i wyraźne zmiany w przypadku zmiany warunków dawało mierzenie

impedancji na tylko jednej częstotliwości – 25Hz.

Podczas  przeprowadzania  pomiarów  zauważonych  zostało  kilka

problemów. Głównym z nich jest duże zróżnicowanie osobnicze. Na wartości

impedancji  skóry  może  wpływać  wiele  czynników,  począwszy  od

zewnętrznych (temperatura i wilgotność powietrza, pora dnia), skończywszy

na  wewnętrznych  i  psychologicznych.  Przeprowadzenie  wiarygodnych

eksperymentów wymaga więc kontrolowanych warunków oraz zapewnienia

osobie badanej odpoczynku przed pomiarami.

3.3. Badanie III [6]

W eksperymencie badano impedancję skóry w szerokim spektrum, z

założeniem,  że  na  impedancję  dla  niskich  częstotliwości  wpływa głównie

stan  naskórka,  a  skóra  właściwa  odgrywa  większą  role  przy  wysokich

częstotliwościach.  Badanie  przeprowadzone  było  na  grupie  60  kobiet  w

wieku od 21 do 27 lat. Grupa została dobrana tak, aby zróżnicowanie było

niewielkie – w takiej sytuacji można oczekiwać, że wyniki pomiarów będą
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Ilustracja 12: Pojemność (C), konduktancja (G) i impedancja (Z) skóry przed zrywaniem i
po zrywaniu naskórka (linia kropkowana) [23]



do  siebie  zbliżone,  ponieważ  jest  mniej  czynników  osobniczych,  które

mogłyby wpływać na wynik pomiarów.

W jednej  serii  przed pomiarem skóra została  nawilżona roztworem

soli  fizjologicznej.   Dla  porównania  w  drugiej  serii  użyto  emulsji

nawilżającej  zawierającej  18%  chlorku  sodu.  Korzystano  z  sondy

pomiarowej  składającej  się  z  elektrod  koncentrycznych.  Mierzonymi

wielkościami był moduł impedancji oraz faza w przedziale częstotliwości od

1kHz  do  2,5MHz.  W celu  uzyskania  różnej  głębokości  penetracji  prądu

stosowano różne napięcia – od 5mV do 50mV. Wyniki przedstawia ilustracja

13.
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Ilustracja 13: Średnia rezystywność warstwy rogowej naskórka (kolor
niebieski), tkanki podskórnej (czerwony), naskórka po użyciu emulsji

nawilżającej (błękitny), skóry właściwej (zielony) [24]



4. Przeprowadzone badania

4.1. Elektrody pomiarowe

W  celu  przeprowadzenia  szerszych  pomiarów  impedancji  skóry

ludzkiej  przetestowanych zostało kilka rodzajów elektrod bezinwazyjnych.

Pierwsze  badania  były  wykonywane  przy  pomocy  niewielkiej  elektrody

punktowej o prostej konstrukcji – dwa odległe od siebie o ok. 1mm punkty.

Wykonane zostały również specjalne sondy z elektrodami koncentrycznymi

do pomiaru impedancji skóry. Ich budowa jest podobna do tej stosowanej w

komercyjnych rozwiązaniach. [14][4] Powierzchnie przewodzące zbudowane

są  z  mosiądzu,  a  izolatorem  jest  teflon.  Sondy  zostały  dodatkowo

wyposażone w uchwyty z pleksi, ułatwiające ich użytkowanie. Wygląd oraz

wymiary sond przedstawiają odpowiednio ilustracje 14, 15 i 16. Zgodnie z

teorią  przedstawioną w podrozdziale  3.2  różne  odległości  poszczególnych

elektrod  od  siebie  teoretycznie  pozwalają  badać  skórę  na  różnych

głębokościach.
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Ilustracja 14: Mniejsza sonda do pomiaru impedancji skóry

Ilustracja 15: Większa sonda do pomiaru impedancji skóry



Pierwszym  krokiem  w  testowaniu  elektrod  było  porównanie

dokładności  pomiaru.  Pomiar  przeprowadzany  był  na  zewnętrznej  części

przedramienia.  Przed badaniem skóra  została  pozbawiona owłosienia  oraz

oczyszczona  alkoholem  etylowym.  Oczyszczone  zostały  również  sondy

pomiarowe.  Miejsca  przeprowadzania  pomiarów  były  obszarami  z

nienaruszonym  naskórkiem,  bez  znamion  czy  jakichkolwiek  widocznych

gołym  okiem  zmian  skórnych.  Pierwsza  seria  pomiarów  została

przeprowadzona na czystej skórze. Impedancja była mierzona w zakresie od

100Hz do 1MHz. Analizowaną wielkością był moduł impedancji. Dla każdej

częstotliwości  przeprowadzanych  było  sześć  pomiarów,  które  następnie

zostały uśrednione. Wyniki kolejnych pomiarów dla tej samej częstotliwości

odbiegały  od  siebie  w  różnym  stopniu  w  zależności  od  elektrody,  co

przedstawia wykres na ilustracji 17:
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Ilustracja 16: Wymiary sond do pomiaru impedancji skóry. Kolorem białym
oznaczony jest obszar przewodnika, szarym – izolatora.



Teoretycznie  więc  można  by  stwierdzić,  że  najdokładniejszym

rozwiązaniem  byłoby  po  prostu  używanie  elektrod  punktowych.

Przypuszczenia te obaliła jednak druga seria pomiarów. Warunki pomiarowe

były te same co w poprzednim przypadku, ale pomiar został przeprowadzony

pół godziny po nałożeniu kremu nawilżającego. Ponieważ wszystkie sondy

badają  skórę  dość  płytko,  powinna  być  widoczna  wyraźna  zmiana  w

impedancji bariery naskórkowej. Różnice w module impedancji skóry suchej

i  nawilżonej przedstawiają kolejne wykresy.  Dla elektrod koncentrycznych

różnica  ta  jest  zdecydowanie  większa.  Przyczyną  może  być  niewielka

odległość pomiędzy elektrodami punktowymi,  a  co za tym idzie  mniejsza

głębokość wnikania prądu. Wynik przedstawiony na wykresach jest średnią z

sześciu  prób.  Dla  lepszego  zobrazowania  danych  linią  przerywaną  na
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Ilustracja 17: Pomiary impedancji skóry - rozrzut wyników



wykresy  zostały  również  naniesione  marginesy  błędu  na  podstawie

prezentowanego wcześniej rozrzutu wyników. 
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Ilustracja 18: Impedancja skóry - mała elektroda



Ilustracja 19: Impedancja skóry - duża elektroda
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Ilustracja 20: Impedancja skóry - punktowa elektroda
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Ilustracja 21: Pomiar impedancji skóry przy pomocy różnych elektrod

Ogólnie  można  stwierdzić,  że  dokładność  rosła  wraz  z

częstotliwością. Może być to wada użytej metody pomiarowej. Impedancja

mierzona  była  metodą  mostkową  i  zautomatyzowany,  niemodyfikowalny

czas  poszczególnych  pomiarów  mógł  być  zbyt  krótki  na  pełne

ustabilizowanie się mostka.

Drugim  zestawem  elektrod  były  sondy  wykonane  w  Instytucie

Biocybenetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk. Pozłacane

elektrody umieszczone były płasko na folii  i  miały kształt  spirali.  Liczba

zwojów była równa 5, a odległość między środkami linii to 0,4mm. Grubość

linii wynosiła 0,264mm.

Kolejne  serie  pomiarów  przeprowadzane  były  już  głównie  przy

użyciu elektrod koncentrycznych oraz w niewielkiej części z wykorzystaniem

elektrod płaskich spiralnych.
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4.2. Spektroskopia impedancyjna

4.2.1. Podstawy analizy wyników

Spektroskopia impedancyjna polega na badaniu liniowej odpowiedzi

prądowej  na  pobudzenie  niewielkim  sygnałem  napięciowym  w  szerokim

spektrum częstotliwości, oraz analizę uzyskanych wyników w celu opisania

właściwości badanego materiału. [25] Podczas badań wykorzystuje się różne

wielkości związane z opisem przepływu prądu elektrycznego.

Impedancja jest wielkością zespoloną, charakteryzującą związek 

między napięciem a natężeniem prądu elektrycznego. Równa jest ilorazowi 

napięcia i natężenia prądu:

Z (ω)=
u(ω , t)
i(ω ,t )

Wielkość  tę  można  przedstawić  również  jako  sumę  części  rzeczywistej  i

urojonej:

Z (ω)=∣Z (ω)∣e jφ (ω)
=R+ jX

Część rzeczywistą impedancji nazywa się rezystancją, a urojoną – reaktancją.

Moduł impedancji przedstawia się wzorem:

∣Z (ω)∣=√R2
+X 2

Spektroskopia  impedancyjna  (EIS  –  Electrical  Impedance

Spectroscopy)  jest  metodą  powszechnie  stosowaną  w  badaniach  wielu

materiałów.  Jak  napisano  w  rozdziale  3.2,  jej  wyniki  mogą  być  również

cenną  informacją  w  kontekście  badań  stanu  skóry  ludziej.  Pozwala  na

uzyskanie  dużej  ilości  informacji  o  układach  o  różnym  stopniu
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skomplikowania,  jednak  często  interpretacja  wyników  nie  jest  prostym

zadaniem. 

Pomiar  spektrum impedancji  odbywa  się  poprzez  pomiar  wartości

impedancji dla skończonej liczby punktów pomiarowych w danym przedziale

częstotliwości,  na  podstawie  których  odtwarzane  jest  widmo  impedancji.

Większość  procesów  fizycznych  lub  elektrochemicznych  daje  się

interpretować  jako  elementy  elektryczne  obwodów.  To  pozwala  na

przedstawienie  bardziej  skomplikowanych  struktur  za  pomocą  obwodów

zastępcznych.  Możliwe  jest  więc  porównanie  zachowania  się  obiektu

rzeczywistego  oraz  jego  elektrycznego  układu  zastępczego  (modelu

równoważnego). Procesy niezależne od siebie przedstawia się jako elementy

równoległe, a ściśle od siebie zależne – szeregowe. Układ zastępczy zawsze

odnosi się do realnych wyników zmierzonej impedancji  i  w założeniu ma

odzwierciedlać  pewne  fizyczne  cechy  badanego  układu.  [25]

Dopasowywanie  danych  do  modelu  odbywa  się  przy  pomocy  metody

najmniejszych kwadratów. W praktyce nie jest to łatwe zadanie, gdyż jedne

dane  pomiarowe  można  dopasowac  do  wielu  różnych  skomplikowanych

układów  zastępczych,  które  nie  zawsze  odzwierciedlają  właściwości

badanego obiektu.  W tym celu najlepiej  sprawdzają się zawyczaj  prostsze

układy zastępcze. Proces dopasowywania wykonywany jest zazwyczaj przez

progamy komputerowe.  Poprawność  dobranego  modelu  można  sprawdzić

poprzez  porównanie  charakerystyk  częstotliwościowych  modelu  oraz

rzeczywistej odpowiedzi impedancyjnej mierzonego obiektu.

Konstruując  obwody  zastępcze  korzysta  się  zazwyczaj  z

podstawowych elementów RLC [24]:

– rezystancja (rezystor) Z=R ;

– pojemność (kondensator) Z=
−1
jω C

 

– indukcyjność (cewka) Z= jω L
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Możliwe jest jednak zastosowanie również zastosowanie innych elementów,

takich jak element  stałofazowy (CPE – Constant  Phase Element),  którego

impedancja  jest  równa  Z=
1

Q 0( j ω)
α ,  gdzie  Q0=

1
∣Z∣

.  Opisuje  on

nieidealny element standardowy. Wykładnik α zawiera się w przedziale <-

1, 1> i jest współczynnikiem niedoskonałości elementów. Gdy  α = 1 mamy

do czynienia z idealnym kondensatorem, gdy  α = 0 – z rezystorem. Wartość

α = -1 odpowiada idealnej cewce. CPE  jest  zazwyczaj  elementem

związanym z dyfuzją i niedoskonałością powierzchni. W kontekście badań

impedancji skóry ludzkiej wiąże się go z heterogenicznością tkanki  [5] (im

mniejsza wartość wykładnika, tym tkanka bardziej jednolita).

Kolejnym  powszechnie  stosowanym  elementem  jest  impedacja

Warburga. Jest to szczególny przypadek elementu CPE, dla którego α = 1/2,

czyli impedancję określa się wzorem Z=
1

Q0( j ω)
1 /2

Interpretację  danych pomiarowych ułatwiają  różne  typy wykresów,

szeroko stosowane w spektroskopii impedancyjnej [25]:

• wykres Nyquista, przedstawiający dane na płaszczyźnie R= f (X )

, gdzie Z (ω)=R+ jX

• wykresy  Bodego:  ∣Z∣= f 1(ω) oraz φ= f 2(ω) ,  gdzie

∣Z∣=e jφ

• wykres  Cole  –  Cole  C ' = f (C ' ' ) ,  gdzie

C (ω)=
Y (ω)

jω
=C '− jC ' '

Wykres  Nyquista  lepiej  opisuje  naturę  zjawiska,  natomiast  wykres

Bodego  pozwala  na  łatwiejsze  określenie  przedziałów  częstotliwości,  w

jakich  układ  przejawia  określone  zachowanie.  Opisane  wcześniej

podstawowe elementy RLC można osobno przedstawić na różnych typach

41



wykresów.  Graficzną  prezentację  tych  elementów na  wykresach  Nyquista

przedstawiaja ilustracja 22.
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Ilustracja 22: Wykresy Nyquista kolejno dla rezystora, kondensatora, cewki oraz
elementu Warburga [24]



4.2.2. Analiza problemów i ograniczeń

Pomiar  impedancji  skóry  ludzkiej  obarczony  jest  kilkoma

problemami.  Aby spróbowac je  wyeliminować,  należy je  najpierw zbadać

oraz  opisać.  W  tym  celu  wykonane  zostały  serie  pomiarów.

Wykorzystywanym  przyrządem  pomiarowym  był  głównie  –  poza

elektrodami  opisywanymi  w  podrozdziale  4.1  –  mostek  pomiarowy  o

zakresie pomiarowym od 20Hz do 1MHz. Pomiary impedancji skóry ludzkiej

były  wykonywane  w  mniejszym  zakresie  –  od  100Hz  do  1MHz.

Obserwujemy więc obszar dyspersji  α oraz  β. Aby zminimalizować wpływ

pocenia,  przed  badaniem  skóra  została  oczyszczona  stężonym  alkoholem

etylowym. 
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Ilustracja 23: Moduł impedancji skóry nienawilżonej i nawilżonej



Kształt  zależności modułu impedacji  od częstotliwości  sugeruje,  że

zgodnie z oczekiwaniami mierzona jest głównie impedancja naskórka. Dla

niżej położonych warstw spadek impedancji wraz z częstotliwością prądu jest

niższy. [26] Tego typu badania pozwalają więc raczej na ocenę stanu bariery

naskórka,  niż  skóry właściwej.  Umożliwia to zastosowanie badania np.  w

kosmetologii, nie jest możliwa natomiast ocena parametrów skóry właściwej.

Duży wpływ  naskórka  na  widmo impedancji  jest  więc  problemem,  który

trudno pokonać stosując wyłącznie nieinwazyjne metody. [27]

Istotny wpływ na wynik pomiaru ma pocenie się skóry. Dlatego tak

ważne  jest  zapewnienie  pacjentowi  odpowiedniego  odpoczynku  przed

badaniem,  zadbanie  o  odpowiednią  temperaturę  w  pomieszczeniu  oraz

oczyszczenie  skóry.  Poceniu  skóry  sprzyja  tez  zbyt  długi  czas

przeprowadzanego pomiaru. Wykres na ilustracji 24 przedstawia porównanie

dwóch  pomiarów  –  pierwszego  jako  pomiar  odniesienia  i  drugiego,

wykonanego  po  pięciu  minutach  trzymania  wykonanej  z

nieprzepuszczającego  powietrza  materiału  sondy  przy  skórze.  Można

zaobserwować  znaczny  spadek  modułu  impedancji.  Przypadek  ten  jest

wyolbrzymiony, w praktyce podczas badań trudno o aż tak duże zaburzenia,

dobrze  jednak  obrazuje  naturę  problemu.  Praktycznie  uniemożliwia  on

przeprowadzanie dłuższych ciągłych pomiarów.
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Pewien  problem  pojawia  się  również  przy  porównaniu  pomiarów

przeprowadzonych  na  wewnętrznej  i  zewnętrznej  stronie  przedramienia,  a

konkretnie rozrzutu wyników w jednym i drugim przypadku. Jak pokazuje

wykres  na  ilustracji  25,  mierzenie  bezwłosej  skóry  przedramienia

wewnętrznego  daje  o  wiele  mniejsze  wahania  niż  w  drugim  przypadku.

Pomiar  impedancji  skóry  ludzkiej  wymaga  więc  dość  dokładnego

przygotowania badanej powierzchni do pomiaru.
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Ilustracja 24: Pomiar impedancji skóry spoconej



4.2.3. Analiza wyników i różnice osobnicze

Pierwszymi  pomiarami  przeprowadzonymi  po  badaniu  samych

elektrod było dokładniejsze porównanie skóry suchej i nawilżonej. Pierwszy

etap  obejmował  badania  przeprowadzone  na  jednej  osobie.  Każda  seria

pomiarów zawierała wyniki uśrednione dla co najmniej czterech pomiarów

na każdej częstotliwości.

Porównanie  wartości  modułu  impedancji  dla  skóry  niewilżonej  i
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Ilustracja 25: Rozrzut wyników zależnie od częstotliwości dla pomiarów impedancji
zewnętrznej i wewnętrznej części przedramienia dla trzech różnych osób



nawilżonej dla obydwu sond zostało już przedstawione w porozdziale 4.1.

Naturę  zjawiska  opisuje  jednak  lepiej  wykres  Nyquista  przedstawiony na

ilustracji 26.

Nietrudno  zauważyć,  że  wykres  zależności  części  rzeczywistej  od

urojonej jest zbliżony do linii prostej, z niewielkimi jedynie zaburzeniami,

widocznymi  głównie  w  zakresie  od  1kHz  do  100kHz.  Można  je  łatwiej

zaobserwować  analizując  pomiary  przeprowadzone  mniejszą  elektrodą.

Ilustracja  26 przedstawia porównanie wykresów Nyquista  dla dwóch sond

dla skóry nienawilżonej. Mimo że zmierzone wartości modułów wyraźnie się

różniły,  badając  zależność  części  rzeczywistej  od  urojonej,  trudno  już

wykazać znaczące różnice (Ilustracja 27). 
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Ilustracja 26: Wykres Nyquista dla skóry suchej i nawilżonej – mała elektroda
koncentryczna



Ilustracja 27: Skóra nienawilżona - mała i duża sonda

W  celu  rozszerzenia  zakresu  badań,  część  pomiarów  została

przeprowadzona na większej grupie osób badanych. Z przyczyn niezależnych

możliwe  było  wykorzystanie  jedynie  wąskiego  zakresu  częstotiwości  od

10kHz do 100kHz. Użytym przyrządem był przenośny moduł do pomiaru

impedancji  w  tym  zakresie,  podłączona  do  komputera  PC  wraz  z

dedykowanym  oprogramowaniem.  Jego  główną  zaletą  jest  mobilność  –

moduł  jest  niewielki  i  można  go  używać  w  połączeniu  z  dowolnym

komputerem. Przyrząd umożliwia pomiar  z dokładnością  minimum 10% i

powtarzalnością  wyniku  na  poziomie  97%.  Do  płytki  przyłączone  były

koncentryczne  sondy  pomiarowe  opisane  w  podrozdziale  5.1,  przy  czym

większość  pomiarów  została  wykonana  mniejszym  modelem.  Mniejszy

zakres częstotliwości uniemożliwia badanie w tak szerokim spektrum jak w

poprzednim  podrozdziale,  pozwala  jednak  skupić  się  na  właściwościach

skóry  charakterystycznych  dla  wybranego  przedziału  –  jest  to  obszar

dyspersji  α.  Po za tym jest  to szczególnie interesujący zakres, gdyż skóra
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wykazuje  dla  tych częstotliwości zwiększone właściwości pojemnościowe.

[22]

Grupa badanych składała się z dziewięciu osób w wieku od 22 do 35

lat  obydwu  płci.  Pozwala  to  na  wstępne  wnioskowanie  o  pewnym

zróżnicowaniu wyników. Badanie nie wymagało obecności w laboratorium

pomiarowym,  w  związku  z  czym  warunki  zewnętrzne  nie  były  idealnie

powtarzalne.  Wszystkie  pomiary  były  jednak  przeprowadzone  w  odstępie

maksymalnie  kilku  dni,  w  pomieszczeniach  o  temperaturze  pokojowej  i

zbliżonej  wilgotności.  Badane  osoby  przed  pomiarem  przez  co  najmniej

kilkadziesiąt minut przebywały w pomieszczeniu nie wykonując aktywności

fizycznej.

Mimo zachowania  zbliżonych warunków pomiarów dla wszystkich

badanych  osób,  niektóre   wyniki  dość  znacznie  się  od  siebie  różniły  –

zazwyczaj od kilku do klikuset omów. Nie jest to wynik zaskakujący. [28]

Takie zachowanie zrozumiałe ze względu na użycie suchych elektrod i duży

wpływ naskórka na widmo impedancji w tym zakresie częstotliwości. Nawet

niewielka zmiana jego właściwości,  uszkodzenie bądź niewidoczne gołym

okiem naruszenie struktury powodowały dużą zmianę wartości składowych

impedancji. Przeprowadzając pomiary na skórze bardzo suchej można było

uzyskać  znacznie  wyższe wyniki  niż  w przypadku skóry nawilżonej  bądź

spoconej.  Mimo  zachowania  odpowiednich  warunków  pomiarowych,

zgodnie  z  tym  co  zostało  powiedziane  w  poprzednim  podrozdziale,  nie

można wykluczyć znaczącego wpływu tego czynnika na zmierzone wartości. 

Ogólnie rzecz biorąc różnice osobnicze w pomiarach impedancji są na

tyle duże, że trudno jest zdefiniować jednoznaczne przedziały wartości, dla

których wskazania byłyby „prawidłowe” bądź „nieprawidłowe”.  Uzyskane

wartości  modułów  impedancji  wahaja  się  od  kilkudziesięciu  do  kilkuset

omów. Z pewnością jednak dla jednej osoby można taki przedział wyznaczyć

i analizować ewentualne odchylenia od normy. Zadbanie o nawilżenie skóry

u każdej  z  osób przyniosło wyraźną zmianę wyniku.  Wykres  28 pokazuje
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różnice w wartościach modułu impedancji dla kilku różnych osób, a wykres

29 – różnice w fazie.

Ilustracja 28: Różnice w wartościach modułu impedancji dla różnych osób - skóra bez
użycia kosmetyków przed badaniem
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4.2.4. Elektryczny model zastępczy 

Na  podstawie  uzyskanych  wyników  opracowany  został  obwód

zastępczy  naskórka,  którego  charakterystyka  jest  zbliżona  do  zmierzonej

charakterystyki  impedancyjnej  mierzonych  obiektów.  Użyty  model  jest

zbliżony  do  obwodów  zastępczych  opisujących  skórę  w  dotychczasowej

literaturze.  [29][30][31]  Przyjmując,  że  badamy  impedancję  wyłącznie

naskórka – co wydaje się być słuszne zważywszy na zakres częstotliwości

oraz  odległość  między  elektrodami,  implikującą  niewielką  głębokość

wnikania  prądu  –  układ  nie  jest  skomplikowany.  Elementy  Rwe,  R1 i  R2

oznaczają rezystory,  C1 – kondensator, a W1 – impedancję Warburga. Aby

51

Ilustracja 29: Różnice w wartościach fazy impedancji dla różnych osób - skóra bez
użycia kosmetyków przed badaniem



możliwe  było  wyliczenie  parametrów  modelu,  niezbędny  jest  krótki  opis

elementu Warburga. Obwód zastępczy tego elemenetu przedstawia ilustracja

31.  Liczba  kolejnych  sekwencji  składających  się  z  rezystora  Rd i

kondensatora  Cd dąży  do  nieskończoności.  Na  pełnej  liście  parametrów

modelu naskórka będą znajdowały się więc elementy Rser, R1, R2, C1, Rd oraz

Cd. Przy wyborze modelu oraz przy obliczaniu parametrów wykorzystywane

były programy ZsimpWin w wersji demo, oraz MEISP w wersji trial.

Analizując  wykres  Nyquista  (Ilustracja  30)  impedancji  naskórka

można  zauważyć,  że  dominującym  elementem  będzie  tutaj  element

Warburga,  odpowiadający  za  drugą  część  wykresu,  prostą  dążącą  do

nieskończoności nachyloną do osi  rzędnych pod kątem zbliżonym do 45º.

Równoległe  połączenie  rezystora  i  kondensatora  odzwierciedla  natomiast

zachowanie  wykresu  dla  niższych wartości  części  rzeczywistej  i  urojonej,

czyli  niewielką wypukłość w okolicach 40-70kHz. Jest ona jednak na tyle

słabo  wyróżniająca  się,  że  należy  się  spodziewać  dużych  różnic  między

wartościami tych parametrów, a wartościami odpowiadającymi elementowi

Warburga. Nie we wszystkich pomiarach wypukłość jest wyraźnie widoczna.

Wykres  na  ilustracji  30  przedstawia  wynik  pomiaru,  dla  którego  można

zaobserwować to zjawisko.
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Ilustracja 31: Schemat zastępczy impedancji Warburga

Ilustracja 30: Wykres Nyquista dla jednego z pomiarów - widoczne 
zaburzenie na prostej



Z=Z Rwe+( 1
Z C1+Z R1

+
1

Z W1+Z R2)=Rwe+(
1

1
jω C1

+R1

+
1

1

Q0( jω)
1 /2+R2)

Tabela 1 przedstawia zestawienie obliczonych wartości parametrów

modelu dla różnych osób, oraz porównanie parametrów u tych samych osób

przed i po zastosowaniu kremu nawilżającego.
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Ilustracja 32: Obwód zastępczy opisujący naskórek



Lp. Rwe [Ω] R1 [Ω] R2 [Ω] C1 [F] Rd [Ω] Cd [F]

1 2.45e-005 4.513e-
004

3.21e+002 6.40e-009 6.27e+003 8.61e-010

2 8.35e+000 4.35e-001 1.58e+000 4.35e-008 2.82e+002 5.23e-008

3 8.21e+001 1.17e+003 3.72e-007 3.44e+007 1.28e+003 2.92e-007

4 2.22e+001 5.34e+005 6.80e+002 2.64e-007 7.27e+004 7.17e-007

5 1.43e+001 6.45e+003 3.40e+001 6.47e-007 6.21e+003 3.58e-007

6 1.61e+001 2.51e+003 2.63e+002 8.69e-007 1.77e+003 3.79e-007

7 2.24e-002 1.39e-008 9.60e+001 2.57e-009 2.05e+004 2.04e-009

8 9.34e-001 3.19e-001 2.15e+003 5.67e-009 1.06e+005 4.28e-008

8 + krem 1.02e+001 1.31e-003 5.76e+001 2.64e-008 8.04e+002 8.42e-008

9 3.50e-003 9.27e+003 2.06e+001 3.94e-007 5.17e+003 6.45e-007

9 + krem 3.45e+000 9.19e+002 1.47e+001 6.38e-007 4.41e+001 2.21e-006

Tabela 1: Wartości parametrów modelu dla różnych osób

Tabela  2  przedstawia  przykładowe  wartości  części  rzeczywistej  i

urojonej impedancji naskórka wynikającej z pomiarów u jednej z osób, oraz

wyliczonej na podstawie przedstawionego modelu zastępczego. Maksymalna

różnica  pomiędzy  wartością  zmierzoną,  a  wyliczoną  wyniosła  2,53% dla

części rzeczywistej oraz 2,54% dla części urojonej. Graficzne dopasowanie

innych przykładowych danych przedstawia ilustracja 33.
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 zmierzone wyliczone

f [Hz] ReZ [Ω] ImZ [Ω] ReZ [Ω] ImZ [Ω]

10000.0 145.57 -238.41  147.32 -241.11

18181.0 93.47 -170.26  91.10 -165.94

26362.0 67.13 -130.49  66.69 -129.59

34543.0 52.33 -107.39 52.98 -107.38

42724.0 43.56 -91.80 44.23 -92.15

50905.0 38.96 -79.78 38.18 -80.95

59086.0 34.44 -71.58 33.76 -72.32

67267.0 30.70 -64.55 30.42 -65.44

75448.0 27.99 -59.46 27.80 -59.81

83629.0 25.51 -55.39 25.70 -55.11

91810.0 23.84 -51.37 23.99 -51.12

99991.0 22.08 -48.19 22.58 -47.68

Tabela 2: Zmierzone i wyliczone wartości części rzeczywistej i urojonej
impedancji

Dla skóry nawilżonej można zaobserwować wyraźny spadek wartości

elementów Rd i  R2 ,  co  pośrednio  przekłada  się  na  zmniejszenie  modułu

impedancji.  Dyfuzja  cząsteczek  wody  zmniejsza  się.  Na  opisywanych

wcześniej wykresach objawia się to spadkiem wartości modułu impedancji.

Elementy R1 i R2 można interpretować jako opór zewnętrznej części warstwy

rogowej  naskórka.  Zróżnicowanie  ich  wartości  jest  największe,  co  jest

zrozumiałe ze względu na dużą podatność tej warstwy na uszkodzenia.

Wykonanych zostało również kilka pomiarów z użyciem opisanych

wcześniej  spiralnych  sond  pomiarowych.  Uzyskane  wartości  składowych

impedancji  były  nieco  niższe  ze  względu  na  mniejszą  odległość  między

elektrodami sondy. Uzyskane parametry przedstawia Tabela 3.
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Rwe [Ω] R1 [Ω] R2 [Ω] C1 [F] Rd [Ω] Cd [F]

Pomiar 1 3.47e-003 4.15e-001 2.28e+001 2.04e-007 3.86e+004 5.89e-004 

Pomiar 2 1.85e-005 1.24e-003 3.04e+000 1.14e-007 2.25e+003 6.54e-007

Tabela 3: Wartości parametrów modelu dla pomiarów sondą spiralną
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Ilustracja 33: Dopasowanie modelu do danych



4.2.5. Indeksacja impedancji

4.2.5.1. Wstęp

Jednym  ze  sposobów  opisu  niektórych  właściwości  skóry  na

podstawie pomiarów impedancji jest  indeksacja impedancji.  [9] Metoda ta

wykorzystuje  fakt,  że  wykres  Nyquista  impedancji  z  okolic  β-dyspersji

naskórka jest linią niemal pokrywającą się z linią prostą, co zostało pokazane

w praktyce  również  w poprzednich  podrozdziałach.  Współczynnik R2 dla

części  rzeczywistej  i  urojonej  impedancji  w  przypadku  nieinwazyjnego

pomiaru bez zrywania naskórka waha się w granicach od 98 do 100%. W

związku z tym, do utworzenia wykresu,  a co za tym idzie wyciągnięcia z

niego pewnych wniosków wystarczą dwa punkty leżące na prostej. Fakt ten

wykorzystuje metoda indeksacji impedancji. Wprowadzono [9] cztery różne

indeksy: 

– MIX (magnitude index) – indeks modułu

– PIX (phase index) – indeks fazy

– RIX (real part index) – indeks części rzeczywistej

– IMIX (imaginary part index) – indeks części urojonej

Opisują  one  relacje  między impedancją  na  niskiej  częstotliwości  –

20kHz, oraz wysokiej – 500kHz. Definiuje się je w poniższy sposób:

MIX =∣Z 20kHz∣ / ∣Z 500kHz∣

PIX =θ20kHz−θ500kHz

RIX =R20kHz / ∣Z500kHz∣

IMIX =X 20kHz / ∣Z500kHz∣
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Ta prosta  metoda okazała  się efektywna w wykrywaniu niektórych

schorzeń, w szczególności tych wpływających na stan naskórka jako bariery.

Obejmuje  to  więc  wszelkiego  rodzaju  podrażnienia,  uszkodzenia

mechaniczne  itp.  Poszczególne  schorzenia  wykazują  różne  zestawienia

wartości  indeksów,  umożliwia  to  więc  proste  różnicowanie  przy  użyciu

nieinwazyjnego pomiaru impedancji. Należy jednak pamiętać, że indeksy nie

odzwierciedlają  wszystkich  informacji  zawartych  w  spektrum impedancji.

Dlatego też niektóre nieznaczne zmiany mogą nie zostać wykryte przy użyciu

wyłącznie tej  metody. Ponadto,  poszczególne indeksy są od siebie zależne

(MIX2 = RIX2 + IMIX2).

Indeksacja  impedancji  jest  metodą  analizy  danych  nadającą  się

jedynie do oceny stanu naskórka. Wykresy części rzeczywistej oraz urojonej

dla impedancji skóry właściwej nie tworzą linii prostej zarówno dla dyspersji

α jak i β. Należy wówczas zastosować inną metodę analizy danych.

4.2.5.2. Wyniki

Badania przeprowadzone przy pomocy przenośnego modułu nadają

się  do  interpretacji  przy  zastosowaniu  metody  indeksacji  impedancji  ze

względu na wąski zakres częstotliwości i ograniczenie głównie do badania

samego  naskórka.  Co  prawda  przedział  częstotliwości  jest  inny  niż

stosowany w literaturze, ale reszta założeń pozostaje niezmieniona – badany

jest obszar tylko jednej dyspersji i jest to w tym przypadku dyspersja  α. W

tym wypadku opisywane wcześniej odstępstwo od linii prostej jest widoczne

w bardzo niewielkim stopniu.
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L.p. MIX PIX RIX IMIX

1 0.1041 2.0253 0.0060 0.1039

2 0.0810 4.1125 0.0031 0.0809

3 0.1814 6.4156 0.0706 0.1671

4 0.1100 1.0556 0.0164 0.1087

5 0.1100 0.5597 0.0160 0.1089

6 0.1705 1.0245 0.0756 0,1528

7 0.1163 1.7287 0,0163 0,1151

8 0.1150 1.4991 0.0170 0.1137

8 + krem 0.2207 2.0114 0.1010 0.1962

9 0.0943 5.8479 0.0059 0.0941

9 + krem 0.1898 6.7876 0.0791 0.1725

Tabela 4: Indeksy impedancji dla różnych osób
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Ilustracja 34: Przykładowy wykres Nyquista dla jednego z pomiarów - zbliżony do linii
prostej



Dla  skóry  o  większym  nawilżeniu  można  zaobserwować  blisko

dwukrotne zwiększenie indeksu modułu oraz znaczny wzrost indeksu części

rzeczywistej.  Największe  zróżnicowanie  osobnicze  wykazuje  indeks  fazy,

który też nieznacznie zwiększa się w przypadku skóry nawilżonej. Należy

jednak pamiętać, że indeksy nie uwzględniają wszystkich danych zawartych

w widmie impedancji, a jedynie niewielką ich część, ogólną informację. Ta

metoda analizy danych pozwala na wstępną szybką, podstawową ocenę stanu

skóry  bez  konieczności  analizy  wykresów  czy  parametrów  obwodu

zastępczego.
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4.3. Pomiary TEWL

4.3.1. Porównanie działania dwóch różnych tewametrów

Jedną  z  opisanych  wczesniej  metod  pomiaru  właściwości  skóry

ludzkiej jest pomiar współczynnika przeznaskórkowej utraty wody (TEWL).

Wynik może się jednak różnić w zależności od rodzaju użytego urządzenia

pomiarowego. Tewametry o różnych zasadach działania zostały opisane w

rozdziale  drugim.  Takie  same  wyniki  uzyskane  na  różnych  urządzeniach

mogłyby prowadzić do wyciągnięcia różnych wniosków. W celu sprawdzenia

tego  założenia  w  praktyce  przeprowadzone  zostały  pomiary  przy  użyciu

dwóch tewametrów o różnej konstrukcji.

Pierwszym  wykorzystanym  urządzeniem  był  tewametr  TM  300

Courage  +  Khazaka  z  otwartą   komorą  pomiarową.  Urządzenie  to  jest

powszechnie  komercyjnie  wykorzystywane  do  badań  związanych  z

kosmetologią,  a  w  szczególności  oceną  stanu  nawilżenia  skóry.  Drugim

tewametrem  był  przyrząd  z  głowicą  z  zamkniętą  wentylowaną  komorą

pomiarową skonstruowany w Instytucie Systemów Elektronicznych do celów

niekomercyjnych.

Bezpośrednie  porównanie  odbywało  się  poprzez  pomiar

współczynnika TEWL na dwóch położonych możliwie najbliżej siebie i nie

różniących się fragmentach skóry na zewnętrznej części przedramienia. Na

skórze  w  mierzonych  miejscach  nie  było  żadnych  dostrzegalnych

niedoskonałości, znamion, blizn, urazów itp. Naturalne owłosienie pozostało

nienaruszone.  Ponieważ  tewametr  z  zamkniętą  komorą  pomiarową  nie

umożliwia  ciągłego  pomiaru,  wykonana  została  seria  pojedynczych

pomiarów.  Pomiary  jednym  i  drugim  urządzeniem  były  wykonywane

bezpośrednio  jeden  po  drugim  w  jak  najkrótszym  odstępie  czasu.

Temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniu w czasie pomiarów nie

ulegała znaczącym zmianom. Wilgotność względna  powietrza wynosiła 20%
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RH.  Przed  badaniem  osoby  badane  odpoczywały  w  tym  samym

pomieszczeniu minimum pół godziny. 

Podstawowym  celem  pomiaru  współczynnika  TEWL jest  badanie

stanu nawilżenia skóry ludzkiej, a ściślej mówiąc, stanu bariery chroniącej

skórę przed utratą  wody.  Dlatego też badanie zostało przeprowadzone dla

dwóch  przypadków  –  skóry  w  stanie  naturalnym,  bez  użycia  kremu

nawilżającego (zwanej dalej  skórą „nienawilżoną, niezależnie od tego, czy

była  ona  faktycznie  przesuszona),  oraz  skóry  po  posmarowaniu  kremem

nawilżającym, tworzącym dodatkową barierę dla utraty wody (zwanej dalej

skórą „nawilżoną”). Dla skóry nawilżonej należy teoretycznie spodziewać się

niższych wartości TEWL. Podczas takich badań należy jednak pamiętać, że

przeprowadzenie  pomiaru  tuż  po  nałożeniu  kremu  nawilżającego  jest

niemiarodajne.  Parowanie samej emulsji  znacznie zwiększa odczyt.  Proces

ten  przedstawia  wykres  35.  Krem  nawilżający  został  nałożony  między

czwartym a piątym w kolejności pomiarem.
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Uzyskane  wyniki  z  obydwu  tewametrów  na  skórze  suchej  i

nawilżonej  przedstawia poniższe tabele,  w których jako tewametr  I  został

określony  model  z  otwartą  komorą  pomiarową,  a  jako  tewametr  II  –

urządzenie z zamkniętą wentylowaną komorą pomiarową. Użytą jednostką w

obydwu przypadkach jest 
g

(m2
∗h)

.
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Ilustracja 35: Parowanie wody zawartej w emulsji nawilżającej. Kolor niebieski -
tewametr z zamkniętą wentylowaną komorą pomiarową, kolor czerwony - tewametr z

otwartą komorą pomiarową.



Skóra nienawilżona Skóra nawilżona

Tewametr I 11,6 13,1 11,3 13,2 13,8 14,9 11 10,8 11,4 11,2 12,3 11,2

Tewametr II 10,4 11,5 13,5 13,4 14,1 14,2 11,5 11,2 12,2 12,2 12,4 11,7

Tabela 5: Wartości TEWL dla skóry nawilżonej i nienawilżonej z dwóch
różnych tewametrów

Ilustracja 36: Współczynnik TEWL skóry nawilżonej. Kolor niebieski – tewametr z
zamkniętą wentylowaną komorą pomiarową, kolor czerwony – tewametr z otwartą

komorą pomiarową

66



Ilustracja 37: Współczynnik TEWL skóry nienawilżonej. Kolor niebieski –
tewametr z zamkniętą wentylowaną komorą pomiarową, kolor czerwony –

tewametr z otwartą komorą pomiarową
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Przeprowadzono również kilka pojedynczych pomiarów dla wnętrza

dłoni,  bez  stosowania  emulsji  nawilżających.  Jest  to  obszar  ze  znacznym

parowaniem,  dużo  wyższym  niż  w  przypadku  przedramienia,  zmierzone

wartości TEWL są więc również dużo wyższe. Uzyskane wyniki były jednak

w dużym stopniu niestabilne, przy czym większą niestabilność odnotowano

w  przypadku  użycia  tewametru  z  zamkniętą  wentylowaną  komorą

pomiarową.  Przy  czasie  pomiaru  powyżej  60s  wynik  całkowicie  tracił

stabilność  i  rósł  w  sposób  niekontrolowany.  Ten  przypadek  pokazuje,  że

pomiary  współczynnika  TEWL  w  przypadku  dużych  jego  wartości  (w

granicach 40-50 i więcej) są zadaniem bardziej skomplikowanym i trudnym

do interpretacji. Wyniki przedstawia Tabela 6 oraz wykres:
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Ilustracja 39: Współczynnik TEWL mierzony przy pomocy tewametru z otwartą
komorą pomiarową

Ilustracja 38: Współczynnik TEWL mierzony przy pomocy tewametru z zamkniętą
wentylowaną komorą pomiarową



Tewametr
I

48,9 33,8 34,3 37,5 35 33 43,5

Tewametr
II

55,3 40 62,2 44,5 48,3 42 89

Tabela 6: Wartości TEWL dla wnętrza dłoni

W  przypadku  obydwu  tewametrów  odczytane  wyniki  spadają  w

przypadku  skóry  nawilżonej  (15  i  więcej  minut  po  nałożeniu  kremu

nawilżającego).  W  przypadku  tewametru  z  zamkniętą  wentylowaną

pomiarową średnia z pomiarów dla skóry nawilżonej  wynosi  11,87,  a  dla

nienawilżonej  12,85.  Odchylenie  standardowe wynosi  odpowiednio  0,47  i

1,54.  Dla  tewametru  z  otwartą  komorą  pomiarową  wyniki  są  zbliżone  –
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Ilustracja 40: Współczynnik TEWL wnętrza dłoni. Kolor niebieski – tewametr z
zamkniętą wentylowaną komorą pomiarową, kolor czerwony – tewametr z otwartą

komorą pomiarową



średnia  12,98  dla  skóry  nienawilżonej  i  11,32  dla  nawilżonej.  Wartości

odchylenia  standardowego  wynoszą  odpowiednio  0,52  i  1,35.  Różnica

między średnimi wyników z różnych tewametrów wynosi  więcej  0,13 dla

skóry nienawilżonej i 0,55 dla skóry nawilżonej. 

Można zaobserwować dużo większy rozrzut wyników w przypadku

pomiarów skóry nawilżonej. Przyczyn takiego zachowania może być wiele.

Procedura pomiarowa nie przewidywała pomiaru masy kremu oraz tego, w

jak dużą dokładnie powierzchnię powinien być wtarty,  sam pomiar TEWL

również nie był przeprowadzany za każdym razem w dokładnie tym samym

miejscu,  a  jedynie  na  tej  samej  powierzchni  kilku  centymetrów

kwadratowych.  Możliwe  jest  więc,  że  głowica  przyrządu  przy  kolejnych

próbach  trafiała  na  nieco  naczej  potraktowane  obszary.  Po  za  tym,  seria

pomiarów skóry nawilżonej była wykonywana jako druga, w drugiej połowie

procesu pomiarowego. Oznacza to, że badany fragment skóry poddany był

już co najmniej kilku badaniom. Proces pomiaru współczynnika TEWL, jak

każdy  większość  pomiarów  nie  pozostaje  bez  wpływu  na  właściwości

badanego  obiektu.  Szczególnie  negatywny  wpływ  mogą  mieć  pomiary

tewametrem z zamkniętą  wentylowaną komorą pomiarową ze względu na

ciągły przepływ powietrza nad skórą. Dłuższy czas całego badania również

nie wpływa pozytywnie na osobę poddaną badaniom. Aby więc przy pomocy

współczynnika  TEWL  precyzyjnie  badać  właściwości  różnych  emulsji

nawilżających, niezbędny jest więc przede wszystkim pomiar masy kremu,

stosowanie go na ściśle określoną i za każdym razem tę samą powierzchnię,

oraz  zapewnienie  maksymalnie  niezmiennych  warunków  pomiarowych.

Ostatnie z wymagań jest szczególnie trudne do spełnienia, gdyż nawet stres

związany  z  przedłużającym  się  badaniem  może  powodować  znaczące

wahania współczynnika TEWL.

W przypadku pomiaru dużych wartości współczynnika TEWL łatwo

zauważyć różnicę. Średni wynik dla tewametru z otwartą komorą pomiarową

wyniósł 38, a dla tewametru z zamkniętą wentylowaną komorą pomiarową

54,47. Różnice w wynikach pojedynczych pomiarów dla drugiego tewametru
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są jednak duże i sięgają kilkudziesięciu procent. Odchylenie standardowe dla

tewametru  z  otwartą  komorą  pomiarową  wynosi  5,98,  a  z  zamkniętą

wentylowaną komorą pomiarową 17,10, różnica jest więc ponad trzykrotna.

Można więc wnioskować, że drugi rodzaj tewametru nie nadaje się zbytnio

do mierzenia dużych wartości TEWL. Strumień powietrza owiewający skórę

podnosi z jej powierzchni więcej cząsteczek wody, zdecydowanie zawyżając

wynik w porównaniu do drugiego tewametru. Ta właściwość uniemożliwia

również  wykonywanie  ciągłego pomiaru  –  stały ruch powietrza  z  czasem

wysusza skórę, powodując niekontrolowany wzrost wartości współczynnika.

Dla  tewametru  z  otwartą  komorą  pomiarową  wynik  jest  stabilniejszy,

odchylenie standardowe i tak jest jednak znacznie wyższe, niż w przypadku

pomiarów niższych wartości TEWL.

Ostatnim krótkim badaniem porównawczym dwóch tewametrów była

wrażliwość na zmianę warunków zewnętrznych. Oczywiste jest, że procedura

pomiarowa przewiduje przeprowadzanie badania w pomieszczeniu o stałej

temperaturze i wilgotności, więc te warunki nie ulegają znaczącym zmianom.

Jedynym czynnikiem, na który osoba przeprowadzająca badanie ma mniejszy

wpływ,  jest  ruch  pacjenta.  Krótko  pdsumowując  wyniki  obserwacji,

poruszanie  badaną  kończyną  nie  ma  znaczącego  wpływu  na  wynik  w

przypadku użycia tewametru z zamkniętą wentylowaną komorą pomiarową

(uzyskane różnice nie są większe niż zwykły rozrzut wyników zmierzony w

poprzednim  badaniu).  W przypadku  użycia  tewametru  z  otwartą  komorą

pomiarową  wynik  zostaje  znacznie  zaburzony  i  potrzeba  kolejnych

kilkunastu – kilkudziesięciu sekund na jego ustabilizowanie.

Pomimo mniejszej wrażliwości na zmianę warunków zewnętrznych,

tewametr  z  zamkniętą  wentylowaną  komorą  pomiarową  wydaje  się  być

gorszym rozwiązaniem, niż tewametr z otwartą komorą pomiarową. Warunki

takie  jak  wilgotność  czy  temperatura  powietrza  można  ustabilizowac  w

akceptowalnym  przedziale,  a  ruch  powietrza  i  pacjenta  ograniczyć  do

minimum.  Duży  rozrzut  oraz  mała  stabilność  wyników  przy  wysokich
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wartościach  współczynnika  TEWL  (rzędu  50  
g

(m2
⋅h)

)  dyskwalifikuje

zamkniętą  wentylowaną  komorę  pomiarową  z  wielu  zastosowań.  Nadal

można  używać  tej  metody  w  przypadku  skóry  zdrowej  czy  badania

właściwości emulsji nawilżających, kiedy wartości TEWL są dużo niższe. W

przypadku  skóry  znacznie  przesuszonej  czy  chorej  (np.  atopowej),  gdy

spodziewane są wyższe  wyniki,  jedynym prawidłowym rozwiązaniem jest

tewametr z otwartą komorą pomiarową.

4.4. Porównanie wyników

Ogólnie można powiedzieć, że pomiar impedancji skóry ludzkiej jest

z  pewnością  bardziej  złożony niż  pomiar  TEWL, zarówno pod względem

wykonania jak i ilości niesionej imformacji. Dużą zaletą pomiarów TEWL

jest większa powtarzalność wyników – to znaczy u różnych osób o podobnej

kondycji  skóry  możemy  spodziewać  się  mniej  więcej  takich  samych

rezultatów.  Znaczne  odchylenie  wyniku  od  średniej  sugeruje  zwykle

odchylenie od normy. Metoda ta pozwala swobodnie porównywać działanie

środków nawilżających skórę, pozwala również na proste różnicowanie skóry

zdrowej od w pewien sposób chorej. Należy jednak pamiętać, że z pomiaru

współczynnika TEWL czerpiemy informacje głównie o stanie naskórka, a nie

głębszych warstw skóry. Wynik podawany w prostej formie jednej liczby lub

niewielkiego ich  szeregu jest  z  pewnością  zaletą  z  punktu  widzenia  osób

zajmujących  się   raczej  aspektem  medycznym  czy  kosmetycznym  niż

samymi pomiarami.

W  przypadku  pomiaru  impedancji  skóry  proces  wygląda  nieco

inaczej. Można zaobserwować spore zróżnicowanie między różnymi osobami

–  trudno  zdefiniować  jednoznacznie  przedział  normy  i  patologii

obowiązujący  dla  wszystkich,  przynajmniej  jeśli  mowa  o  pomiarach

parametrów naskórka. Wyraźnie widoczne są jednak odchylenia w przypadku

zmiany kondycji  skóry dla jednej osoby. Przede wszystkim jednak widmo
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impedancji niesie ze sobą więcej informacji. Możliwe jest ukazanie pewnych

szczegółów  niedostrzegalnych  przy  pomocy  innych  metod  pomiarowych.

Aby  przeprowadzić  wiarygodny  pomiar  impedancji  skóry  konieczne  jest

jednak pokonanie różnych problemów – większe zakłócenia, wybór sondy

pomiarowej,  pocenie  się  skóry,  wpływ  naskórka  na  widmo  itd.

Przygotowanie skóry do pomiaru wymaga jej oczyszczenia, co nie jest tak

istotne  w  przypadku  pomiaru  TEWL.  Możliwe  są  pomiary  właściwości

głębszych  warstw  skóry  (przy  użyciu  sond  mikroinwazyjnych  bądź  po

zerwaniu naskórka). Interpretacja wyników przy pomocy dopasowywania do

modelu  zastępczego  bądź  nawet  w  postaci  wykresu  jest  jednak  bardziej

skomplikowana  niż  w  przypadku  TEWL.  Problem  ten  można  po  części

rozwiązać  stosując  metodę  indeksacji  impedancji,  godząc  się  niestety  na

utratę części informacji.
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5. Podsumowanie

Przeprowadzone  pomiary  impedancji  skóry  ludzkiej  pokazały,  że

dzięki  tej  metodzie  można  uzyskać  pewne  znaczące  wyniki.  Udało  się

utworzyć elektryczny model zastępczy dla wybranego zakresu częstotliwości

i  pokazać,  że  zmiany  niektórych  jego  parametrów  można  powiązać  z

rzeczywistymi  zmianami  w  skórze  ludzkiej.  Przeprowadzono  analizę

wyników  pomiarów  impedancji  skóry  ludzkiej  dla  niewielkiej  grupy

badanych, co pozwala wnioskować o pewnych różnicach osobniczych. Udało

się  pokazać  pewne  problemy przy  takich  pomiarach,  oraz  wyeliminować

niektóre  z  nich.  Porównanie  tewametrów  wykazało  różnice  w  wynikach,

które należy brać pod uwagę przy ich interpretacji. Oceniona została również

użyteczność obydwu konstrukcji – okazało się, że nie każdy z tewametrów

nadaje się do przeprowadzania pomiarów w dowolnych warunkach.

 Wprowadzony elektryczny model zastępczy opisuje jedynie naskórek

w  niewielkim  zakresie  częstotliwości.  Pozwala  to  na  częściową  analizę

właściwości skóry. Kwestie utworzenia wiarygodnych modeli dla szerszego

zakresu  częstotliwości  lub  dla  niżej  położonych  warstw  skóry  pozostają

jednak  otwarte.  Problem  dużych  różnic  osobnicznych  jest  trudny  do

rozwiązania,  ale  można zmniejszyć  jego wpływ przeprowadzając  pomiary

odniesienia na tej samej osobie.

Nieinwazyjne badania właściwości skóry ludzkiej pozwalają wykryć

pewne  różnice  w  jej  właściwościach.  W  przeprowadzonych  badaniach

głównym czynnikiem wpływającym na zróżnicowanie było nawilżenie skóry,

a  ściślej  rzecz  biorąc  stan  bariery  naskórka.  Wspomniane  pomiary,  a  w

szczególności pomiar impedancji skóry ludzkiej mogą również posłużyć do

wstępnego  diagnozowania  chorób  skóry,  z  chorobami  nowotworowymi
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włącznie. Podobne badania były już przeprowadzane. Nieinwazyjny pomiar

impedancji  skóry mógłby pełnić funkcję prostego badania przesiewowego,

ukazującego  pewne  właściwości,  których  nie  widać  gołym okiem.  Innym

możliwym  przeznaczeniem,  byłoby  wykorzystanie  wyników  w  dziedzinie

kosmetologii,  jako  sposób  na  obiektywną  ocenę  działania  kosmetyków.

Odpowiedni  dobór  sposobu  analizy  danych  i  modeli  ułatwia  i  uściśla

interpretację uzyskanych wyników.

Należy  pamiętać,  że  przedstawiony  model  uzyskany  wyłącznie  na

podstawie pomiarów impedancji naskórka nie dają pełnego obrazu badanej

struktury, a przedstawione wyniki nie mogą być traktowane jako wiążące z

medycznego punktu widzenia. Uzyskane i przeanalizowane informacje mogą

być  jednak  punktem  wyjściowym  do  dalszych  badań.  Aby  tworzyć

wiarygodne  modele,  z  większą  pewnością  odzwierciedlające  stan

rzeczywisty,  należałoby  skorzystać  równolegle  również  z  innych  metod

analizy  badanego  materiału  –  zapisów  USG,  badań  mikroskopowych  itp.

Przydatne byłyby też pomiary przeprowadzone na większej i odpowiednio

dobranej grupie osób, a jeśli badanie miałby pełnić funkcje diagnostyczne –

również  na  osobach  z  konkretnymi  schorzeniami  skóry.  Dopiero  takie

kompleksowe podejście pozwalałoby na uzyskanie informacji  użytecznych

medycznie.  Przeprowadzone pomiary pozwalają jednak na pewne wstępne

wnioski i wskazują możliwy dalszy kierunek badań, pokazując jak złożonym

i interesującym problemem jest pomiar właściwości skóry ludzkiej.
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