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Bevezetés
A történelem viharai ellenére a huszadik századra a természettudományok roppant méretû és
gyorsaságú fejlõdése volt jellemzõ mind az alaptudományok (különösen a fizika, a kémia és a
biológia), mind pedig az alkalmazott tudományok (fõképpen az anyagtudomány, a mérnöki- és
orvostudományok) terén. A korábban még egységes és jól elkülöníthetõ ismeretanyaggal bíró
diszciplínák egyrészt további szakterületekre tagozódtak, másrészt határaik kezdtek elmosódni.
Olyan új, interdiszciplináris tudományágak alakultak ki az egyes tudományterületek határán,
melyek az azt mûvelõ kutatótól széles látókört és mindegyik diszciplína vizsgált területének alapos
ismeretét igénylik.
Az interdiszciplináris tudományterületek közül az egyik legnagyobb és legrégebben létrejött
terület az orvosbiológiai mérnöki tudomány (angolul: biomedical engineering), mely szintén
összetett, számos diszciplína határán kialakult tudományterület. Minden területére jellemzõ, hogy
az egy orvostudományi, illetve egy mérnöktudományi határterületen alakult ki, de sok esetben más
tudományok megfelelõ szakterületének ismerete is nélkülözhetetlen (pl. fizika, kémia,
anyagtudomány). Az orvosbiológiai mérnöktudomány fontosabb területei az alábbiak:
• orvosi mûszer- és méréstechnika,
• diagnosztikai képalkotó technikák,
• számítógéppel segített diagnosztika,
• orvosi informatika,
• rehabilitációs mérnöktudomány,
• klinikai mérnöktudomány,
• biokompatibilis anyagok, implantátumok, protézisek és mesterséges szervek technológiája,
• számítógéppel támogatott genetika,
• biokémiai technológiák.

Az értekezés keretében érintett tudományterületek
Értekezésem és az ezt megelõzõ több éves kutatói munkám témája az orvosi informatika és a
számítógéppel segített diagnosztika területére esik. A következõ két pontban röviden ismertetem
ezen tudományágak fõ célkitûzéseit.
Orvosi informatika
Az orvosi informatika, mint az orvostudomány és az információs technológia határterületének
feladata az orvosi-klinikai munka során keletkezõ különféle adatok megfelelõ kezelése és
feldolgozása. Legfontosabb célja új eljárások kidolgozása, illetve az informatika más területein már
meglévõ módszerek felhasználása és értékelése
• az egységes elektronikus betegkartonok, klinikai nyilvántartások és statisztikák,
• a kódolás, adatreprezentáció,
• a kellõ biztonságú adattárolás és adatátvitel és
• az átfogó kórházi információs hálózatok és rendszerek
számára.
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Számítógéppel segített diagnosztika
Az orvos gyógyító munkáját végletekig absztrahálva a következõ megállapítást tehetjük: az
orvos ismeretanyagára támaszkodva a páciens adott vizsgálat szempontjából releváns
vitálparamétereinek megfigyelésével jut el a diagnózisig, választja ki és alkalmazza a megfelelõ
terápiát. A gyógyító munka minõségét tehát mind a diagnózis, mind pedig a kiválasztott terápia
helyessége határozza meg. Az orvostudomány fejlõdése ma már az egyes kóros elváltozások
rendkívül finom diagnosztizálását igényli, melynek alapfeltétele a kellõ mennyiségû és minõségû
vitálparaméter megfigyelése és hatékony kiértékelése.
A számítógéppel segített diagnosztika feladata a különbözõ vitálparaméterek méréses
megfigyelése során keletkezett elektronikus adatok diagnosztikai célú feldolgozása. Fõ célként
jelölhetõ meg az orvos kognitív terhelésének csökkentése, mely a gyorsabb és célirányosabb
diagnosztikai és terápiás döntések meghozatalát, azaz a minõségibb gyógyítást teszi lehetõvé.

A választott kutatási téma és kutatásaim fõbb célkitûzései
A számítógéppel segített diagnosztika egyik fontos alkalmazási területe a hosszútávon - órákon,
de akár napokon át - folyamatosan rögzített vitálparaméterek számítógépes feldolgozása, mely a
jelfeldolgozási problémán túlmenõen számos informatikai kérdést is felvet (adatreprezentáció,
adatátvitel, diagnosztikai célú kommunikációs hálózatok). Ezen alkalmazások esetében a
számítógépes analízis nélkülözhetetlen, hiszen a sokcsatornás és hosszútávú mérések során olyan
nagy mennyiségû adat keletkezik, melynek emberi szakértõ általi kiértékelése lehetetlen lenne.
A mindennapos klinikai gyakorlatban a vitálparaméterek hosszútávú megfigyelésére és
számítógépes analízisére az intenzív betegõrzés illetve a holter monitorok felvételeinek kiértékelése
során kerül sor. Nem klinikai jellegû alkalmazások is ismeretesek, ahol az extrém körülmények
miatt szintén szükséges lehet a vitálparaméterek folyamatos kiértékelése (vadászpilóták, mélyvízi
búvárok, asztronauták, sportolók tevékenysége során).
Doktori kutatómunkámat a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Irányítástechnika és Informatika Tanszékén az INCO Copernicus 960161 sz. nemzetközi kutatási-fejlesztési
pályázat keretében (1997-1999) kezdtem el. Ezen projekt keretében egy szabványos, nyílt
architektúrájú betegfelügyeleti mintarendszer került kutató-fejlesztõi részvételemmel kifejlesztésre.
A munka kapcsán megismerkedtem a jelenlegi betegõrzõ rendszerekben alkalmazott
jelfeldolgozási és információtechnikai megoldásokkal. Különös figyelmet fordítottam az ezen
rendszerekre vonatkozó informatikai szabványok, illetve ajánlások alkalmazásának kérdésére. A
betegõrzõ rendszerekben mûködõ készülékek közötti adatkapcsolat megteremtésére jelenleg nem
létezik szabványos megoldás. Ezért munkám alapvetõen a szabványos alapú adatátvitel
megteremtésére irányult, mely lehetõvé teszi különbözõ gyártók készülékeinek egy betegõrzõ
hálózatba való integrálását. Megoldásul egy nagymegbízhatóságú, gyors ipari kommunikációs
hálózatot alkalmaztam, melyre a különbözõ készülékek illesztését is megvalósítottam.
A létrehozott betegfelügyeleti mintarendszer lehetõvé teszi a betegõrzés során felmerülõ
diagnosztikai célú jelfeldolgozási kérdések vizsgálatát. A rendszerhez kapcsolódóan munkám
további részében olyan új számítógéppel segített diagnosztikai módszerek kidolgozásával
foglalkoztam, melyek a ma ismert eljárásoknál valamely szempont szerint hatékonyabban és
gazdaságosabban oldják meg egyes vitálparaméter-csoportok hosszútávú (folyamatos) on-line
jellegû feldolgozását.

6

Kutatói munkám a következõ három nagyobb területre bontható:
Egycsatornás EKG-szegmentálás
Az EKG-szegmentálás az egyes EKG-ütések karakterisztikus pontjainak megkeresését és
a különbözõ idõintervallumok és hullámok pontos morfológiájának (hosszúság, magasság
illetve terület) meghatározását jelenti. Az EKG-szegmensek hosszútávú variabilitásának
vizsgálata fontos diagnosztikai információt szolgáltat. A hosszútávon készült EKG-felvételek
gyakorlati okokból csak egy-két csatornán készülnek. Az eddig ismeretes egycsatornás
szegmentálási eljárások nem képesek a különféle ütésfajtákat robosztusan szegmentálni, és
általában csak a kevésbé zajos normál szinusz ütéseket kezelik kellõ pontossággal.
Ezért fogalmazódott meg kutatási célként egy új megközelítésû, egycsatornás EKGszegmentálási eljárás kidolgozása, mely az egycsatornás EKG-felvételek különbözõ
ütésfajtáinak hatékony és robosztus morfológiai szegmentálását valós-idõben biztosítja.
A feladat megoldásául egy hibrid szegmentálási módszert dolgoztam ki, mely az egyes
EKG-ütések fajtájának neurális hálózatos felismerése alapján kiválasztott szegmentáló
egységgel dolgozza fel az izolált ütésképet.
Légzésjelek feldolgozása, apnoés és hypopnoés állapotok felismerése és tipizálása
A légzésfunkció megfigyelése során az egyik legfontosabb feladat a légzési frekvencia
folyamatos követése, a különbözõ apnoés (légzéskieséses) állapotok detektálása, illetve ezek
súlyosságának és eredetének hatékony meghatározása. A jelenlegi klinikai gyakorlatban
elterjedt jelfeldolgozási módszerek általában 80-90% sikerességgel képesek az apnoés
állapotok felismerésére. A hypopnoék (csökkent légzések) detektálásának hatékonysága
ennél sajnos alacsonyabb. Az obstruktív illetve centrális apnoék megkülönböztetésének
pontossága rendszerint még alacsonyabb. Problémát jelent az is, hogy a leghatékonyabb
módszerek off-line jellegû kiértékelésen alapulnak (alvásdiagnosztikai alkalmazások), így
azok az on-line jellegû feldolgozást igénylõ alkalmazások (pl. betegõrzés) terén nem
használhatóak.
Ezért kellett olyan új jelfeldolgozási eljárásokat kifejleszteni, melyek a légzésjelek (nasalis
légáram, hasi, illetve mellkasi légzés) eddigieknél hatékonyabb on-line jellegû kiértékelését
végzik, különös tekintettel a különbözõ apnoés és hypopnoés állapotok korai felismerésére és
a differenciál-diagnosztikára.
A létrehozott új apnoe/hypopnoe detektálási módszerek a légzésjelek idõsorainak neurális
hálózatos feldolgozását végzik. A felismerés sikerességének érdekében a neurális
hálózatokkal alkalmasan elõfeldolgozott jeleket osztályoztam. Az obstruktív apnoés
események felismerésére kidolgozott új eljárás a hasi és mellkasi légzés fáziskülönbségének
vizsgálatán alapul, mely a neurális hálózatos osztályozóval összekapcsolva az apnoék
tipizálását, azaz a differenciál-diagnosztikát biztosítja.
Magzati szívfrekvencia hosszútávú fonokardiográfiás mérése
A magzat egészségi állapotának rutin ellenõrzésére leggyakrabban alkalmazott
diagnosztikai eljárás a magzati szívütések között eltelt idõ (FHR, fetal heart rate)
variabilitásának hosszútávú (10 perctõl akár órákon át) megfigyelésén alapul. A magzati
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szívfrekvencia mérésére a klinikai gyakorlatban szinte kizárólagosan az aktív (igaz teljesen
ártalmatlannak tekintett) ultrahangos méréstechnikát használják. Habár a magzati egészség
folyamatos rutin ellenõrzésére a gyakori FHR-megfigyelés lenne javasolt, ez az ultrahangos
technika viszonylag magas ára miatt otthoni használatra még nem érhetõ el.
A probléma megoldására az otthoni környezetben is könnyen használható, olcsó és
teljesen non-invazív passzív fonokardiográfiás méréstechnika kidolgozása útján nyílhat mód.
Az anyai hasfalon rögzített akusztikus jelbõl a magzati szívhangok rekonstruálása azonban
rendkívül nehéz feladat, hiszen számos zajtényezõ terheli a hasznos jelet (pl. anyai szív- és
bélhangok, magzat mozgása által keltett hangok, környezeti zajok). Ezen probléma
megoldására az elmúlt években több munka született, de jelentõs áttörésrõl, és a módszer
gyakorlati elterjedésérõl még nem beszélhetünk.
Célul tûztem ki egy mind a méréstechnika, mind a jelfeldolgozás terén új megoldásokat
felhasználó magzati fonokardiográfiás mérõrendszer létrehozását.
A bemutatásra kerülõ módszerem a fonokardiogram kiértékelésére alkalmaz új eljárásokat
(kétcsatornás felvétel, külsõ zajok wavelet-alapú eltávolítása, szívütések korrelációs
lokalizálása és szabályalapú kiválasztása), melyek segítségével a magzati szívfrekvencia az
ultrahangos méréssel összemérhetõ pontossággal határozható meg.

Az értekezés felépítése
Az értekezés elsõ fejezetében ismertetem a ma létezõ betegõrzõ rendszerek felépítését, az azokra
vonatkozó informatikai szabványokat, majd összefoglaló módon bemutatom a BME IIT-n
létrehozott nyílt architektúrájú betegõrzõ mintarendszert.
Az értekezés további három fejezetében egy-egy vitálparaméter-csoport feldolgozásának
kérdéseivel foglalkozom, az általam létrehozott új feldolgozási módszereket bemutatva. A
vizsgálatok során mindvégig szem elõtt tartom a hosszútávon folyamatosan megfigyelt
vitálparaméterek számítógépes feldolgozása által megkövetelt feltételeket (on-line jelfeldolgozás,
valós-idejû mûködés, zavartûrõképesség, stb.).
A második fejezet az egycsatornás EKG jel on-line jellegû, hosszútávú feldolgozásával és
diagnosztikai kérdéseivel foglalkozik. Az itt kidolgozott új eljárás fõ alkalmazási területe az
intenzív betegõrzés illetve holter monitorozás.
A harmadik fejezetben a légzésjelek (nasalis légáram, hasi illetve mellkasi légzés) szintén online jellegû kiértékelésével foglalkozom, különös tekintettel a különbözõ apnoés állapotok korai
felismerésére és a differenciál-diagnosztikára. Az itt kidolgozott új módszerek a betegõrzés mellett
az alvásdiagnosztika hasznos segítségére is lehetnek.
A negyedik fejezetben egy, a magzati szívmûködés folyamatos ellenõrzésére szolgáló teljesen
non-invazív módszert mutatok be, melynek fõ alkalmazási területe a magzati szívfrekvenciavariabilitás hosszútávú, preventív jellegû, akár otthoni környezetben is alkalmazható rutin
megfigyelése.
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Az értekezésem ötödik fejezete a létrehozott eredmények összefoglaló értékelését adja és azok
eddigi hasznosulását mutatja be.
A fejezetek megírásánál törekedtem a mérnöki szemléletû leírásmódra, illetve arra, hogy a
tárgyalásmód minimális orvosi elõismeretek birtokában is érthetõ legyen. Ugyanakkor, ahol csak
lehetett, igyekeztem arra is gondot fordítani, hogy a munka a mûszaki jellegû téma iránt érdeklõdõ
orvos számára is érthetõ legyen.

Várady Péter
Budapest, 2002. április 3.
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1. Nyílt architektúrájú betegõrzõ mintarendszer kifejlesztése
Ebben a fejezetben a betegõrzõ rendszerek pusztán informatikai megközelítésû vizsgálatával
foglalkozom. Bemutatom a meglévõ rendszerek felépítését, röviden ismertetem a vonatkozó orvosi
informatikai szabványokat, illetve a jelenlegi rendszerekben általánosan alkalmazott megoldásokat.
A fejezet második részében összefoglaló bemutatásra kerül a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Irányítástechnika és Informatika Tanszékének Orvosinformatikai
Laboratóriumában 1997 és 1999 között kidolgozott nyílt architektúrájú betegõrzõ mintarendszer.

1.1. A betegõrzés fogalma
Betegõrzés alatt a páciens különbözõ vitálparamétereinek intenzív (folyamatos, hosszútávú)
méréses megfigyelését, számítógépes megjelenítését és valamilyen szintû automatikus kiértékelését
értjük. A betegõrzésre a különbözõ klinikai szituációkban lehet szükség, mint például mûtétek
közben, posztoperatív intenzív megfigyelés során, koronária õrzõkben, különbözõ sokkos és
haemodinamikailag instabil páciensek megfigyelése esetén, illetve a neonatális õrzõkben.
Az intenzív õrzés fogalmát Safar vezette be 1958-ban [1], és azóta a világ minden részén az
egészségügyi ellátás egyik meghatározó elemévé vált. Egy Németországban végzett felmérés
szerint az intenzív õrzés technikai, illetve diagnosztikai-terápiás módszereinek fejlõdése lehetõvé
tette, hogy a 25-30 éve még biztosan meghalt betegek 75%-a ma már potenciális túlélõk, azaz a
mortalitás 25%-ra csökkent [2].
Az intenzív betegágy melletti õrzés rendkívül összetett feladat, hiszen a beteg állapota
folyamatosan változik módosítva a kívánt terápiás célt, illetve az alkalmazandó terápiás
eszközöket. Ezen problémakör kérdéseivel az intenzív terápiával foglalkozó orvosi tudományág
foglalkozik [1], [2]. A betegõrzés egy speciális esetének tekinthetõ a holter monitorozás.
A holter monitorozás
A holter monitorok feladata, hogy egy elõre meghatározott idõintervallumon keresztül egy vagy
több vitálparamétert mérjenek és a mérési értékeket a késõbbi kiértékelésre alkalmas formában
eltárolják. Az intenzív betegõrzéssel ellentétben a jelek kiértékelése a holter monitorok esetében
nem valósidõben történik, hanem a felvétel elkészülte után off-line módon.

1.2. A betegõrzõ rendszerek felépítésének ismertetése
A betegõrzõ rendszerek felépítésének, illetve jelinterpretációs képességeinek vizsgálatát
egyrészt átfogó irodalomkutatás, másrészt több klinikai helyszíneken történt kutatásaim alapján
végeztem el:
1. Országos Kardiológiai Intézet, Budapest
2. Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem I. sz. klinikája, Budapest
3. Szt. Rókus Kórház és Intézményeinek Tárogató úti kórháza, Koronária Õrzõ, Budapest
4. Megyei Kórház Kardiológiai Osztály, Gyõr
5. Erlangen-Nürnbergi Egyetemi Klinika, Intenzív Osztály, Erlangen, Németország
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A betegõrzõ készülékek másnéven betegágy melletti monitorok (vagy egyszerûen: monitorok)
az intenzív terápia legfontosabb diagnosztikai eszközei, melyek alapvetõ feladata a páciens
meghatározott vitálparamétereinek folyamatos (intenzív) mérése, megjelenítése és feldolgozása [1].
Az elektronika és a számítástechnika fejlõdése során ma már összetett funkciókkal bíró
monitorokat készítenek, melyek akár 15-20 vitálparaméter intenzív megfigyelésére, illetve ezekbõl
különféle értékek származtatására képesek. A korszerû monitorok az õrzés során keletkezõ
nagymennyiségû adatot valamilyen kommunikációs interfészen keresztül további feldolgozásra a
külvilágba is eljuttatják.
A központi monitor ezen kommunikációs hálózaton (bedside network) keresztül több betegágy
melletti monitor (általában 6-32) adatait tudja fogadni. A központi monitor feladata a betegágyak
jeleinek szimultán megjelenítése, illetve a jelek további diagnosztikai célú feldolgozása. A
centralizált betegõrzés biztosítja a klinikai humán erõforrások optimálisabb kihasználását, illetve az
ellátási költségek csökkentését.
Betegágy melletti
monitor #1

Betegágy melletti
monitor #2

Betegágy melletti
monitor #n

...
Speciális kommunikációs hálózat (bedside network)

HIS
További
HIS végpontok
Ethernet

PDMS

Nyomtató
Központi monitor

1.1. ábra: Az intenzív betegõrzõ hálózat tipikus kialakítása

A már említett rendszerkomponenseken kívül a központi monitor kapcsolódhat a kórház
információs rendszeréhez is (Hospital Information System, HIS). A HIS a kórház teljes területét
átfogó egységes informatikai rendszer, mely ma már minden korszerû klinikai informatikai
rendszer alapja [3]. A HIS egyfajta kórházi operációs keretrendszer, mely integrálja valamennyi
diagnosztikai, gazdasági, kontrolling és vezetésirányítási funkcióit. A HIS központi eleme az
elektronikus betegkartonokat tartalmazó központi adatbázis, melyet a különbözõ funkciójú HIS
modulok csak jogosultságuknak megfelelõ szintig érhetnek el. Az egyes HIS modulok akár
különbözõ gyártóktól is származhatnak, viszont az ezek közötti adatcsere szabványos módon
történik (lásd 1.3. ábra).
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A betegõrzõ rendszerek mûködése eltérõ a többi diagnosztikai célú HIS-adatforrástól. Míg a
különbözõ laboratóriumi, radiológiai illetve ambuláns modulok által szolgáltatott adatok
behatárolható méretûek, statikusak és off-line jellegûek, addig egy betegõrzõ állomáson keletkezõ
adatok nagy mennyiségûek, dinamikusak és on-line tulajdonságúak. Ennek megfelelõen a központi
betegõrzõk által szolgáltatott adatok HIS-be történõ továbbítását egy külön HIS-modul, a PDMS
(Patient Data Management System) végzi, mely képes a kapott adatok idõbélyegezett fogadására,
validálására, valamilyen szempontok szerinti szûrésére és archiválásra [4].
1.2.1. A betegágy melletti monitorok
A betegágy melletti monitorokkal szemben az alábbi követelmények fogalmazhatók meg [5]:
• több életfunkció szimultán és intenzív mérése és megjelenítése,
• a mért jelek valamilyen szintû feldolgozása a humán döntéshozatal támogatására
(lényegkiemelés, kognitív terhelés csökkentése),
• könnyû kezelhetõség,
• ergonómiai illeszkedés a klinikai környezetbe,
• kapcsolódási lehetõség egy központi monitorhoz.
A monitorokat funkcionalitás szerint szokás generációkba sorolni [6]:
• Az elsõ generációs rendszerek a mérésen és megjelenítésen kívül típustól függõen kisebbnagyobb mértékben végeznek jelinterpretációt és döntéshozatali támogatást (pl. vészjel
generálás egy adott jel egyszerû határérték figyelésén alapulva).
• A második generációs készülékek már sokkal fejlettebb jelinterpretációs képességekkel
rendelkeznek. Meghatározó jellemzõjük, hogy interaktív mûködésre is képesek. Ez azt jelenti,
hogy a diagnózist végzõ személy további adatokat vihet be a rendszerbe (például saját
audiovizuális megfigyelései alapján), melyek segítségével a mért értékeket kiegészítve a
rendszer egy adott diagnózist állít fel, illetve terápiára tehet javaslatot. A második generációs
rendszerek tehát sokkal kifinomultabb döntéshozatali támogatást valósítanak meg.
• A harmadik generációs rendszerek jellemzõje a független, autonóm mûködés, azaz a rendszer
nemcsak egy adott diagnózis felállítására és terápia javaslatára képes, hanem a közvetlen
beavatkozásra is (például az infúziós pumpa, a gyógyszeradagolás vagy a lélegeztetés közvetlen
szabályozása).
Ma a klinikai gyakorlatban világszerte még döntõ többségben (mintegy 95%) elsõ, a fennmaradó
kis részben pedig második generációs rendszerek mûködnek [6]. A harmadik generációs
készülékek egyelõre még csak a kutató-fejlesztõ laboratóriumokban léteznek, és
alkalmazhatóságuk még nemcsak számos technikai problémát, hanem jogi-etikai kérdéseket is
felvet.
A következõ táblázat az általam különbözõ helyszíneken vizsgált betegágy melletti monitorok
felsorolását és a segítségükkel mérhetõ vitálparaméterek felsorolását tartalmazza:
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Gyártó

Típus

Vitálparaméterek

Agilent

A1

Agilent

A3

Datascope

2100

Spacelabs

90308

Hewlett-Packard
Hewlett-Packard

78352C
78354C

Siemens

Infinity 6002

Siemens

Infinity 7000

EKG(1), RESP, SaO2, HR, NIBP
EKG(3), RESP, SaO2, NIBP,
T, HR
EKG(1), IBP, T, HR
EKG (1), RESP, SaO2,
IBP, T, HR
ECG (1), HR
ECG (1), IBP, NIBP, HR
EKG(1), IBP, RESP, CO2,
T, HR
EKG (2), IBP, NIBP, RESP, CO2,
T(2), HR, SaO2,

Bedside
network
nincs
saját
nincs
saját
saját
saját
saját
saját

A vitálparaméterek rövidítései: HR - szívfrekvencia, IBP - invazívan mért vérnyomás, NIBP - non-invazívan mért
vérnyomás, T - hõmérséklet, SaO2 - oxigénszaturáció, RESP - légzésjel, CO2 - széndioxid-telítettség

1.1. táblázat: A vizsgált betegágy melletti monitorok

(a)

(b)

1.2. ábra: Az Agilent A1 tip. betegágy melletti monitor
(a) riasztási határértékek beállítására szolgáló és (b) mûködés közbeni kezelõi felülete

1.2.2. Központi monitorok
A korszerû központi monitorokkal szemben támasztott követelmények a következõk:
• a betegágy melletti monitorok jeleinek fogadása egy lehetõleg szabványos,
megfelelõ átviteli biztonságot nyújtó kommunikációs hálózaton,
• összetett jelinterpretációs képességek a fogadott vitálparaméterek további feldolgozására,
• szabványos kapcsolódás (kommunikációs interfész) a kórházi információs rendszerhez,
• valamilyen Internet technológiára alapuló szabványos kommunikációs interfész
a távoli monitorozási funkciók kiszolgálására.
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Az elvégzett vizsgálataim alapján elmondható, hogy a ma létezõ központi monitorok az elsõ két
követelménynek megfelelnek. Számos korszerû készülék képes akár 32 betegágy adatait fogadni,
és a kapott jeleket egyre hatékonyabb diagnosztikai algoritmusokkal kiértékelni.
A mai rendszerek azonban szinte még kivétel nélkül gyártóspecifikus kommunikációs
hálózatokon (bedside network) fogadják a betegágy melletti monitorok jeleit, azaz a központi
monitor csak ugyanazon gyártó betegágy melletti monitoraival képes együttmûködni. Emellett még
elenyészõ azon központi monitorok száma, melyek egy kórházi információs rendszerrel történõ
vagy bármilyen internetes technológia szerinti szabványos adatcserére alkalmasak lennének. Ma a
betegõrzõ rendszerek fejlesztésének két legfontosabb irányvonala tehát:
• a szabványos betegágy melletti kommunikáció és
• a külvilággal (HIS, távoli monitorozás) való szabványos adatcsere megoldása.
1.2.3. A távoli betegõrzés
Az adatátviteli technikák utóbbi évtizedben lejátszódott és azóta is töretlenül folyó fejlõdésének
köszönhetõen egyre nagyobb mennyiségû adatot, egyre távolabbra, egyre hatékonyabban, egyre
gyorsabban és olcsóbban lehet eljuttatni. Nem véletlen tehát, hogy a távoli adatátvitel az orvosi
informatika ma legdinamikusabban fejlõdõ ága [7], melyen belül a betegõrzéssel kapcsolatos
telemedicina alkalmazások egyre növekvõ jelentõséggel bírnak [8], [9].
A cél itt elsõsorban az adott vitálparaméterek távoli megfigyelése, mely általában valamilyen
preventív vagy rehabilitációs céllal történik (a terápiás megfigyelés során a beteg közelsége
szükséges, ezért ez ma még csak az egészségügyi intézményen belül, az elõbbi alfejezetekben
tárgyalt hierarchia szerint történik).
A távoli betegõrzés (telemonitorozás) eddig csak holter-jellegû alkalmazások esetén volt
megvalósítható (például szívfunkció vagy vérnyomás holter-monitorozása), míg ma már a korszerû
internetes technológiák segítségével a vitálparaméterek távoli on-line vagy fél-on-line
(idõszakonkénti on-line) jellegû megfigyelése is lehetséges [10], [11]. Természetesen a
rendelkezésre álló sávszélesség miatt kulcsfontosságú ezen alkalmazások esetén a megfelelõ
adatreprezentációs eljárások megválasztása [12].
Az egyre növekvõ igények olyan követelményeket támasztanak a betegõrzõ készülékekkel
szemben, melyek csak nyílt architektúrájú és szabványos kommunikációs interfészekkel
rendelkezõ rendszerek esetében valósíthatók meg. A ma mûködõ betegõrzõk szinte kivétel nélkül
gyártóspecifikus rendszerek, saját kommunikációs hálózattal, így a különbözõ gyártók
készülékeinek összekapcsolása nem lehetséges.

1.3. Orvosi informatikai szabványok
Az orvosi informatika terén létezõ szabványok között mindmáig csak két szabvány rendelkezik
általános elfogadottsággal és támogatottsággal. Ezek a:
• HL7 (Health Level 7) [13], és a
• DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) [14].
Ezek mellett további, részben már elfogadott szabványok illetve szabványtervezetek léteznek,
melyek közül a legfontosabbak a:
• MIB (Medical Information Bus) [15], és a
• CEN TC 251-es technikai bizottsága által kidolgozott szabványjavaslat-család [16].
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HL7
A HL7 szabvány az ISO OSI terminológia szerint egy alkalmazási-rétegbeli (azaz 7. szintû)
protokollt definiál a különbözõ klinikai szervezeti egységek közötti szabványos elektronikus
adatcserére. A HL7 szöveges ûrlap-telegramok segítségével definiálja a pácienskartonok, a
laboratóriumi jelentések, a különbözõ orvosi rendelvények, az orvosi szakvélemények és
megfigyelések, a számlázási-pénzügyi és adminisztratív funkciók elektronikus formátumát. A
szabvány emellett rögzíti az egyes telegramok és az azokra küldött válaszok idõzítését, illetve az
esetleges hibaüzenetek pontos formátumát is.
A szabványt egy 1987-ben alakult, vele azonos nevû független szakmai bizottság dolgozta ki,
majd 1994-ben az ANSI (American National Standard Institute) akkreditálta ennek elsõ, és azóta is
érvényben lévõ változatát. A HL7-bizottság azóta is folytatja munkáját, így már különbözõ
tervezetek születtek további funkciókra, illetve a meglévõ funkcionalitások - visszamenõleg
kompatibilis - bõvítésére. Az újabb HL7-tervezetek az egyes tranzakciók megvalósításánál az
objektum alapú kommunikációt (CORBA és Microsoft ActiveX szerint) is támogatják.
Echo-kardiográfia

HL7, DICOM

Radiológia

HL7, DICOM
Elektronikus betegkarton

Kórházi gyógyszertár

HL7

Laboratórium

HL7

EKG monitor

HL7

Számlázás,
pénzügy

HL7

Kartonozó

HL7

Külső labor

HL7

HL7

PDMS

Rendelvények

Infúziós pumpa

Lélegeztető

MIB

Betegőrző

1.3. ábra: Kórházi informatikai rendszer (HIS) szabványos kommunikációs interfészekkel

DICOM
A DICOM szabvány szintén egy alkalmazási-rétegbeli protokoll, mely a orvosi diagnosztikai
célú képalkotó eljárások felvételeinek illetve az ezekkel kapcsolatos információk (például: páciens
azonosító, szöveges diagnosztikai információ, kalibrációs értékek) adattárolási formátumát és
átvitelét írja le. A szabvány lehetõvé teszi a különbözõ klinikai képalkotó modalitások (ultrahang,
CT, MRI) közvetlen összekapcsolását a radiológiai képarchiváló rendszerekkel, illetve a
megjelenítést végzõ munkaállomásokkal és nyomtatókkal.
A HL7 szabvány a képalkotó modalitásokkal nem foglalkozik, így a DICOM ezt a rést hivatott
betölteni. A korszerû készülékek tartalmaznak HL7-es átjárót, mely segítségével a páciensre
vonatkozó adminisztratív és diagnosztikai adatok a HL7-es tranzakciókkal is hozzáférhetõvé
válnak.
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A DICOM azonban még ennél is többet nyújt, hiszen a szabvány objektumorientáltan modellezi,
hogyan viszonyulnak egymáshoz a képek és a kísérõ adatok (entitás-reláció modell). A DICOM két
legfontosabb objektumtípusa az információ-objektum és a szervízosztály. Az információobjektumok a képeket, illetve a velük kapcsolatos adatokat tárolják, míg a szervízosztályok az
információn elvégezhetõ mûveleteket (például: átviteli, megjelenítési, tömörítési eljárások). A
DICOM szabvány terjedelme egyre nagyobb, hiszen az objektum-szervíz alapú megközelítés
lehetõvé teszi a szabvány folyamatos bõvítését.
A DICOM szabványt az amerikai NEMA (National Electrical Manufacturers Association)
szervezet gondozza, és ma már minden klinikai képalkotó rendszereket gyártó cég támogatja. A
gyártók a készülékek mellé egy DICOM konformancia nyilatkozatot adnak, mely tartalmazza a
készülék által ismert DICOM objektumokat és szervizeket. Sajnos a jelenlegi DICOM verziók még
nem támogatják a plug-and-play-jellegû készülékazonosítást, így a DICOM-hálózatok
menedzsmentje szakértelmet követel.
MIB
A jelenlegi betegágy melletti készülékek (monitorok, mérõmûszerek, infúziós pumpák,
lélegeztetõk) gyártóspecifikus kommunikációs interfészekkel rendelkeznek, teljesen eltérõ fizikai
csatlakozókkal és adatátviteli protokollokkal. A jelenlegi betegágy melletti készülékek ezért nem
alkalmasak gyártófüggetlen hálózatok kialakítására.
Az IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engnineering) P1073 Medical Information Bus
(MIB) szabványa az egyetlen jelenleg létezõ nyílt szabvány, melynek elsõdleges célja éppen a
betegágy melletti diagnosztikai és terápiás készülékek gyártófüggetlen, nyílt szabványon alapuló
kapcsolatának leírása. A MIB-szabvány tervezete mind a hét OSI-réteget definiálja, de ezidáig még
csak a két alsó réteget (fizikai összeköttetés és adatkapcsolat) tartalmazó szabványrészt fogadták el.
A betegágy mellett használt diagnosztikai készülékek sokszor cserélõdhetnek, idõnként új
készülékek kerülnek bekapcsolásra, illetve egyes készülékeket pedig eltávolítanak. Ezt a problémát
a MIB-szabvány kiemelten kezeli, célja a könnyû és gyors installálhatóság, a hálózatba kapcsolt
készülékek automatikus, plug-and-play felismerése és konfigurálása.
A MIB további célja, hogy a meglévõ szabványos kórházi kommunikációs infrastruktúrával is
kapcsolatot tartson. E célból tartalmaz a szabvány a PDMS-ekre vonatkozó javaslatokat, melyek a
HL7-es protokoll alapján határozzák meg a betegágy melletti információk HIS-be való átvitelét
(lásd 1.3. ábra).
A MIB még fejlõdõ szabvány, melynek az egyik legfontosabb eleme, az eszközfüggetlen
adatreprezentációt lehetõvé tevõ réteg (Medical Device Data Language, MDDL) még nincs
elfogadva. Ez sajnos jelentõsen behatárolja a szabvány jelenlegi támogatottságát és
alkalmazhatóságát [17]. A legtöbb gyártó a szabvány teljes elfogadásáig nem kívánja MIBtechnológiára alapozni a betegágy melletti készülékei közti kommunikációt.
A szabvány majdani végleges elfogadása valószínûleg nagy versenyt indít majd a gyártók
között, hiszen ezáltal különbözõ gyártók készülékei is összekapcsolhatók lesznek, azaz valóban
gyártófüggetlen, nyílt betegõrzõ-hálózatok valósíthatók meg. Az elõrejelzések szerint egy készülék
MIB illesztésének többletköltsége tömeges gyártás esetén 100 USD körül lesz, ami az orvosi
készülékek alapárához képest elhanyagolhatónak nevezhetõ [17]. Másik fontos, és elõre csak
nehezen látható kérdés, hogy az egészségügyi intézmények mennyiben lesznek majd hajlandóak a
meglévõ készülékeik cseréjére avagy azok MIB-illeszthetõségének megteremtésére.
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CEN TC251 szabványjavaslatok
A HL7 és a DICOM szabványok a 90-es évek második felében az amerikai kontinensen, illetve
a Távol-Keleten a HIS-ek szinte egyeduralkodó kommunikációs protokolljaivá váltak, lehetõvé
téve a különbözõ gyártók HIS-moduljainak rugalmas integrálását.
A DICOM Európa országaiban, és hazánkban is széles körben használatos, míg a HL7-alapon
mûködõ HIS-ek kevesebb számban vannak jelen, és még meglehetõsen magas a gyártóspecifikus
kórházi információs protokollok használatának aránya.
Az Európai Szabványügyi Bizottság (Comité Européen de Normalisation, CEN) TC 251-es
bizottsága 1993 óta foglalkozik a HIS-ekre, illetve a HIS-ekben alkalmazott kommunikációs
protokollokra vonatkozó szabványjavaslatok kidolgozásával [16]. Felhasználásuk, illetve
támogatottságuk ma még részben csak marginálisnak nevezhetõ.

1.4. A kifejlesztett nyílt architektúrájú betegõrzõ mintarendszer
A következõ alfejezetekben összefoglaló módon bemutatásra kerül a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Irányítástechnika és Informatika Tanszékének Orvosi Informatika
laboratóriumában kifejlesztett nyílt architektúrájú, szabványos informatikai megoldásokat
alkalmazó betegõrzõ mintarendszer, mely lehetõvé teszi a betegõrzõk folyamatainak
(méréstechnika, jelfeldolgozás, jelinterpretáció valamint szabványos betegõrzõ-hálózatok) oktatási
célú demonstrálását, és akár mint pilotrenszer szolgálhat egy nyílt architektúrájú, klinikai
alkalmazásra is alkalmas betegõrzõ-rendszer kifejlesztésénél.
1.4.1. A kitûzött célok
A mintarendszer kifejlesztésénél célul fogalmazódott meg egy betegágy melletti monitor, egy
központi monitor, valamint egy távoli monitor teljes funkcionális kifejlesztése és demonstrációs
betegõrzõ-hálózatba való kapcsolása az alábbi irányelvek szerint:
• kereskedelmi, illetve szabványos ipari hardverelemek felhasználása,
• jól bevált, széles körben használt és ismert szoftvertechnológiák használata,
• szabványos kommunikációs interfészek kialakítása,
• jól skálázható moduláris felépítés,
• a jelinterpretációs módszerek moduláris integrálhatósága szabványos szoftver-interfészeken,
• a vitálparaméterek forrása egy valós betegeken mért (patho)fiziológiás jeleket reprodukáló
“mûpáciens” legyen.
1.4.2. A rendszer felépítése
A kifejlesztett nyílt architektúrájú betegõrzõ mintarendszer felépítését az 1.4. ábra mutatja. A
rendszer teljes, részletesség igényével történõ specifikációját a [18] munka tartalmazza. Az egyes
rendszerkomponensek feladata a következõk szerint foglalható össze:
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1.4. ábra: A nyílt architektúrájú mintarendszer felépítése

Mûpáciens
A különbözõ vitálparamétereket egy számítógéppel szimulált “mûpáciens” szolgáltatja, valós
humán pácienseken mért fiziológiás illetve pathológiás jeleket felhasználva. A mûpáciens által
generált vitálparaméterek valós-idejûek. A betegágy melletti monitor a mûpáciens által
szolgáltatott vitálparamétereket méri és dolgozza fel.
A mûpáciens által generált jelek egy többcsatornás D/A konverter kártyán keresztül kerülnek a
külvilágba. Mivel hasonló tartományú analóg jeleket a valós mérési eredmények alapján számos
klinikai diagnosztikai készülék is képes generálni (pl. EKG, spirométer, vérnyomásmérõ), így a
mintarendszer a késõbbiekben kis ráfordítással adaptálható egy valós klinikai környezetbe.
Betegágy melletti hálózat
A megvalósított mintarendszerben egy szabványos nagysebességû ipari kommunikációs hálózat
teremti meg a betegágy melletti monitorok és a központi monitor közötti kapcsolatot. Az ipari
alkalmazásoknál már bevált terepi buszok orvosi informatikai célú alkalmazása mindenképpen
újszerûnek mondható. A terepi busz kiválasztásának és alkalmazásának feltétele, hogy az kellõ
sebességû, megbízható és teljesen determinisztikus adatátvitelt biztosítson.
Betegágy melletti monitor
A betegágy melletti monitor elsõdleges feladatai a betegágy jeleinek (vitálparaméterek,
beavatkozók, környezeti jelek) fogadása, mérése, validálása és betegágy melletti valós-idejû
megjelenítése. A betegágy melletti monitor alacsonyabb szintû feldolgozási funkciókat is ellát (pl.
jelminõség figyelése, határérték vizsgálat, különbözõ származtatott mennyiségek meghatározása).
A betegágy melletti monitor a mért, validált és elõfeldolgozott jeleket a betegágy melletti hálózaton
keresztül juttatja el a központi monitornak.
A betegágy melletti monitor több folyamatból épül fel. A legalsó szinten (az élettani
folyamathoz legközelebb) a mérés vezérlése, az egységes adatreprezentáció és a jelvalidáció áll. Ez
a folyamat biztosítja a továbbiak részére a megfelelõ bemenetet. A jelinterpretációs folyamat
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bonyolultsága vitálparaméterenként változó. Ezen processz feladata a csatornán belüli és csatornák
közötti diagnosztikai jellemzõk meghatározása. A megjelenítõ folyamat feladata a mért jelek és az
interpretált események helyi kijelzõn történõ vizualizálása. A külvilág felé külön részfolyamat
biztosítja ugyanezen jelek eljuttatását. Ennek alapjául egy szabványos protokollal (terepi busz)
rendelkezõ hálózati csatoló szolgál.
Környezeti jelek
Az egység a betegágy környezetének jeleit szolgáltatja. A megvalósított mintarendszerben egy
bemeneti jel (szobahõmérséklet) és egy kimeneti jel (egy lámpa be/kikapcsolása) kezelése tartozik
ide.
Beavatkozók
A betegágy el van látva beavatkozókkal (szelepekkel szimulált infúziós pumpa és lélegeztetõ).
Központi monitor
A központi monitor feladata, hogy a betegágy melletti monitorok jeleit fogadja, feldolgozza,
archiválja és az adott beállításoknak megfelelõen megjelenítse. A központi monitor a kapott jelek
további feldolgozását is elvégzi. Nagyobb számítási teljesítményének köszönhetõen sokkal
összetettebb diagnosztikai funkciókkal bír. A központi monitor és a betegágy melletti monitorok
közötti kapcsolat állandó.
Távoli monitor
A távoli kapcsolat általában nem állandó, hanem csak idõlegesen jön létre. A távoli kapcsolat a
központi állomáson keresztül épül fel. Hasonló, kísérleti fázisban lévõ megoldások ismeretesek az
irodalomból [10], [11]. Az itt megvalósítandó funkciók:
• az adott páciens élettani jeleinek valós idejû átvitele és megjelenítése
• egyes események bekövetkezésekor automatikus kapcsolatfelvétel
(pl. üzenetküldés vészhelyzetben egy mobiltelefonra).
1.4.3. Megvalósítás
Ebben az alfejezetben a létrehozott mintarendszer fõbb technikai részletei kerülnek ismertetésre.
A rendszer felépítésének illetve megvalósításának teljesség igényével történõ tárgyalását [19]
tartalmazza.
Mûpáciens
A mûpáciens egy 12-csatornás Advantech PCL-727 típusú analóg jelgeneráló kártyával ellátott
asztali számítógépen mûködõ, saját fejlesztésû jelgeneráló és -megjelenítõ szoftver. A szoftver
feladata, hogy az elõzetesen kiválasztott többcsatornás adatbázisrekordban tartalmazott élettani
jeleket valós-idõben megjelenítse (lásd 1.5. ábra), illetve az analóg jelgeneráló kártya kimeneteire
ezeket csatornánként kiküldje. Az analóg jelek létrehozása 12 bites felbontással a 0...5V
jeltartományban történt.
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A felhasznált adatbázisok valós páciensekrõl levett, többcsatornás vitálparaméter-rekordok,
melyek kutatási célokra szabadon hozzáférhetõk [20]. A rekordok létrehozásakor 250 Hz illetve
360 Hz mintavételi frekvenciát alkalmaztak, mely egyben a jelgenerálás ütemezéséül szolgált.

1.5. ábra: A mûpáciens szoftver grafikus kezelõi felülete

A mûpáciens az alább felsorolt élettani paramétereket generálja:
• 1, 2 vagy 3 csatornás EKG (rekordtól függõen)
• artériás vérnyomásgörbe
• hasi/mellkasi légzés vagy nasalis légáramjel
• testhõmérséklet
Egyes rekordok további jeleket is tartalmaznak:
• pulmonális és központi vénás vérnyomásgörbe
• SpO2 (pulzoximetriával mért oxigénszaturáció)
• PCO2 (parciális CO2 nyomás)
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Betegágy melletti hálózat
A betegágy melletti hálózatként az ún. Profibus DP szabványos terepi kommunikációs hálózat
került alkalmazásra [21]. A Profibus DP-t kifejezetten ciklikusan ismétlõdõ gyors adatátviteli
folyamatok támogatására tervezték. Az alkalmazható fizikai közeg sodrott érpár, illetve száloptika,
melyeken akár 12 Mbit/s-os átviteli sebességre és redundáns kábelezésre is lehetõség nyílik. A busz
jellegû topológia szerint kialakított hálózaton megkülönböztetünk master, illetve slave egységeket.
Adatátvitelt csak master kezdeményezhet. A hálózati protokoll több master egyidejû mûködését is
lehetõvé teszi, ekkor a masterek közötti logikai gyûrûben token alapú arbitráció valósul meg. Az
adatkapcsolati protokoll teljesen determinisztikus adatátvitelt tesz lehetõvé a szabványban rögzített
szigorú idõzítések mellett. A szabvány támogatja az egységek gyors és könnyû, akár üzem közben
történõ installálását.
Mindezen jellemzõk alapján a Profibus DP alkalmasnak mondható a betegágy melletti
adatforgalom kiszolgálására. A felhasznált Profibus DP hálózat 1.5 Mbit/s adatátviteli sebességû
sodrott érpáron alapul.
Betegágy melletti monitor
A betegágy melletti monitort egy Advantech PPC-55S típusú egykártyás ipari számítógép
segítségével került megvalósításra. A mûpáciens által generált élettani jeleket az ipari számítógép
analóg bemeneteire jutnak. A 8-csatornás analóg-digitális átalakító felbontása 12 bit, a felhasznált
mintavételi frekvencia pedig az EKG és a vérnyomásgörbék esetén 100 Hz, a légzésgörbék, az
oxigénszaturáció és a testhõmérséklet esetén pedig 50 Hz volt.
A betegágy melletti monitor ezekbõl az elsõdleges vitálparaméterekbõl további paramétereket
származtat:
• percenkénti szívfrekvencia (pulzus),
• percenkénti légzésfrekvencia,
• légzési volumen (liter/perc),
• szisztolés és diasztolés vérnyomásértékek (mmHg).
Mivel a felhasznált ipari számítógép szabványos soros vonali adaptereken (RS232) kívül nem
rendelkezett egyéb külsõ kommunikációs interfésszel, ezért a Profibus DP hálózatra való illesztést
egy korábban általam kifejlesztett RS232-Profibus illesztõegység végezte el. Az illesztõegység
ipari számítógéphez egy 115.2 kbit/s-os átviteli sebességre konfigurált soros vonalon kapcsolódott.
A Profbus DP oldalán az adatátviteli sebesség 1.5 Mbit/s volt, melyet az illesztõegység dual-portos,
kettõs bufferezésû Profibus DP slave vezérlõje biztosított [22], [23].
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1.6. ábra: A betegágy melletti monitor jelfogadó és megjelenítõ felülete
(1 csatornás EKG és vénás vérnyomás)

Központi monitor
A központi monitor egy Comsoft DFProfi PCI típusú Profibus DP master vezérlõvel ellátott
asztali számítógép. Az itt kifejlesztett megjelenítõ és jelfeldolgozó szoftver képességei az alábbiak:
• max. 16 betegágy adatainak valós-idejû vétele,
• a kiválasztott betegágy adatainak valós-idejû megjelenítése,
• jelfeldolgozási és riasztási funkciók,
• eseménynaplózás,
• bejövõ adatok automatikus mentése egy 24 órás fájl alapú ringbufferbe,
• a felhasználó kérésére az adott betegágy jelei szabványos adatbázis-formátumban elmenthetõek,
• a jelfeldolgozási algoritmusok szabványos szoftver-interfészeken keresztül illeszkednek (DLL
illetve ActiveX), ami lehetõvé teszi a feldolgozási funkciók moduláris leválasztását, tetszõleges
programozási nyelven történõ fejlesztését és cseréjét,
• IP-alapú interfész távoli monitorozáshoz,
• HIS/PDMS interfész (HL7) a fõbb vitálparaméterek ciklikus átvitelére (fejlesztés alatt).
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1.7. ábra: A központi monitor grafikus felülete. 1. Betegágy információja, 2. Jelmegjelenítõ ablakok, 3. HF szívfrekvencia, AP - vérnyomás, BT - testhõmérséklet, RV - légzési volumen, RF - légzési frekvencia, 4. részletes vészhelyzet indikátorok, 5. eseménynapló, 6. vészhelyzet és nõvérhívás indikátora, 7.
szobahõmérséklet és lámpa, 8. jelrögzítés

Környezeti jelek és beavatkozók
A rendszer tartalmaz Profibus DP illesztõvel ellátott ipari I/O-egységeket (SAIA-Burgess RIO 8
I/O DP, Weidmüller WINbloc 8DI/DO és 3AI 1AO) melyek a környezetbõl származó jeleket
illesztik, illetve a beavatkozók (pneumatikus szelepekkel szimulált infúziós pumpa és lélegeztetõ)
mûködtetését végzik:
• szobahõmérséklet (analóg bemenet, 0…50 °C, 12 bit),
• nõvérhívó (diszkrét bemenet),
• lámpavezérlés (diszkrét kimenet),
• szelepvezérlõ jelek (diszkrét kimenetek).
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1.5. A létrehozott rendszer jellemzõi
A bemutatott betegõrzõ mintarendszer a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Irányítástechnika és Informatika Tanszékének Orvosinformatikai Laboratóriumában valósult meg,
és került üzembehelyezésre. A jelenlegi rendszer csak egy betegágy melletti monitort tartalmaz, és
ennek megfelelõen egy környezeti egységet és egy egyszerû beavatkozót (lásd 1.4. ábra). A
rendszerkomponenseket a Profibus DP hálózat köti össze.
A központi monitor 100 ms-ként kérdezi le a betegágy melletti monitor jeleit, míg a környezeti,
illetve beavatkozó egységgel másodpercenként cserél adatot.
A rendszer jelinterpretációs képessége két szintre osztható:
• betegágy melletti monitor: zavarfelismerés (pl. hiányzó jel) és egyszerû határérték-figyelés
• központi monitor: határérték-figyelés, egycsatornás EKG-szegmentálás, légzésjel (nasalis
légáram) figyelése hypopnoe és apnoe detektálás céljából (ezen utóbbi két jelfeldolgozási
módszert értekezésem következõ fejezetei mutatják be részletesen).
Az alkalmazott 1.5 Mbit/s-es adatátviteli sebesség az egy-masteres Profibus DP hálózaton kb.
100 kB/s felhasználói adat átvitelét teszi lehetõvé [24]. A jelenleg betegágyanként átvitt
vitálparaméterek valós-idõben mintegy 5 kB/s adatmennyiséget jelentenek, így a Profibus DP
hálózat legfeljebb 16 darab betegágy kiszolgálására képes.
Betegágy #1

Buszterhelés-szimulátor
Betegágy #2
(szimulált)

...

Betegágy #16
(szimulált)

Betegágy melletti hálózat (Profibus DP)

HIS
egyéb HIS
komponensek

Ethernet

PDMS

Központi monitor

1.8. ábra: A rendszer terhelése
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Profibus busz
monitor

A rendszer teljesítményének tesztelése az 1.8. ábra szerinti konfigurációban történt, mely
következõ komponenseket tartalmazta:
• Egy asztali PC, mint Profibus DP busz forgalom és terhelés monitor. A Comsoft cég DFProfi
ISA Profibus DP master káryájával, mint Class 2 masterrel és az FZI-Karlsruhe IT Monitor V2.0
szoftverével felszerelt gép a buszforgalom passzív analízisére képes.
• Egy Profibus DP terhelés-szimulátor, mely a Bécsi Mûszaki Egyetem fejlesztése [25]. A
szimulátor tetszõleges számú slave adatforgalmát képes az elõre konfigurált módon szimulálni.
Esetünkben a további 15 darab betegágy adatforgalmát szimulálta.

Buszterheltség [%]

Az IT Monitor V2.0 mérései szerint az egy betegágyas installáció buszterhelése 4% körüli volt.
A 16 betegágyat tartalmazó, részben szimulált rendszer buszterhelése mintegy 85% volt.
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1.9. ábra: A buszterheltség betegágyak számának függvényében mért alakulása (1.5 Mbit/s)

A terhelés-szimulátor a buszforgalom szimulálása mellett különbözõ hibaesemények (pl. slave
címhiba, idõzítési hibák, slave kiesése) szimulációját is lehetõvé teszi. Segítségével a rendszer
viselkedését lehetett ilyen kritikusnak mondható események során megvizsgálni.
Kísérleteim szerint - a mûködõképes betegágyakat tekintve - a rendszer adatforgalma és átviteli
idõzítése stabil maradt, mely az alkalmazott Profibus DP hálózat robusztus és szigorú adatátviteli
protokolljának köszönhetõ.
Klinikai megvalósítás során javaslom a Profibus DP szabvány által támogatott és transzparensen
kezelt redundáns kábelezést, illetve redundáns slave kliensek kiépítését.
A mintarendszer teljesítményének részletes teszteredményeit a [26] munka tartalmazza.
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2. Hibrid egycsatornás EKG-szegmentáló rendszer kialakítása
Ebben a fejezetben egy új hibrid EKG-szegmentálási módszert mutatok be, mely kifejezetten a
hosszútávon rögzített egycsatornás EKG-felvételek kiértékelésénél alkalmazható. A kidolgozott
módszer újdonsága, hogy az egycsatornás EKG-jelet az EKG-ütések ismeretében a priori
morfológiai és (patho)fiziológiai információk alapján szegmentálja. Az eljárás on-line jelleggel
történik, ütésrõl-ütésre haladva, és mivel számítási igénye viszonylag alacsony, kis méretû,
alacsony költségû holter monitorokban, illetve akár defibrillátorokban is megvalósítható. A
megvalósított prototípus rendszer tesztelése a kardiológiában standardnak számító referencia
adatbázisok segítségével történt.
A munka részben a Budapesti Szt. Rókus Kórház és Intézményeinek Tárogató úti kórházának
Kardiológiai Osztályán készült.

2.1. Az EKG-szegmentálás kérdései
2.1.1. Az EKG-jel karakterisztikus pontjai
Az elsõ elektrokardiográfiás (EKG) felvételt 1887-ben készítették, de csak az 1900-as évek
elején ismerték fel ennek diagnosztikai jelentõségét. Az EKG-jelen megfigyelhetõ hullámoknak,
karakterisztikus pontoknak és szakaszoknak (szegmensek) Einthoven holland orvos adott elõször
nevet, melyek mind a mai napig használatosak (lásd 2.1. ábra) [34]. A hagyományos, különbözõ
számú jelelvezetéssel dolgozó EKG-technika mellett ma már egyéb elektrokardiográfiás
diagnosztikai módszerek is rendelkezésre állnak, mint a vektorkardiográfia, a transzoesphageális
elvezetések, a felszíni térképezés (surface mapping), vagy az intrakardiális méréstechnika.
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2.1. ábra: A normál EKG-jelforma karakterisztikus pontjai és szakaszai

Az EKG-szegmentálás az egyes ütések karakteresztikus pontjainak megkeresését és a különbözõ
idõintervallumok és hullámok pontos morfológiájának (hosszúság, magasság illetve terület)
meghatározását jelenti. Az EKG-jel manuális szegmentálása és analízise nagy szakértelmet és
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gyakorlatot megkövetelõ orvosi feladat. A modern többcsatornás EKG-technika segítségével a jel
szegmentálása viszonylag nagy pontossággal automatikusan is elvégezhetõ, mely az orvosnak nagy
segítséget nyújt a malignus arrhytmiák pathomorfológiájának elemzéséhez és ezek célirányos
gyógyításához [35].
Jelen munkában a hosszútávon rögzített, felszíni jelelvezetést alkalmazó holter EKG felvételek
szegmentálásával foglalkozom. A munka kizárólag az EKG-felvételen regisztrált szívütések
egyenkénti szegmentálásával, mint mûszaki jelfeldolgozási illetve morfológiai analízisbeli
feladattal foglalkozik. A szegmentálás során kapott egzakt morfológiai jellemzõk diagnosztikai
kiértékelése ennél sokkal összetettebb, már kifejezetten orvosi feladat.
2.1.2. Az EKG-szegmentálás diagnosztikai jelentõsége
Ismeretes, hogy az EKG-jel tulajdonképpen a szív egyes területeinek aktivációs szekvenciáját
mutatja ütésrõl-ütésre. A P-hullám alakja és tengelye a pitvari funkciót jellemzi. A P-hullámok
morfológiájának tanulmányozása fontos szerepet játszik az arrhytmiák és az ingerületvezetésirendellenességek diagnózisában, hiszen a szivmûködést elsõdlegesen ütemezõ színuszcsomó a jobb
pitvarban helyezkedik el.
A pitvarok aktivációja kis idõkésleltetéssel átterjed a kamrákra. Ezt a késleltetést a PQ-idõ
jellemzi, melynek hosszútávú tanulmányozása információkkal szolgálhat a szív ingerületvezetõképességérõl, és egyéb anyagcsere, illetve intra- vagy extrakardiális idegrendszeri problémákra
hívhatja fel a szakértõ figyelmét.
Az EKG-jel diagnosztikailag legérdekesebb része a QRS-komplexus, melynek elemzésével
nyomonkövethetõ a szív aktivációja és felfedezhetõk a miokardium egyes rendellenességei.
A QRS-komplexust követõ ST-szakasz a szív repolarizációját jellemzi. Amennyiben a páciens
bármiféle szívbetegségben szenved (intraventrikuláris ingerületvezetési-rendellenesség, ischaemia,
anyagcserezavar), felborul a polarizáció-repolarizáció fiziológiás folyamata és az ST-T hullám
eltorzul. A pontos diagnózishoz a ST-T hullám többcsatornás analízise (elhelyezkedés, alak,
nagyság, tengely vizsgálata) szükséges.
A QT-idõ a miokardium állapotát jellemzi, megmutatva ennek esetleges anyagcsere és
ingerületvezetési-rendellenességek által okozott elváltozásait. A QT-idõ kis mértékben változhat,
melynek mértéke az aktuális szívfrekvenciától függ.
Az R-csúcsok közötti távolságok (RR-távolságok) hosszútávú analízise az autonóm
idegrendszer-mûködés egyensúlyára enged következtetni. A szívfrekvencia variabilitásának (heart
rate variability, HRV) hosszútávú vizsgálatával a paraszimpatikus-szimpatikus idegi szabályozások
kiegyenlítettségének analízise lehetséges. Ezek egyensúlyának felborulása a vagoszimpatikus
disztóniák illetve a túlzott szimpatikus idegi tevékenység által okozott katekolominaemiás és egyéb
cardiovascularis kockázati faktorok kialakulásában játszhat szerepet.
2.1.3. A holter monitorozás szerepe a kardiológiában
Az elmúlt két évtized során vált a mindennapi kardiológiai diagnosztika részévé a hosszútávon
(tipikusan 24 óra) rögzített EKG-felvételek analízise. Ezek a felvételek a páciens megszokott napi
tevékenysége közben egy teleprõl mûködtetett, hordozható készülékkel (holter monitor) kerülnek
rögzítésre.
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A hosszútávú holter monitorozás segítségével lehetõvé vált a miokardiás ischaemiák és a
malignus arrhytmiák pontosabb diagnózisa, hiszen a 24 órás felvételek analízise több információt
nyújt a rendellenességek fellépésének gyakoriságáról és azok súlyosságáról.
A holter felvételeknél általában 1 vagy 2 jelcsatornát használnak, mivel az ennél több
csatornához szükséges nagyszámú elektród elhelyezése a páciens számára kényelmetlen lenne,
ráadásul a pontos felhelyezést igénylõ elvezetések a napi tevékenységek közben könnyen
elmozdulhatnának.
A holter felvételeket eleinte mágnesszalagra rögzítették, de a mai korszerû holter monitorok már
félvezetõs tárakat használnak.
A holter felvételek kézi kiértékelése rendkívül idõigényes feladat lenne, hiszen egy 24 órás
felvétel nagyságrendileg százezer szívütés információját tartalmazza. A felvételek kiértékelése
számítógépes analízissel, általában off-line módon, a teljes 24 órás felvétel befejezése után történik.
A holter felvételek elemzésénél kulcsfontosságú feladat a hosszútávon rögzített ütések egyenkénti
megbízható szegmentálása az egyes arrhytmiás ütésfajták felismerése és a diagnosztikailag fontos
statisztikai információk (egyes ütésfajták gyakorisága, a torzultság mértéke) és variabilitási értékek
(az RR, és esetleg PQ ill. QT idõk változásának hosszútávú vizsgálata) meghatározása.
A holter monitorokhoz sorolhatók az ún. event monitorok, melyek csak bizonyos események
bekövetkeztekor rögzítik adott idõtartamig az EKG-jelet. A rögzítést indíthatja maga a páciens (pl.
fájdalomérzet esetén egy gomb megnyomásával), vagy a készülék a beépített on-line jelanalizáló
képessége révén.
2.1.4. A jelenlegi EKG-szegmentálási technikák
Az EKG-szegmentálás régóta kutatott jelfeldolgozási probléma és számos különbözõ elven
mûködõ eljárást javasoltak az egyes ütések karakterisztikus pontjainak automatikus
meghatározására. Az EKG-szegmentálás ütésrõl-ütésre történik, azaz elsõ lépésként az egyes
ütésekhez tartozó R-csúcsok, majd az egyéb karakterisztikus pontok kerülnek meghatározásra.
A legtöbb szegmentálási módszer zajos felvételek, illetve eltorzult ütések esetén nem szolgáltat
kielégítõ eredményt. Ez fokozottan igaz a praktikus okokból csak egy-két jelcsatornán készülõ
(betegrõrzés, illetve holter monitorozás) felvételek szegmentálása esetén, pedig a szegmensjellemzõk hosszútávú variabilitása fontos diagnosztikai információt hordozna.
A kellõen pontos és robosztus számítógépes szegmentálási eljárások jelenleg megkövetelik a
sokcsatornás (6 illetve 12) felvételi technika használatát [36], [37], [38]. Az egycsatornás felvételek
szegmentálására ismeretes megoldások még nem rendelkeznek a különféle arrhytmiás ütésfajták
robosztus szegmentálási képességével, és általában csak a normál szinusz ütéseket kezelik kellõ
pontossággal [39], [41].
A [36]-[39] munkákban bemutatott módszerek idõtartományban dolgoznak, az EKG-jel
morfológiai vizsgálatát végezve.
Az EKG-jel frekvencia-tartománybeli szegmentálása gyakorlatilag nem lehetséges, mivel az
egyes szegmenseknek megfelelõ jeldarabok rövididejû Fourier-transzformáltjai nem mutatnak
egymástól karakterisztikus eltérést. A frekvencia-tartománybeli módszert viszont sikeresen
alkalmazták egyes ütésfajták osztályozására [43].
Az idõ-frekvencia ábrázolás-alapú (általában wavelet-alapú) analízis ígéretes technika az EKGszegmentálására. Több szerzõ mutat be ilyen módszereket, melyek a vizsgált normál szinusz
ütésekre igen jó eredményt adnak [40], [41], [42].
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2.2. Az új rendszerrel szemben támasztott követelmények
Ebben a munkában egy olyan új megközelítésû, hibrid EKG-szegmentálási eljárás kerül
bemutatásra, mely számos meglévõ, és az EKG-jelfeldolgozás különféle területein már jól bevált
módszert ötvöz, illetve azokat új módszerekkel egészít ki. A megvalósítandó rendszerrel szemben
az alábbi követelményeket támasztottam:
• hosszútávon rögzített egycsatornás EKG-felvételek szívütésenkénti morfológiai szegmentálása,
• különbözõ ütésfajták típusának robosztus felismerése,
• a szegmentálás az ütésfajta és a priori morfológiai ismeretek felhasználásával történjen,
• on-line szegmentálás (a feldolgozás ütésrõl-ütésre történjen),
• valós-idejû mûködés (maximálisan egy ütésnyi késleltetés),
• a különféle zajokkal szembeni robosztusság,
• moduláris és bõvíthetõ felépítés.

2.3. Az új hibrid egycsatornás szegmentáló rendszer
A normál ütések illetve az arrhytmiák miatt eltorzult ütésfajták morfológiailag egymástól
sokban különbözhetnek, bizonyos ütésfajtáknál egyes karakterisztikus pontok hiányozhatnak.
Külön bonyolítja a helyzetet az egyes ütésfajták adott EKG-felvételen belüli, illetve az egyes
páciensek közötti változatossága.
A kidolgozott eljárás alapvetõ elgondolása, hogy az EKG-szegmentálás az ütések összetett és
ütésfajtánként eltérõ morfológiája miatt az ütésfajtára, illetve az adott ütésfajták szegmenseinek
elhelyezkedésére vonatkozó a priori morfológiai információn alapuljon. Ez a megközelítés nagyon
hasonlatos ahhoz, mint ahogyan egy kardiológus szakértõ vizsgálja az EKG-jelet [35].
Az itt bemutatott rendszerben egy ütésosztályozó-egység szolgáltatja az ütés fajtájára vonatkozó
a priori információt. A szegmentálás már ennek ismeretében, az adott ütésfajtára jellemzõ
morfológiai és (patho)fiziológiai jellemzõk figyelembevételével történhet. Ennek megfelelõen
ütésfajtánként külön-külön szegmentálási eljárás került kidolgozásra. A jelenleg bemutatott
rendszer három alapvetõ ütésfajta: a normál szinusz ritmus (normal sinus beat, NB), a kamrai
extraszisztolé (premature ventricular contraction, PVC) és a torzult pitvari (aberrated atrial
premature contraction, APC) ütés felismerésére és teljes szegmentálására képes.
Az ütések morfológiai szegmentálása az eredeti EKG-jel szakaszonként lineárisan approximált
változatán történik, és az egyes szegmensek nagyságára és idõviszonyaira vonatkozó jellemzõk a
kardiológus szakértõ által megszokott formában állítódnak elõ.
A rendszer tervezése során a legfontosabb szempont a gyakorlati megvalósíthatóság volt. A
jelenlegi szegmentáló a Matlab programcsomag alatt mûködik, de alacsony számítási igényét és
moduláris felépítését tekintve akár hordozható készülékekben is megvalósítható. A megtervezett
rendszer modularitásának köszönhetõen a további ütésfajták feldolgozását végzõ morfológiai
szegmentálók rugalmasan és egyszerûen integrálhatók.
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2.3.1. A rendszer komponensei
A kidolgozott hibrid EKG ütésosztályozó és -szegmentáló rendszer blokkvázlatát a 2.2. ábra
szemlélteti.
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2.2. ábra: A hibrid egycsatornás EKG-szegmentáló blokkvázlata

A mintavételezés útján kapott egycsatornás diszkrét EKG-jel az on-line szegmentáló rendszerbe
a mintavételi bufferen keresztül jut be. A d bufferelt jelbõl elsõ lépésként a nem kívánt zajok
(mioelektromos zajok, hálózati 50 Hz, alapvonalvándorlás, stb.) eltávolítása történik meg. A már
zajtalanított f EKG-jelet egyrészt az R-csúcsokat detektáló modul, másrészt az egyes ütéseket
elkülönítõ modul kapja meg. Az R-csúcs detektor meghatározza az R-csúcsok pontos helyét, míg az
ütések elkülönítését végzõ modul ezen r információ segítségével az f zajtalanított EKG-jelben
izolálja az egymást követõ ütéseket. A elkülönített ütések egyrészt az eredeti mintavételi
frekvenciával a PLA-modul felé (b), másrészt egy normalizált leképezés után az ütések
osztályozását végzõ modulnak (c) továbbítódnak. A PLA modul a morfológiai szegmentáláshoz
elõkészíti az egyes izolált ütéseket, ezek d és m paramétervektorok által leírt lineáris
approximációját képezve. Az ütésosztályozó meghatározza az egyes ütések fajtáját, és ezen
információ alapján kiválasztja az ütésfajtának megfelelõ morfológiai szegmentáló egységet. A
kiválasztott szegmentáló egység elvégzi az ütés szegmentálását, és visszajelzi az utolsó ütés pontos
p végpozícióját az ütések izolálását végzõ modulnak. A rendszer kimenetén szívütésenként az ütés
fajtájára és az ütés morfológiai szegmenseire vonatkozó részletes információk jelennek meg. A
következõ alfejezetek részletesen bemutatják az elõbbiekben vázolt rendszer mûködését.
2.3.2. Mintavételi buffer
A rendszerrel szemben támasztott fõ követelmény, hogy valós-idejû on-line EKG-szegmentálást
biztosítson maximálisan egy szívütésnyi idõkésleltetéssel. A mintavételi frekvencia a felhasznált
EKG-felvételeknél 250 Hz illetve 360 Hz volt, 11 bit illetve 12 bit felbontás mellett. A mintavételi
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buffer az alkalmazott mintavételi frekvenciától függetlenül egyszerre csak 128 darab mintát tárol
el, és ezeket egyben juttatja tovább a zajtalanítást végzõ modulnak (e). A buffer ezután törlõdik és
újból kezdi tárolni a mintákat.
A mintavételi buffer mérete nincs hatással a rendszer további elemeinek mûködésére, míg a
morfológiai szegmentálásnál felhasznált idõállandók a választott mintavételi frekvencia arányában
változnak.
2.3.3. Zajtalanítás
A modul az EKG-jel nemkívánt zajoktól való szûrését végzi el. Az EKG jeleken található zajok
lehetnek “nagyfrekvenciás” (pl. elektromiografikus zajok, 50 Hz-es hálózat által okozott zajok,
elektromágneses interferencia) illetve alacsony frekvenciás (pl. alapvonalvándorlás, páciens
légzésének hatása) zavarok. A zajtalanítás szakaszosan mûködik, azaz a mintavételi buffertõl egy
lépésben kapott 128 elemû e mintavektor zajtalanítása egyszerre történik.
Az irodalomban számos eljárást ajánlanak az EKG-jelek hatékony zajtalanítására. A
leghatékonyabb módszerek digitális szûrõfokozatokat [44] vagy wavelet-alapú zajeltávolítást
alkalmaznak [41], [42]. Az itt kidolgozott rendszerben ez utóbbi módszert választva, a [45]
munkában EKG-zajszûrésre ismertetett wavelet-alapú eljárás került felhasználásra.
2.3.4. Az R-csúcs detektor
Az EKG-jel R-csúcsainak detektálására szintén számos jól bevált megoldás ismeretes. A
különbözõ R-csúcs detektálási módszerek átfogó és összehasonlító elemzését Friesen et al.
munkájában találhatjuk meg [47]. Jelen esetben egy viszonylag egyszerû és kellõen zajtalanított
EKG-jelek esetén robosztus módszer került alkalmazásra.
Az eljárás az elõzetesen zajtalanított f EKG-jelcsomagok küszöbszintezését végzi, kiegészítve a
jelbõl származtatott differenciagörbe (elsõrendû derivált) vizsgálatával. R-csúcsot akkor detektál,
ha az eredeti jel eléri a kijelölt küszöbszintet, és emellett az elsõ derivált adott idõn belül elõjelet
vált. A küszöbszint a detektálás során folyamatosan adaptálódik, azaz a küszöbszint a jelminõségtõl
függõen - mindig az elõzõ nyolc R-csúcs nagyságát átlagolva - kerül meghatározásra.
A detektálás hatékonyságának növelése érdekében figyelembe vettem, hogy a használt
mintavételi frekvenciák, valamint átlagos pulzusszám mellett a 128 mintát tartalmazó f EKGjelcsomagokban egyenként legfeljebb csak egy R-csúcs lehet.
Az R-csúcs detektor kimenete az eredeti bemenõ jelcsomaggal azonos méretû r vektor, ahol az
R-csúcs pozíciójában r(i) = 1, különben r(i) = 0 és i = 1, 2, ..., 128.
2.3.5. Az ütésizolátor
Az ütésizolátor feladata a zajtalanított EKG-jel 128 elemû f vektorainak átmeneti eltárolása és
ezekbõl az egyes ütéseknek megfelelõ jelrészletek kiemelése. A követelményeknek megfelelõen ez
legfeljebb egy ütésnyi idõkésleltetéssel történhet.
Az ütések izolációjának alapjául a legutolsó két R-csúcs r-ben tárolt pozíciójának, illetve az
utolsó ütés p végpozíciójának ismerete szolgál.
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Az f illetve az r vektorok átmeneti eltárolása egy-egy FIFO-tárban történik, melyek maximum
32 darab 128 mintát tartalmazó csomagot tudnak egyszerre tárolni. A maximális mintavételi
frekvenciát (360 Hz) tekintve ez kb. 11 másodpercnyi jelrészletet jelent, mely biztosan tartalmaz
legalább két szívütésnyi információt, azaz két R-csúcsot. A izoláció során a 2.3. folyamatábrán
látható, általam kidolgozott eljárás szerint kerültek az egyes ütések bstart és bend kezdõ- illetve
végpozíciói meghatározásra.

f és r várása

f és r elhelyezése
a FIFO-kban

Található két
R-csúcs r
FIFO-jában?

n

i

r1 és r2 legyen ezen
R-csúcsok pozíciója

i

Ismert az
utolsó ütés p
végpozíciója?

bstart = p
bend = r2 - bdef

n

bstart = r1 - pdef
bend = r2 - bdef

bstart és bend jelöli az izolált
ütés kezdõ- és végpozícióját,
FIFO-k törlése bend -ig
2.3. ábra: Az ütések izolációja (bdef = 200 ms, pdef = 300 ms)

Amennyiben az utolsó ütés b végpozíciója nem ismeretes (sikertelen szegmentálás), akkor
feltételesen az új ütés az r1 R-csúcs elõtt pdef idõvel kezdõdik (a fiziológiás P-hullám idõtartama
100 és 300 ms között változhat).
A 2.4. ábra az ütésizolátor mûködését szemlélteti, ahol a detektált R-csúcsokat a szaggatott
függõleges vonalak, míg a szegmentáló által felismert ütésenkénti p végpozíciókat az EKG-jelen
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lévõ pontok illetve a pontozott vonalak mutatják. Az elsõ ütésnél még nem állt a p végpozíció
rendelkezésre, így bstart megállapítása pdef alapján történt.
1
0.8
0.6
0.4
0.2
mV

0
-0.2
-0.4
-0.6

pdef

-0.8
-1

Ütés 1

0

500

1000

Ütés 2

1500

Ütés 3

2000 2500 3000
Time
Idő [ms]
[ms]

3500

4000

4500

5000

2.4. ábra: Az ütésizolátor mûködése

Az ütésizolátor kimenetén egyrészt az eredeti mintavételi frekvencia mellett kiemelt és összesen
bend - bstart darab mintát tartalmazó b ütés, másrészt ugyanezen ütéskép mindössze 80 mintavételi
pontra leképezett c változata jelenik meg.
A gyakorlatban a c jel elõállítása b-bõl történik, annak négyszeres túlmintavételezésével és
ezután egyenlõ léptékkel 80 pont kiválasztásával, majd ezután adott alapvonalra illetve maximális
amplitúdóértékre való normalizálásával.
2.3.6. Az ütések osztályozása
Az ütésosztályozó-egység feladata a kapott c izolált ütésminta osztályozása, azaz az ütés
fajtájának meghatározása, és ezek alapján a megfelelõ morfológiai szegmentáló kiválasztása (v).
Az osztályozó megvalósítása egy neurális hálózat segítségével történt. A neurális hálózatok
alkalmazása nem számít újdonságnak az EKG-ütések osztályozása terén [48], [49], [50].
A felhasznált elõrecsatolt (feed-forward) neurális hálózat felépítését a 2.5. ábra szemlélteti. A
hálózat bemenetére az izolált ütés c normalizált és 80 mintavételi pontra léptékezett változata kerül.
A 80 mintavételi pont 360 Hz-es mintavételnél és normál pulzusszámnál kb. egyötöde az eredeti b
ütés méretének. Megválasztásánál a hálózat osztályozási képessége és a mûködéshez szükséges
számítási teljesítmény közötti optimális kompromisszum vezetett.
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........
Normalizált, 80 pontra bemeneti
réteg
léptékezett EKG-ütés (c)

........

................

.....

[0,1]

Kimeneti kombinációk:
N - normál szinusz ritmus
V - PVC
A - APC
X - ismeretlen

........

.....................

[0,1]

1. rejtett
réteg

2. rejtett
réteg

kimeneti
réteg

2.5. ábra: Az ütésosztályozó neurális hálózat

A hálózatban két rejtett réteg található 32 illetve 8 neuronnal. A kimeneti rétegben 2 neuron van,
melyek a kiválasztott ütésfajtákat kódolják: NB, PVC, APC és bizonytalanul felismert ütés (X). A
rejtett rétegek neuronjai és a kimeneti neuronok szigmoid aktivizációs függvényekkel
rendelkeznek.
A neurális hálózat tanításához a rendelkezésre álló EKG-jelrészletekbõl ütésfajtánként (NB,
PVC és APC) 32 darabot választottam ki, melyeket normalizáltam és 80 pontra leképeztem. Az
ütésfajtánkénti tanítómintákat a 2.6. ábra mutatja.
A hálózat tanítása Matlab környezetben a “resilient backpropagation” (rprop) algoritmussal
történt. A gyors tanulási konvergencia érdekében a kimeneteken nem tiszta bináris kódokat (0 vagy
1), hanem a 0.1 illetve 0.9 értékek tanítását céloztam meg. A tanítás összesen 1000 lépésben
(epoch) történt, ami megfelelt az SSE < 0.025 hibafeltételnek (összegzett négyzetes hiba).
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(a)

(b)

(c)

2.6. ábra: Az ütésosztályozó neurális hálózat tanításához használt
normalizált és újraléptékezett minták: (a) NB, (b) PVC, (c) APC

2.3.7. A PLA algoritmus
A PLA (Piecewise Linear Approximation = szakaszonkénti törtlineáris közelítés) egység
feladata a b izolált EKG-ütések szakaszonkénti lineáris approximálása, ezáltal az EKG-jelet a
morfológiai szegmentáló egységek számára megfelelõ formára alakítva. A PLA segítségével a
EKG-jel szegmentálása a kardiológus szakértõ által végzett hagyományos morfológiai analízishez
hasonlatosan történhet. Az alkalmazott PLA algoritmus a Vullings et al. által javasolt algoritmus
általam továbbfejlesztett verziója [37].
Egy explicit alakban adott, tetszõleges y = f(x) függvény szakaszonkénti lineáris közelítése az xs
és xe abszcisszák között (xs < xk ≤ xe):
yˆk = ( x k – x s ) + yˆs
ahol ys a kezdõpont ordinátája, s és e (0 < s < e) pedig a kezdõ- illetve végpontokat jelölõ
indexek. Az adott szakasz d hossza és m meredeksége:
d = xe – x s
yˆe – yˆs
m = --------------d
A lineáris közelítés ε hibája:
e

∑

yˆk – y k

k=s
ε = ----------------------------2
m +1

A lineáris közelítés során az a cél, hogy az adott hibahatáron belül az approximált jel lehetõleg
minél kevesebb szakasszal közelítse az eredeti görbét. Nyilvánvalóan minél kevesebb a lineáris
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szakaszok száma, annál nagyobb az ε közelítési hiba. A PLA algoritmus ε alapján határozza meg az
egyes szakaszok lehetséges maximális hosszát: ha a pillanatnyi approximációs hiba kisebb egy
határértéknél (ε < εmax), akkor az adott szakasz hossza még növelhetõ.
ε = 0, n = 1, i = j = s
while ( j < e )
ε = 0, l = lmin
j = i + lmin
while (ε < εmax )
y(j ) – y( i)
m = ------------------------x(j ) – x( i)
 ( k) – y(i) – m ⋅ (k – i)
ε = max  y------------------------------------------------------2

m +1


, ahol k = 1, 2, ..., j


j = j + lmin, l = l + lmin
end

d(n) = l
( j ) – f ( i )m ( n ) = f---------------------d(n)
n = n + 1, i = j + 1
end
2.1. táblázat: A PLA algoritmus

Ha a megadott εmax hibahatár túl kicsi, vagy ha a közelítendõ görbe túlságosan változatos,
elõfordulhat, hogy az algoritmus nagyszámú, de rövid szakasszal fedi le a görbét. Az ilyen
töredezettség elkerülése végett az algoritmus lmin paramétere a minimális szakaszhosszt és a
szakasz növelésének léptékét is meghatározza egyben, azaz minden szakasz i⋅lmin hosszú lesz, ahol
i > 0 egész szám.
A kidolgozott PLA algoritmust a 2.1. táblázat mutatja. Az algoritmus az y = f(x) explicit alakban
megadott egyváltozós valós függvényt az [s, e] zárt intervallumon való lineáris közelítését adja meg
n darab (d, m) értékpárban az lmin és emax paraméterek alapján.
Az EKG-jel lineáris közelítésénél az y közelítendõ függvénynek a izolált ütést tartalmazó k
elemû b vektor felel meg. A közelítés hibája illetve a közelítõ szakaszok száma közötti optimális
kompromisszumot az lmin = 4, emax = 0,01 paraméterek adták.
2.3.8. Az ütések morfológiai szegmentálása
Az ütések szegmentálása a karakterisztikus EKG-pontok felismerését, az egyes EKG-hullámok
hosszának, nagyságának és területének, valamint a diagnosztikailag jellemzõ idõintervallumok
meghatározását jelenti. A jelenlegi rendszerben csak a már említett három ütéstípus (NB, PVC és
APC) szegmentáló egysége található meg.
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A morfológiai szegmentálás alapjául az ütések elõzetesen szakaszonként lineárisan approximált,
n darab (d, m) értékpár által leírt megfelelõje szolgál. A szegmentálás az ütés fajtájának
ismeretében történik, és azt ütésfajtánként saját, az adott ütés (patho)morfológiáját figyelembe vevõ
szegmentáló egység végzi. Az ütésosztályozó a v jellel választja ki a szegmentálást végzõ egységet.
Amennyiben az ütés szegmentálása sikerrel jár, a szegmentáló egység az utolsó felismert szegmens
p végpozícióját visszajelzi az ütésizolátornak. A szegmentáló egységek által meghatározott
(patho)morfológiai jellemzõket a 2.2. táblázat foglalja össze.
NB
• P-hullám hossza,
magassága és energiája
• PQ-idõ hossza
• QRS-komplexus hossza,
magassága és energiája
• ST-idõ hossza
• T-hullám hossza,
magassága és energiája
• QT-idõ hossza
• RR-idõ hossza

PVC
• QRS-komplexus hossza,
magassága és energiája
• ST-idõ hossza
• T-hullám hossza,
magassága és energiája
• QT-idõ hossza
• RR-idõ hossza

APC
• PQRS-komplexus hossza,
magassága és energiája
• ST-idõ hossza
• T-hullám hossza,
magassága és energiája
• QT-idõ hossza
• RR-idõ hossza

2.2. táblázat: Az egyes szegmentáló egységek által meghatározott morfológiai paraméterek

Az egyes szegmensek (hullám vagy idõintervallum) hosszát egyszerûen a PLA algoritmus által
meghatározott, adott szegmenshez tartozó d-értékek összegzésébõl kapjuk.
A magasság és az energia mennyiségek a PLA által ütésenként meghatározott n darab (d, m)
értékpárból közvetve származtathatók. Tegyük fel, hogy a vizsgált EKG-szegmenst (pl. egy QRSkomplexust) az s, s+1, s+2, ..., e, indexû lineáris szakaszok approximálják, ahol 0 < s < e ≤ n. Ezen
EKG-szegmens hn negatív irányú illetve hp pozitív irányú csúcsamplitúdóit az alábbiak szerint
definiálhatjuk, ahol s ≤ k ≤ e:
e

hp =

∑

m ( k ) ⋅ d ( k ) ahol az összeget azon az m értékekkel képezzük, melyekre m(k) > 0

k=s

illetve: e
h n = ∑ m ( k ) ⋅ d ( k ) ahol az összeget azon az m értékekkel képezzük, melyekre m(k) < 0.
k=s

Az EKG-hullám magassága alatt hp-t értjük.
Az [s, e] intervallumon lineárisan approximált EKG-szegmens E energiáját az alábbi
összefüggéssel származtattam:
e

E =

∑
k=s

e

m(k) ⋅ d(k) ⋅ d(k) =

∑

2

m(k) ⋅ d (k)

ahol k = s, s + 1, s + 2, ..., e

k=s

A szegmentáló egységek morfológiai analízisét egy-egy végesállapot-automata irányítja (2.7.
ábra, 2.8. ábra és 2.9. ábra). Az egyes állapotok a szegmentáció elõrehaladását illetve a különbözõ

37

ellenõrzési fázisokat jelentik (pl.: P-hullám emelkedik, T-hullám esik, QRS- ellenõrzése, ST-idõ
ellenõrzése, stb.).

T-hullám
elõtt

kezdés
1

ST-idõ
ellenõrzése

3

3

T-hullám
emelkedik
3

5

P-hullám
elõtt

4

QRS
ellenõrzés

3

3

4

P-hullám
emelkedik

T-hullám
esik
3

QRS
esik

2

3

T-hullám
ellenõrzése

3

P-hullám
esik

1

QRS
emelkedik

3

4

T-hullám
után

5,3

4
P-hullám
ellenõrzése

5

3

QRS
elõtt

PQ_idõ
ellenõrzése

vége
4

2.7. ábra: A normál szinusz ritmus (NB) szegmentálása
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2.8. ábra: A PVC ütés szegmentálása
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2.9. ábra: Az APC ütés szegmentálása

Az egyes állapotok közötti átmenet az aktuális szegmentálási egységre vonatkozó a priori
morfológiai feltételek alapján történik, melyek figyelembe veszik:
• a megengedett jelmeredekséget egy adott EKG-hullám emelkedésekor ill. esésekor,
• az EKG-hullám minimális illetve maximális megengedett hosszát,
• az EKG-hullám minimális megengedett magasságát,
• az EKG-hullám minimális megengedett energiáját, illetve
• az adott idõintervallum megengedett minimális illetve maximális hosszát.
A szegmentáló egységeket bemutató 2.7.-2.9. ábrákon az állapotátmeneteket nyilak jelképezik,
melyeken az átmenet lehetséges okát számozás jelöli az alábbiak szerint:
• 1 - feltétel nélküli állapotátmenet,
• 2 - az R-csúcsot tartalmazó lineáris szakasz elérve,
• 3 - a jelmeredekség a kívánt tartományban van,
• 4 - az idõintervallum hossza a kívántnak nem felel meg,
• 5 - az idõintervallum hossza a kívántnak megfelel.

2.4. A vizsgálathoz használt EKG-felvételek
A munka során felhasznált EKG-felvételek a PhysioNet, kutatási célokra szabadon
felhasználható fiziológiai referencia-adatbázisaiból származtak [20]. A rekordokat az MIT-BIH
QT-adatbázisból [51], [52], az arrhytmia-adatbázisból (ART) [53] és az MIT polysomnográfiás
adatbázisból (PSM) válogattam [54]. A polysomnográfiás adatbázis rekordjai egycsatornás EKGjelet tartalmaztak, míg a kétcsatornás jeleket tartalmazó QT- és ART-adatbázisok esetén az elsõ
elvezetés jelét használtam. Az felhasznált három adatbázis EKG-jelei a 2.3. táblázatban
összefoglalt jellemzõkkel rendelkeztek.
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Adatbázis
QT
ART
PSM

EKG-jelek
száma
2
2
1

Mintavételi
frekvencia
250 Hz
360 Hz
250 Hz

Felbontás
11 bit
11 bit
12 bit

Bázisvonal
( 0 VDC )
1024
1024
0

Minta/mV
200
200
±200

2.3. táblázat: Az adatbázisokban tárolt EKG-jelek jellemzõi

Összesen 10 darab felvételt került felhasználásra, melyek különbözõ pácienseken készültek.
Rekordonként egy-egy, pathomorfológiailag változatos képet mutató, 300 szívütésbõl álló,
összefüggõ jelrészletet választottam ki. Az egyes rekordok jellemzõit a 2.4. táblázat foglalja össze.
Rekord,
adatbázis

Ütéstípusok

R1

S103
QT

NB
APC

R2

S116
QT

NB
PVC

R3

S117
QT

NB

normál ritmus,
ventrikuláris
ectopia
normál ritmus,
ventrikuláris
ectopia
normál ritmus

R4

S123
QT

NB
PVC

R5

S16265
QT

R6

Rekord
ID

Ütés
info

PQRST
info

S/N

P

QRS

T

van

van

jó

átlag

jó

jó

van

van

átlag

átlag

jó

jó

van

van

átlag

jó

jó

jó

ventrikuláris
ectopia

van

van

átlag

jó

átlag

jó

NB

normál ritmus

van

van

jó

átlag

jó

jó

S16272
QT

NB

normál ritmus

van

van

jó

jó

jó

jó

R7

201
ART

nincs

átlag

átlag

átlag

átlag

202
ART

van

nincs

átlag

rossz

jó

jó

R9

SLP03
PSM

normál ritmus,
ventr. ectopia,
pitvari fibrilláció
normál ritmus,
ventr. ectopia,
pitvari fibrilláció
normál ritmus

van

R8

NB
PVC
APC
NB
PVC
APC
NB

van

nincs

átlag

jó

jó

rossz

R10

SLP59
PSM

NB

normál ritmus

van

nincs

rossz

rossz

jó

jó

Ritmus

2.4. táblázat: A felhasznált EKG-rekordok és a belõlük kiválasztott, egyenként 300 ütésnyi
jelrészlet jellemzõi (S/N - jel-zaj-viszony, P QRS és T - az egyes hullámok minõsége)

40

2.5. Eredmények
A prototípus EKG-szegmentáló rendszert a Matlab programcsomag segítségével valósítottam
meg. Az eredmények bemutatásánál az ütésosztályozó illetve a szegmentálást végzõ egységekre
tesszük a hangsúlyt, hiszen ezek tartalmazzák a munka során kidolgozott új eljárásokat. Az
eredmények a tíz EKG-felvételbõl kiválasztott, mindösszesen 3000 szívütés vizsgálatán és
értékelésén alapulnak.
2.5.1. Az ütésosztályozó
A hálózat sikerességének értékeléséhez bevezetjük az SP specificitást és az SE szenzitivitást az
alábbi definíciók szerint:
n
SP = -----xNx
Nx – nx
SE = 1 – ----------------N – Nx
ahol nx a helyesen felismert x fajtájú ütések száma, Nx az összes x fajtájú ütés száma, és N az
összes (minden fajtát beleértve) ütés száma.
Referenciaként valamennyi felhasznált EKG-rekordhoz rendelkezésre állt egy, az egyes ütések
fajtáját leíró fájl, melyeket több független kardiológus szakértõ értékelése alapján készítettek el. A
kiválasztott tíz EKG-felvételrészlet esetén:
N = 3000,
NNB = 2680,
NPVC = 252 és
NAPC = 68.
A neurális hálózatos ütésosztályozó valamennyi N ütésre vonatkozó eredményét a 2.5. táblázat
tartalmazza.
Ütés osztály
NB
PVC
APC
Összesen:

SP

SE

92.5%
97.8%
94.1%
94.8%

97.3%
96.4%
89.3%
89.3%

2.5. táblázat: A neurális hálózatos ütésosztályozó
hatékonysága a kiválasztott jelrészleteken

2.5.2. A morfológiai szegmentálás
A morfológiai szegmentálás vizsgálatához a rekordok tartalmaztak egy-egy, a P, QRS és Thullámok kezdetét, közepét és végét megadó, több független kardiológus szakértõ által jóváhagyott
szegmens-információs fájlt [39].
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(a)

(b)
2.10. ábra: Az R1 rekord adatbázishoz szállított szegmensinformációs-fájl részletei (a) a kardiológus
szakértõk által szegmentált egymásutáni NB és PVC ütéseken, és (b) hiányosan szegmentált egymásutáni
normál ütéseken (az MIT által kifejlesztett WView megjelenítõ programból).

A szegmensleíró fájlban található referencia szegmenshatárok - különösen a gyengébb minõségû
P-hullámok, a QRS-komplexusok pontos kezdõ és végpontjai, illetve a PVC és APC ütések
esetében - sajnos több esetben hiányosak voltak, mint az a 2.10.b ábrán is látszik.
Emiatt ezen ütések referenciául szolgáló kiegészítõ szegmentálása manuálisan, orvosszakértõk
segítségével és útmutatásai alapján történt [35]. A manuális szegmentáláshoz egy, a szegmentálást
grafikus felületen lehetõvé tevõ segédprogram készült, ami a kijelölt szegmenshatárokat egy
Matlab által beolvasható szöveges fájlban tárolta, mely az alábbi sorokból állt:
<P_rs> <P_re> <QRS_rs> <QRS_re> <T_rs> <T_re>

ahol X_rs ill. X_re az X-hullám referencia kezdõ- illetve végpozícióját adja meg mintavételi
pont egységben, a rekord elejétõl számolva. Amennyiben az ütésen valamelyik hullám hiányzik
X_rs = X_re = 0 kerül az adott hullámot leíró pozícióba. Ha két hullám összeolvadt (pl. a P- és a
QRS-hullámok az APC ütések esetén), akkor mindkét hullám kezdõ- és végpozíciója azonos lesz a
leíró fájlban.

42

A kiértékelés fél-automatikus eljárással történt. Egy segédprogram ütésrõl-ütésre haladva
elõször a 2.11. ábrán látható grafikus információt jelenítette meg, mely a feldolgozás egyes
állomásait mutatja egyben.

(a)

(b)

(d)
(c)

2.11. ábra: A szegmentálás kiértékelése (a) eredeti izolált ütés, (b) a szegmensek referencia határai a zajtalanított jelen, (c) az ütésosztályozó bemenete, (d) a lineárisan közelített és szegmentált jel.

A 2.6. táblázat mutatja a szegmentálás numerikus eredményét. A 2.11. ábra normál (NB) ütésén
meghatározott paraméterek nagyrészt a 2.2. táblázat szerintiek. Ezeken kívül a beat_offset érték
az aktuális ütés kezdõpontját adja meg a rekord elejéhez viszonyítva mintavételi pont egységben.
Az X_ind sorvektorok az ütés egyes hullámait (P, QRS és T) alkotó lineárisan közelített szakaszok
indexeit adják meg. Az X_int vektorok pedig az egyes hullámok ezek alapján meghatározott
kezdõ- és végpozícióit adják meg mintavételi pont egységben, az adott ütés kezdõpozíciójához
viszonyítva.
Az értékelés során külön vettem figyelembe a P-hullám, a QRS-komplexus és a T-hullám
határainak felismerési pontosságát. Ezek meghatározásához az adott ütés egyes hullámainak
elõzetesen manuálisan megállapított, referenciaként eltárolt határait (a 2.11.b ábra szaggatott
vonalai) a szegmentáló egység által meghatározott P_int, QRS_int és T_int hullámhatárokkal kell
összehasonlítani.
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Beat type = 1
Beat offset = 1386

(NB)

P_len
P_height
P_area
P_ind
P_int

=
=
=
=
=

28
(112 ms)
19.15
(0.095 mV)
16.2
[3 4 5 6 7 8]
[32 60]

QRS_len
QRS_height
QRS_area
QRS_ind
QRS_int

=
=
=
=
=

20
(80 ms)
640.4
(3.35 mV)
133.0
[13 14 15 16 17]
[72 92]

T_len
T_height
T_area
T_ind
T_int

=
=
=
=
=

76
(304 ms)
122.4
(0.61 mV)
116.2
[21 22 23 24 25 26 27 28 29 30]
[108 184]

PQ_time
QT_time
ST_time
RR_time

=
=
=
=

12
112
16
238

(48 ms)
(448 ms)
(64 ms)
(952 ms)

2.6. táblázat: Az 2.11. ábrán látható ütés szegmentálásának numerikus eredményei

A referenciaként felvett hullámhatárok (a szöveges fájl 2.11. ábra ütésére vonatkozó sora):
P_rs
1419

P_re
1444

QRS_rs QRS_re T_rs
1457
1480
1497

T_re
1566

A 2.6. táblázat numerikus eredményei alapján kapott hullámhatárok (beat_offset + X_ind):
P_s
1418

P_e
1446

QRS_s
1458

QRS_e
1478

T_s
1494

T_e
1570

A hullámok felismerési pontossága:
r
Q x = -----xRx
ahol x helyébe P, QRS vagy T kerül, és:
rx = X_e - X_s + 2ao
Rx = X_re - X_rs

ahol:

Az egyes hullámok szegmentálási pontossága:
QP = 21/24 ª 0.875 (87.5%)
QQRS = 20/23 ª 0.87 (87%)
QT = 62/69 ª 0.90 (90%)
A teljes ütés szegmentálási pontossága:
QPQRST = ( QP + QQRS + QT ) / 3 ª 0.86 (88.2%)
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ae = ( X_re - X_e )
as = ( X_s - X_rs )
ao = as, ha as < 0 és ae ≥ 0
ao = ae, ha ae < 0 és as ≥0
ao = as + ae, ha as < 0 és ae < 0
ao = 0 különben

A szegmentálás eredményét rekordonként a 2.7. táblázat táblázat mutatja, melyhez az alábbi
elõzetes megjegyzéseket szükséges tennem:
• A PVC és APC ütések esetén a P és a QRS-hullámok pathomorfológiai összeolvadása miatt csak
a PQRS- és T-hullámok szegmentálása lehetséges. A pontosság meghatározásakor ilyenkor a QP
= QQRS = QPQRS feltétel alapján történt, hiszen itt a P- illetve QRS-hullámok elõzetesen felvett
referenciahatárai is azonosak voltak (azaz az összeolvadt PQRS-hullám határai).
• Egyes esetekben a normál ütéseknél (NB) elõfordult, hogy a P-hullám annyira gyenge volt, hogy
annak referencia határait nem lehetett meghatározni (P_rs = P_re = 0). Ezen P-hullámok
szegmentálási eredményeit nem vettem figyelembe.
• A táblázatban tartalmazott szegmentálási eredmények csak az ütésosztályozó által elõzetesen
helyesen felismert ütésekre vonatkoznak (lásd 2.5. táblázat).
QP
85.1%
91.4%
92.1%
88.9%
92.3%
90.4%
84.5%
89.6%
90.6%
86.3%
89.1%

Rekord
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
Összesen:

QQRS
88.3%
91.7%
92.6%
84.6%
92.8%
93.0%
87.1%
90.2%
88.7%
91.9%
90.1%

QT
89.4%
90.4%
83.1%
87.2%
92.9%
85.4%
88.0%
87.1%
86.6%
86.9%
87.5%

QPQRST
87.6%
91.6%
89.2%
86.8%
92.7%
89.6%
86.5%
88.9%
88.6%
88.4%
88.9%

2.7. táblázat: A morfológiai szegmentálás rekordonkénti eredménye

A szegmentálási pontosság ütésfajtánkénti eredményeit a 2.8. táblázat tartalmazza (itt is a PVC
illetve APC ütések esetében: QP = QQRS = QPQRS ). A táblázat utolsó oszlopa (SP·QPQRST) a 2.5.
táblázat SP értékével szorzott teljes ütésszegmentálási pontosság, azaz a teljes rendszerre - nemcsak
a sikeresen osztályozott ütéseket tartalmazó - szegmentálási eredmény.

Ütésfajta

NB
PVC
APC
Összesen:

QP

QQRS

QT

QPQRST

SP·QPQRST

90.5%
89.1%
87.9%
89.1%

93.0%
89.1%
87.9%
90.1%

89.1%
87.5%
85.9%
87.5%

90.8%
88.6%
87.2%
88.9%

84.1%
86.6%
82.1%
84.3%

2.8. táblázat: A morfológiai szegmentálás ütésfajtánkénti eredménye,
és a teljes rendszer ütésosztályozóval együtti teljesítménye
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2.6. A létrehozott rendszer értékelése
A kidolgozott hibrid szegmentáló mûködését három különbözõ, nemzetközileg elismert és
standardnak számító EKG referencia-adatbázis összesen tíz pácienstõl származó rekordjából
kiválasztott jelrészletén vizsgáltam meg. A kiválasztott összesen 3000 szívütésnyi EKG-jel
egyaránt tartalmazott tiszta, átlagos és meglehetõsen zajos jelrészleteket.
A jelenlegi rendszer három ütésfajta elkülönítésére képes (NB, PVC és APC) 85% feletti átlagos
specificitással és szenzitivitással.
A 2.12. ábrán négy különbözõ EKG-ütés szegmentálási eredményét láthatjuk. Az eredeti
(zajszûrés nélküli) ütések az ábra felsõ részén láthatóak, míg ezek feldolgozott és szegmentált
változatait az alsó sorban alattuk elhelyezkedõ ábrák mutatják. A felismert P-hullámok, QRSkomplexusok és T-hullámok a 2.11. ábra színezésének megfelelõek. A szegmentálás során
meghatározott egyes idõintervallumokat (PQ-, QT-, ST- és RR-idõk) terjedelmi okokból nem
részleteztem. Ezek pontossága amúgyis a három karakterisztikus hullám határainak felismerésétõl
függ (lásd 2.1. ábra).

2.12. ábra: Különbözõ fajtájú ütések szegmentálása az (a-c) R8 illetve az (d) R6 rekordból
A függõleges tengely osztása mV-ban van, a vízszintes tengely mintavételi pont egységben

A 2.12.a, b és c ábrák az R8 rekord egy-egy jellemzõ NB, PVC illetve APC ütését mutatják. A d
ábrán az R6 rekord egy tipikus normál ütésének szegmentálását szemlélteti. Mind a négy jel jó
minõségû, így a szegmentálásuk 90% feletti pontossággal volt elvégezhetõ. Az EKG-jelek ezeknél
zajosabb, jóval gyengébb minõségû részleteket is tartalmazhatnak. A szegmentáló egység
értékelésénél ezért ilyen jelrészletek vizsgálatára is szükség van.
A 2.13. ábra meglehetõsen zajos, illetve problematikus P-hullámokkal rendelkezõ normál EKGütések szegmentálását szemlélteti. A javasolt szegmentálási módszer robosztusságának
szemléltetésének érdekében az ábrán látható 8 ütés esetében a zajtalanítást végzõ fokozatot
kiiktattam, és az R-csúcs detektor, illetve az ütésizolátor közvetlenül az eredeti d bufferelt jelet
kapta bemenetként (vö. 2.2. ábra).
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(a)

(e)

(b)

(c)

(d)

(f)

(g)

(h)

2.13. ábra: Zajjal terhelt és P-hullám nélküli normál ütések szegmentálása

A 2.13.e és f ábrák ütései a T- illetve P-hullámokon eredetileg “nagyfrekvenciás” EKG-zajt
tartalmaztak (páciens mozgása miatti elektródzaj, mioelektromos zaj). A b, c, g és h részábrák
“alacsonyfrekvenciás” zajjal (alapvonal-vándorlás pl. légzés miatt) terhelt ütéseket mutatnak.
A szegmentálási eredmények a bemutatott zajos jelrészleteken még az elõzetes zajszûrõ fokozat
felhasználása nélkül is meglepõen robosztusak. A “nagyfrekvenciás” zajok eltávolítását a PLA
algoritmus aluláteresztõ-jellege magyarázza, ami az lmin és εmax paraméterek (lásd 2.1. táblázatot)
megfelelõ megválasztásának köszönhetõ. Az “alacsonyfrekvenciás” alapvonal-vándorlás okozta
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zavarokat alapvetõen a szegmentálást vezérlõ állapotautomata (lásd 2.7. ábra) átmeneteit
meghatározó feltételek megfelelõ választásával lehetett eltávolítani.
A gyenge vagy hiányzó P-hullámok felismerési hatékonyságát az a, b, c, g és h részábrákon
vizsgálhatjuk meg. Az a és h ábrákon a P-hullám szinte teljesen hiányzik, ami a felismerés
bizonytalanságát indokolja. A b ábra esetén az eredeti jelben egy negatív irányú P-hullám látható,
amit valószínûleg az EKG-elektróda elcsúszása okozott. A c és g ábrákon sikeresnek mondható a Phullám kiemelése.
Az ígéretes eredmények mellett kiemelném a jelenlegi rendszer, és általában az egycsatornás
EKG-méréstechnika korlátait, hiszen nem feledkezhetünk meg arról, hogy a szívfunkció átfogó
elemzéséhez nélkülözhetetlen a sokcsatornás felvételi technika. Az egycsatornás technika örökletes
problémája az elektród-elcsúszásból adódó mérési hibák és a jelforma ebbõl következõ szignifikáns
módosulása. A rendszer csak az ütésen belüli szegmentálásra képes, és az olyan vizsgálatokra,
melyekhez több ütés együttes analízise szükséges (ritmuszavarok felismerése, rejtett P-hullámok
felismerése, Wenkebach-periodicitás kimutatása) nem lehetséges.
A jelenleg bemutatott rendszer szegmentálási képessége csak három alapvetõ ütésfajtára
korlátozódik. A rendszer moduláris felépítésének köszönhetõen a további ütésfajták szegmentálását
végzõ egységek beillesztése egyszerû. Egyedüli problémát az ütésfajták osztályozását végzõ
neurális hálózat jelentheti, melynek méretét a tanítási, illetve a mûködési idõ ésszerû mértéke
korlátozza. Másrészrõl a nagyon sokféle ütés tanítása az osztályozás szenzitivitásának
csökkenésével járhat, így az osztályozó egység kialakítását megfelelõ gonddal kell végezni.
Problémát jelenthet az is, hogy a jelenlegi szegmentáló egységekben alkalmazott morfológiai
jellemzõk csak a felhasznált 10 - különbözõ páciensektõl származó - rekord alapján kerültek
meghatározásra. Ezért a módszer valós klinikai környezetben történõ megvalósításánál külön
hangsúlyt kell fektetni arra, hogy ezen paramétereket nagyszámú betegen végzett mérés
segítségével kell validálni, illetve meg kell vizsgálni a paraméterek esetleges adaptív hangolásának
lehetõségét is.
Továbbfejlesztési lehetõségként a szegmentáló-egységekben alkalmazott morfológiai
paraméterek páciensfüggõ, adaptív hangolásának lehetõsége adódik.
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3. Új módszerek légzési jelek feldolgozására és apnoés
állapotok felismerésére
Ebben a fejezetben a hosszútávon rögzített légzési jelek feldolgozásának kérdéseivel
foglalkozom, különös tekintettel a légzési elégtelenségekre és a különbözõ apnoés állapotok on-line
jellegû számítógéppel segített automatikus felismerésére. A kutatómunkához szükséges szakmai
konzultáció, illetve egyes jelfeldolgozási kísérletek az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Alvásdiagnosztikai Laboratóriumában történtek.
A légzésfunkció folyamatos méréses megfigyelése a klinikai gyakorlatban különféle
szituációkban játszik fontos szerepet. Ezek közül a lényegesebbek:
• anaesthesia és mesterséges lélegeztetés (mûtétek közben és posztoperatív, intenzív õrzésnél),
• intenzív õrzõkben megfigyelt betegek természetes (saját) légzésének nyomonkövetése,
• alvásdiagnosztika,
• újszülöttek légzésfunkciójának megfigyelése (hirtelen csecsemõhalál elkerülésére).
A légzésfunkció megfigyelése során általában a légzési térfogat, illetve a légzési frekvencia
folyamatos meghatározása bír a legnagyobb jelentõséggel.
Jelen munka keretében csak a természetes (azaz nem mesterséges lélegeztetés esetén létrejövõ)
légzési jelek feldolgozásával foglalkozom, elsõsorban az alvásdiagnosztikai alkalmazásokra
tekintettel. Mivel valamennyi bemutatásra kerülõ módszer alkalmas az on-line jellegû
megvalósításra, könnyen adaptálhatók az intenzíven õrzött páciensek, illetve az újszülöttek
légzésfunkciójának folyamatos nyomonkövetésére is.

3.1. Alvásdiagnosztikai alapismeretek
Az alábbiakban azokat az alvásdiagnosztikai alapismereteket foglaltam össze, melyeket a
bemutatásra kerülõ munka megértéséhez feltétlenül szükségesnek éreztem. Bemutatásra kerül az
alvási apnoe szindróma, mint a legfontosabb, leggyakoribb és sokszor súlyos szövõdményekkel
járó légzészavar, melynek számítógéppel segített felismerésével a következõ alfejezetek
foglalkoznak. Ezen összefoglalás alapjául a korszerû alvásdiagnosztika kérdéseit a teljesség
igényével tárgyaló [55] és [56] mûvek szolgáltak.
3.1.1. A fiziológiás alvásszerkezet
Az alvási állapot alapvetõen két fõ részre bontható. Az egyik az ún. REM (Rapid Eye
Movement) alvás, a másik a lassú hullámú NREM (Non-REM) alvás.
A NREM szakaszt további állapotokra osztják, legtöbbször az ún. Rechtschaffen-Kales-féle
beosztást használva az alvásszerkezet leírására. Eszerint négy stádiumot különböztetnek meg:
• 1. átmenet az éber állapot és az alvás között, álmosságérzet, lassuló szemmozgások;
• 2. az elsõ valódi alvásfázis, a szemmozgások megszûnnek;
• 3. az EEG-n egyre nagyobb számban megjelennek a lassú delta-hullámok,
• 4. a lassú delta-hullámok aránya eléri, illetve meghaladja a tevékenység 50%-át.
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A REM alvás jellemzõit tónusos, illetve fázisos jelenségekre bontják. Tónusos REM-ben
teljesen hiányzik az izomtónus, és alacsony, gyors EEG-tevékenység figyelhetõ meg. A fázisos
jelenségeket gyors szemmozgások (errõl kapta a nevét is), illetve a myocloniform izomaktivitás
epizódok adják.
Az alvás során ezek a fázisok meghatározott rendben következnek egymás után, 1-2 óránként
ismétlõdõ ciklusos szerkezetet alakítva ki.
3.1.2. Az alvási apnoe szindróma
Az alvási apnoe szindróma lényege, hogy alvás közben – elsõsorban a felsõ légút alkati,
funkcionális, másodlagosan kialakuló, illetve egyéb kóros szûkületei miatt, másodsorban a légzés
központi szabályozásának gyengesége révén – a szájgarat 10 másodpercet meghaladó idõtartamra,
és alvásóránként 5-nél több alkalommal elzáródik [56]. (Megj.: az apnoe görög eredetû szó,
jelentése: lélegzet nélkül).
Az obstruktív légzéstünetek a hypoxia (alacsony oxigénszint) és a hypercapnia (magas CO2
szint) révén szimpatikus aktivitás fokozódással kísért mikroébredéseket indukálnak, melyek aztán a
fiziológiás alvás- és anyagcsereritmusok széttöredezéséhez, emellett a szervezet – különösen a
központi idegrendszer és a szívizomzat – átmeneti és tartós oxigénhiányához, illetve annak
fokozatosan kialakuló, progresszív jellegû következményeihez vezetnek.
Az alvási apnoe súlyos betegség, súlyos kövekezményei lehetnek, ezenkívül jelentõs populációt
érint: hazánkban az összlakosság 2-4%-át, a középkorú férfiak 8-10%-át és a 60 év felettiek 30%át. Egy 1998-ban készített statisztika eredményei az alábbiak [55]:
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3.1. ábra: : (a) az alvási apnoéban szenvedõk megoszlása életkor szerint,
és (b) az alvási apnoe szindróma (OSAS) megoszlása az alvási rendellenességek között

A betegség fontossága többek között abban is megnyilvánul, hogy az ún. elalvásos balesetek
számához jelentõsen hozzájárul (pl. autóvezetés). Sok esetben a betegek kezelés alatt állnak egyéb
betegségek miatt, esetleg pont az alvási apnoe következményei miatt (pl. hypertonia,
cardiorespiratorikus elégtelenségek stb.).
A korai felismeréssel és diagnózissal jelentõs kivizsgálási és kezelési költségeket lehet
megtakarítani, nem beszélve az érintett populáció állapotáról és életkörülményeinek javításáról.
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A betegség tüneteit csoportokra bonthatjuk úgy, mint kardinális (leggyakrabban megjelenõ), az
alvás-éberség zavarához kapcsolódó (gyakran elõforduló) és komorbiditáson alapuló
(kórképvonzati) tünetek. Az egyes tünetek gyakorisága jelentõs mértékben az alvási apnoe
súlyosságától függ, ezért az egyes statisztikák adatai e vonatkozásban lényegesen különböznek. A
kardinális tünetek gyakorisága azonban mindegyik felmérésben 90% feletti.
• Kardinális tünetek: fokozott napközbeni alváskésztetés/aluszékonyság, kóros horkolás.
• Gyakran elõforduló tünetek: nyugtatlan alvás, kognitív deficittünetek (emlékezetzavarok),
ingerlékenység, személyiségváltozás, teljesítménycsökkenés, csökkenõ koncentrálóképesség,
depresszióra való hajlam [60], reggel elhúzódó ébredés, reggeli fejfájás, reggeli szájszárazság,
tömeges és durva mozgások (végtagtörzs-dobálás) alvás közben.
• Jellemzõ kórképvonzatok: szívritmuszavar, ébrenléti hypercapnia (CO2 szint növekedés),
hypertonia (magas vérnyomás), kóros elhízás [61].
A 3.1.1. fejezetben ismertetett alvásszerkezet az apnoe-betegeknél jelentõsen megváltozik. Az
apnoékat követõ mikroébredések következtében a betegek alvása felszínes, alvásfolyamata
töredezetté válik. A betegek többnyire csak a NREM 1-es, illetve 2-es fázisában lebegnek. Az
alvásfragmentációnak számos olyan következménye lehet, ami az alapfolyamat súlyosságát
fokozza. Valószínûleg önmagában is felelõs a hypertónia kialakulásáért, mert a mikroébredések a
szimpatikus tónus fokozódásához vezethetnek a vegetatív szabályozásban.
3.1.3. Az apnoés légzéselégtelenségek tüneti osztályozása
Az alvási apnoe körébe tartozó légzési rendellenességek alapvetõen két paraméter: az
orrgaratlégzés és a mellkasi (hasi) légzéskitérések követésével állapíthatók meg. Ezen két jel
viselkedése alapján különböztetnek meg csökkent légzést (hypopnoe), illetve légzés-megállást
(apnoe). Ezen belül is lehet mindkettõ obstruktív (perifériás, szervi eredetû), vagy centrális
(központi idegrendszeri eredetû). Obstruktív apnoe esetén a felsõ légutak záródnak el a megfelelõ
nyelv-garat izomtónus hiánya miatt. Centrális apnoe esetén az agyi légzõközpont hiányos
mûködése miatt erõsen csökken vagy megszûnik a rekeszizom mozgása.
Kórosnak akkor tekinthetõk az apnoék, ha tartamuk meghaladja a 10 másodpercet. Gyakoriság
szempontjából kóros apnoénak számít az alvásóránkénti 5, vagy több apnoe szám (Apnea Index AI), vagy ha az apnoe és hypopnoe együttes száma (Apnea-Hypopnea Index - AHI, Respiration
Disturbance Index - RDI) alvásóránként meghaladja a 10-et. A leírtak szerint az alvási apnoék az
alábbi tüneti osztályokba sorolhatók:
Hypopnoe:
A légvételek amplitúdója 50% (esetleg 30% a szigorúbb követelmények szerint) alá esik.
• Centrális: az orrlégzés és a mellkaskitérés paraméterek párhuzamosan változnak
• Obstruktív: csökkenõ orrlégzés, növekvõ légzési aktivitás
Apnoe:
A légvételekben teljes szünet áll be, pontosabban a légvételek amplitúdója a fiziológiás kitérések
5%-a alatt marad.
• Centrális: a két paraméter együtt változik, a légzésmegállás rendszerint a kilégzésben kezdõdik.
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• Obstruktív: a légvételi szünet alatt a felsõ légúti obstrukciót legyõzni igyekvõ egyre erõteljesebb
mellkasi és hasi légzõmozgások jelennek meg. Az obstrukció feloldása általában
mikroébredéssel, majd ezt követõ gyors légzéssel (hiperventilláció) történik.
• Kevert forma: a két típus kapcsolódik, általában centrális, obstruktív sorrendben.

Normál légzés
Nasalis légáram
Mellkasi légzés

Hypopnoe

Centrális apnoe

Obstruktív apnoe

Kevert apnoe

3.2. ábra: Különféle apnoés légzésminták [55]

A fentieken kívül klinikai szempontból nagyon fontos, hogy az apnoék alatt mennyire csökken a
vér O2 telítettsége (SaO2, oxigénszaturáció). Amennyiben az epizód alatt az SaO2 a kiindulási
értékhez képest 4%-ot meghaladóan csökken, és legalább 10 másodpercig alatta is marad,
deszaturációs epizódról beszélünk. Az alvási apnoe klinikai megnyilvánulásai, ezen formákon belül
a centrális, perifériás komponens aránya bizonyos életkorfüggõségeket mutat. Általánosságban
elmondható, hogy az életkor elõrehaladtával mind nagyobb lesz az obstruktív tényezõ szerepe [62].
3.1.4. Az alvásdiagnosztika
Apnoe gyanú esetén a biztos diagnózishoz nélkülözhetetlen az egész éjszakát felölelõ
polysomnográfiás (PSG) vizsgálat. A napközbeni alvás vizsgálata nem elegendõ, mert a betegnél
nem jelentkezik megfelelõ REM/NREM mennyiség, illetve a beteg nem veszi fel a szükséges
alváspozíciókat. A gyakorlatban két éjszakás vizsgálat már elegendõ az enyhe és mérsékelt
súlyosságú betegség diagnózisához.
A polysomnográfia feladata, hogy lehetõvé tegye az alvás során az alapvetõen fontos élettani
paraméterek követését, e jelenségek tárolását, az ép és kóros változások értékelését, megteremtve
szükség esetén az azonnali beavatkozás (on-line kiértékelés), valamint az utólagos elemzés
lehetõségét (off-line kiértékelés). Azt, hogy milyen élettani folyamatokat követnek egy ilyen
vizsgálat során, egyrészt a célba vett kórkép jellemzõ tünetei, és annak mind tökéletesebb
leírásának igénye, másrészt a differenciáldiagnosztikai szempontból számba jöhetõ kórképek
tünettana dönti el.
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Az alvási apnoe szindróma diagnosztikai PSG-vizsgálatánál általában az alábbi non-invazíven
mérhetõ vitálparaméterek szimultán rögzítésére és elemzésére kerül sor, a klinikai gyakorlatban
általánosan elfogadott irányelvek szerint [57], [58]:
Légzésdinamikai paraméterek:
• Nasalis légáramlás (orrgaratlégzés mérése az orrnyílás elé helyezett termisztor segítségével)
• Mellkasi és hasi légzés (mellkas és hasfal kitérésének követése a beteg testét szalagszerûen
körülölelõ plethysmográfiás érzékelõkkel)
Cardiorespiratorikus paraméterek:
• SaO2 (oxigénszaturáció, pulzoximéterrel)
• HR (szívfrekvencia, pulzoximéterrel)
Alvás közbeni testpozíció, mozgás, hangfenomén:
• Komplex mozgás (aktigráf, testpozíció szenzor)
• Hangfenomén (mikrofon)
Amennyiben a PSG-vizsgálat apnoés légzési rendellenességet mutat ki, ennek kezelésére a jelenlegi klinikai gyakorlatban az alábbi lehetõségek nyílnak:
• CPAP (Continous Positive Air Pressure, folyamatos pozitív légnyomás, melyet egy külsõ
kompresszor a szájüregbe helyezett tubuson keresztül biztosít, tüneti kezelés),
• különbözõ mûtéti megoldások (száj- és garatprotézisek, orrlégzést javító eszközök),
• gyógyszeres kezelés (fõleg centrális apnoe esetén),
• életmód változtatás (hosszútávon testsúlycsökkentés, alkoholfogyasztás kerülése).

3.2. A polysomnográfiás felvételek kiértékelésének jelenlegi módszerei
A 8-10 órás sokcsatornás polysomnográfiás felvételek kiértékeléséhez a megfelelõ
számítástechnikai háttér nélkülözhetetlen. A diagnózis célja az apnoék és hypopnoék, illetve ezek
tüneti osztályának (obstruktív vagy centrális) megbízható felismerése, és ezek alapján a páciensre
jellemzõ AI és RDI indexek meghatározása [66], [69], [70], [71].
A PSG-felvételek off-line jellegû kiértékelésére számos diagnosztikát segítõ szoftver létezik,
melyeket általában a PSG-készüléket gyártó cég szállít saját készülékéhez. A jelenleg alkalmazott
módszerek a légzésdinamikai paraméterek amplitúdójának és frekvenciájának vizsgálatával
képesek a hypopnoe és apnoe események felismerésére [65] - [72].
Az elmúlt években megjelent kompakt, hordozható polygráf készülékek lehetõvé teszik, hogy az
alvásdiagnosztikai felvétel akár a páciens otthonában, a megszokott környezetben elvégezhetõ
legyen. A készülékek flash-memóriás tárolóba rögzítik a több órás mérési eredményeket, és a jelek
kiértékelése már ezen adatok számítógépes feldolgozásával, off-line módon történik [64]. Egyes
kompakt készülékek önmagukban is képesek alapvetõ légzésdinamikai paraméterek (légzési
frekvencia, AI, RDI) meghatározására.
Egy ismert PSG rendszer a Visilab, mely az alvásdiagnosztika mellett a légzészavarok okozta
rövidtávú cardiovascularis változások beható vizsgálatát is lehetõvé teszi. A vizsgálat során egy
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egycsatornás EKG-jel, valamint egy katéterrel mért artériás vérnyomásjel is rögzítésre kerül. A
vizsgálati eredmények szerint az apnoék alatti légzési effort változása és a pulzus terjedési ideje (az
EKG-jel R-csúcsa és az artériás nyomásmaximum között eltelt idõ) között jelentõs korreláció
mutatható ki [67].
A jelenlegi klinikai gyakorlatban elterjedt apnoe/hypopnoe felismerési módszerek általában 8090% specificitással és szenzitivitással képesek az apnoék kimutatására. A hypopnoék
detektálásának sikeressége ennél alacsonyabb. A korszerû kiértékelõ szoftverek képesek az apnoék
tüneti osztályozásra is, azaz az obstruktív illetve centrális apnoék megkülönböztetésére. Általában
ennek pontossága alacsony, így a diagnózist végzõ orvos sokszor inkább vizuálisan osztályozza a
számítógép által felismert apnoés eseményeket. Nagyobb problémát jelent, hogy a leghatékonyabb
módszerek off-line jellegû kiértékelésen alapulnak (alvásdiagnosztikai alkalmazások), így azok az
on-line jellegû feldolgozást igénylõ alkalmazások (pl. betegõrzés, újszülöttek légzésének követése)
terén nem használhatók [62], [63].
Ezért kellett olyan új jelfeldolgozási eljárásokat kifejleszteni, melyek eddigieknél hatékonyabb,
on-line jellegû apnoe/hypopnoe felismerésre és tipizálásra (differenciál-diagnosztika) képesek.

3.3. A vizsgálataim során felhasznált polysomnográfiás felvételek
A felhasznált polysomnográfiás rekordok az PhysioNet kutatási célokra szabadon felhasználható
polysomnográfiás adatbázisából származnak [20], [54].
Rekord
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+
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+
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3.1. táblázat: A munka során felhasznált polysomnográfiás rekordok jellemzõi
(HR - szívfrekvencia az EKG-jel alapján, SAP - szisztolés artériás vérnyomás)

Az adatbázis különbözõ életkorú és nemû betegeken mért, több órás polysomnográfiás
rekordokat tartalmaz. A rekordok egyes csatornáin található jeleket egységesen 250 Hz-es
mintavétellel, 12 bit felbontással rögzítették (lásd 3.1. táblázat).
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A 3.3. ábra egy apnoés szakaszokat tartalmazó polysomnográfiás jelrészletet mutat. A
jelentõsebb légzésszünettel járó apnoék során az oxigénszaturáció csökkenése szimpatikus
idegrendszeri aktivitást indukál, azaz az apnoés szakaszokban növekvõ szívfrekvenciát (csökkenõ
RR-idõt) és emelkedõ szisztolés vérnyomást figyelhetünk meg. Az egymás után ismétlõdõ apnoék
során ezek a cardiovascularis változások ciklikusan történnek, a keringési rendszernek megterhelést
jelentve. Ez különösen idõsek és keringési betegségben szenvedõk esetén lehet veszélyes, és
hosszútávon a bevezetõben ismertetett kórképvonzatok kialakulásához vezethet.

3.3. ábra: Az SLP60 rekord kb.12 perces részlete
(a felsõ két légzésdinamikai jel normalizált mintavételi egységben van ábrázolva)

A felvételen megfigyelhetõ, hogy az oxigénszaturáció (SaO2) az egyes légzéskimaradások után
csak mintegy 15 másodperces holtidõvel esik le, illetve a légzés újbóli megindulása után kb. 10
másodperccel kezd újra emelkedni.
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3.4. Neurális hálózatos on-line osztályozási módszer kifejlesztése
Ebben a fejezetben egy olyan új módszert mutatok be, mely a légzésdinamikai jelek megfelelõen
megválasztott elõfeldolgozás utáni neurális hálózatos osztályozásával az apnoés és hypopnoés
állapotok hatékony, on-line jellegû felismerésére képes [76].
3.4.1. A kitûzött célok
A módszer kidolgozásakor törekedtem arra, hogy az a légzéselégtelenségek felismerésére
különféle alkalmazási területeken felhasználható legyen:
• alvásdiagnosztika (az apnoék és hypopnoék pontos és robosztus felismerése, a diagnosztikailag
fontos légzésindexek és statisztikák meghatározása),
• intenzív betegõrzés során a légzésdinamikai paraméterek (légzési frekvencia, apnoés
rendellenességek on-line detektálása),
• légzési jelek elõrejelzésének vizsgálata (a bemutatott módszer által származtatott jelek a
légzésdinamika determinisztikusabb és prediktálhatóbb ábrázolását tehetik lehetõvé, mellyel egy
szakmai irányításom mellett készült TDK dolgozat részletesen foglakozott [77]).
A megvalósítandó módszerrel szemben az alábbi követelményeket támasztottam:
• az apnoés és hypopnoés állapotok idõpontjainak on-line jellegû, nagy pontosságú,
robosztus felismerése
• az apnoék és hypopnoék egyenkénti tipizálása (centrális / obstruktív epizódok),
• a légzésjelek egyéni jellemzõ részletektõl függetlenül történõ vizsgálata,
• valós-idõben elvégezhetõ számítási igény.
3.4.2. Az osztályozás módszere
Az apnoe definíció szerint legalább 10 (egyes források szerint 15) másodpercig tartó
légzéskiesést jelent [55], [56]. A apnoék on-line felismerése céljából ezért egy 16 másodperc
szélességû osztályozó ablakot vezettem be, ami lehetõvé teszi egy ablakon belül az apnoés
események biztos felismerését. Az osztályozás idõfelbontását tehát az osztályozó ablak
léptetésének nagysága határozza meg, ami átfedés nélkül 16 másodperc, míg az ablak átfedéssel
történõ léptetése esetén ennél akár kevesebb is lehet (lásd 3.4. ábra).
Az egyes apnoés illetve hypopnoés szakaszok teljes hosszának meghatározása - amely 16
másodpercnél jóval több lehet - az egymást követõ azonos eredményt adó osztályozási ablakok
megszámlálásán alapulhat, figyelembe véve az ablak léptetésének esetleges átlapoltságát.
A választott idõablak nagysága a probléma szempontjából optimálisnak mondható, hiszen
vizsgálataim szerint az ablak szûkítése az osztályozás instabilitását okozta, míg az ablak tágítása a
hálózatok taníthatóságát nehezítette és a felismerés sikerességét rontotta.
Az elõzetesen végzett tanulmányaim tanulsága szerint az osztályozás alapjául csak a
légzésdinamikai jeleket (hasi és mellkasi légzés, illetve a nasalis légáramlás) választottam. A
cardiovascularis jelek (szívritmus - HR, vérnyomás - SAP, oxigénszaturáció - SaO2) apnoék esetén
bekövetkezõ karakterisztikus változásai ugyanis csak bizonyos - az osztályozási idõablak hosszával
összemérhetõ - holtidõvel jelentkeznek (lásd 3.3. fejezet). A holtidõ mellett problémát jelentett,
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hogy a cardiovascularis jelek változásának mértéke erõsen páciensfüggõ, illetve ezek más
cardiovasculáris mechanizmusokra is modulálódnak (vascularis baroreflex illetve egyéb regulációs
mechanizmusok, légzési színusz aritmia, stb.) [59].
A megoldandó feladat tehát minden egyes 16 másodperces osztályozási ablakban a légzési
tevékenységet a légzésdinamikai jellemzõk segítségével az alábbi három kategória valamelyikébe
sorolni:
• normál légzés (N)
• hypopnoe (H)
• apnoe (A)
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3.4. ábra: Az 16 másodperces idõablakonkénti osztályozás szemléltetése
az ablakot a nasalis légáramlás jelen (a) átlapolás nélkül, illetve (b) 50%-os átlapolással léptetve

A légzésdinamikai jelek osztályozására neurális hálózatokat választottam, alapvetõen három
különbözõ megközelítést vizsgálva, aholis a neurális hálózatok bemeneteire az osztályozási
ablakonként kerülõ jeleket:
• közvetlenül a légzésdinamikai jel(ek)bõl,
• a légzésdinamikai jel(ek)bõl származtatott jelekbõl (légzésamplitúdó- és légzésidõ-menet),
• vagy pedig a légzésdinamikai jel(ek) spektrális vizsgálata segítségével
állítottam elõ.
A 3.5. ábra a három vizsgált módszert szemlélteti összefoglaló módon, ahol az áttekinthetõség
kedvéért csak egyféle légzésdinamikai jelet használtam az osztályozásra. A vastag nyilakba írt
számok a megfelelõ jelek osztályozási ablakonkénti dimenzióját adják meg. Amennyiben az
osztályozás több légzésdinamikai jel alapján (pl. nasalis légáram és mellkasi légzés) történik, akkor
a megadott dimenziószámok a jelek számával szorzódnak. Az ábrán jól látható, hogy
légzésdinamikai jelek kiértékelése minden egyes feldolgozási ablakban két jól elkülöníthetõ
lépésben történik, melyeket a következõ fejezetek mutatnak be részletesen:
• elõfeldolgozás - a jelek dimenziójának csökkentése, illetve
• osztályozás - az aktuális ablakhoz tartozó légzési állapot meghatározása.
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légzésdinamikai
jel (250 Hz)

250*16 =
4000

16 sec-os osztályozó ablak
aktuális helyzete

25

NN
1:16
decimálás

2*25

N, A, H

...

2*400

...

légzésamplitúdó-menet
és légzésidõ-menet
származtatása

...

400

(b)

N, A, H

...

1:16
decimálás

...

400

...

újramintavételezés átlagolással
1:10 arányban, 25 Hz-en,
normalizálás
400

(a)

NN

NN

(c)

spektrális jellemzõk
származtatása

elõfeldolgozás

2

N, A

osztályozás

3.5. ábra: A légzésdinamikai jelek neurális hálózattal történõ osztályozásának
háromféle megközelítése a hálózatok bemenõ jelei szerint:
(a) közvetlenül az idõsorból, (b) származtatott jellemzõkbõl, (c) spektrális jellemzõk alapján

3.4.3. A jelek elõfeldolgozása
A neurális hálózatok alkalmazásánál kulcsfontosságú kérdés a bemenõ jelek megfelelõ
elõfeldolgozása. Ez különösen igaz az olyan kaotikus jelek feldolgozása esetén, mint a
légzésdinamikai jelek. Az elõfeldolgozás során a hálózat bemeneteinek számát optimalizáltam,
illetve a bemenetekre kerülõ jelek értékkészletét normalizáltam.
Mintavételi frekvencia
A légzésdinamikai jelek neurális hálózatos feldolgozásának megvalósíthatósága - azaz a hálózat
tanításához illetve a hálózat kimeneteinek meghatározásához szükséges számítási idõ korlátozása érdekében a hálózat bemeneteinek számát lehetõleg minimális értéken kell tartani.
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A PSM-felvételeknél eredetileg 250Hz-es mintavételi frekvenciát alkalmaztak. Ez egy 16
másodperces osztályozási ablak esetén légzésjelenként 4000 (!) bemeneti értéket jelentene. Jelen
munka célja az apnoés állapotok felismerése, mely a légzésfrekvencia illetve a légzésamplitúdó
nyomonkövetésén alapul. A fiziológiai elõismeretek alapján feltehetõ, hogy az alvás közbeni
percenkénti légzésszám 4 és 30 között változik, ezért az apnoés állapotok felismeréséhez
lényegesen alacsonyabb mintavételi frekvencia használata is elégséges.
Elsõ lépésben ezért valamennyi felhasznált felvételben a légzésdinamikai jelek egyszerû
átlagolás mellett 1:10 arányban újramintavételezésre kerültek, 25 Hz-es mintavételi frekvenciát
eredményezve. Ehhez a mûvelethez egy 10 mintavételi pont széles mozgó ablakos, átlagoló
aluláteresztõ szûrõt használtam.
Az elõfeldolgozás késõbbi részén - az alkalmazott osztályozási módszertõl függõen - további
mintavételi frekvencia csökkentés történt, 1:16-os decimáló szûrõvel, Hanning-ablak
alkalmazásával (lásd a 3.5. ábra a és b részét).
Normalizálás
A hálózat taníthatósága, illetve a tanulás kellõen gyors konvergenciája céljából arra törekedtem,
hogy a neurális hálózat bemenetére érkezõ jelek egységes értékkészletet használjanak, így az
eredeti 12 bit felbontással mintavételezett szenzorjeleket a következõ adaptív módszer segítségével
a [0, 1] tartományra normalizáltam:
Jelölje sn[k] a normalizálandó diszkrét jelszakasz n-dik feldolgozási ablakhoz tartozó k-elemû
idõsorát. A normalizálás során alkalmazott, ugyanezen feldolgozási ablakhoz tartozó dn ofszetet
(alapvonal), illetve fn skálafaktort az alábbi összefüggések szerint határoztam meg:
max ( s n ) + min ( s n )
1
d n = d n – 1 – ---  d n – 1 – ---------------------------------------------
4
2
illetve:


1
f n = min  f n – 1 – --- ( f n – 1 – max ( s n ) + min ( s n ) ), h 
8


ahol h = 100 ... 500 a légzésjel felvételénél alkalmazott szenzorra specifikus határérték.
A normalizálási tényezõk kezdeti értékét: f0 = 2·h és d0 = 2048 alapján határoztam meg.
Fentiek alapján a normalizálandó sn jelszakasz rn normalizált alakját az:
sn [ j ] – dn 1
- + --r n [ j ] = ---------------------2
fn
összefüggéssel nyertem, ahol: j = 1, 2, ..., k.
Utolsó lépésként - az fn és dn faktorok esetlegesen pontatlan adaptációja miatt - a kapott rn
vektort megvizsgáltam és szükség esetén a [0, 1] értékkészletre csonkoltam, azaz:
ha rn[j] > 1, akkor rn[j] := 1,
ha rn[j] < 0, akkor rn[j] := 0,
különben: rn[j] := rn[j].

ahol: j = 1, 2, ..., k.
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Légzésamplitúdó- és légzésidõ-menet görbék származtatása

légzésidõmenet

légzésamplitúdó- nasalis
menet
légáram

Az egyes újramintavételezett és normalizált légzésdinamikai jelekbõl egy-egy légzésamplitúdómenet, illetve légzésidõ-menet görbét származtattam.
A légzésamplitúdó-menet, mint a neve is sugallja, az egyes lélegzetvételek amplitúdójának
idõbeli változását adja meg, mint egyfajta burkológörbe. A légzésidõ-menet görbe pedig az egyes
lélegzetvételek között eltelt idõt ábrázolja, mégpedig a [0, 60 sec] tartományt a [0, 1] normalizált
értékkészletre lineárisan leképezve. Mindkét elõállított idõsor ugyanolyan hosszú, mint az eredeti
légzésdinamikai jel idõsora; azaz két egymást követõ lélegzetvétel között az amplitúdómenetilletve az idõmenet-görbe konstans értéken marad.
A leírtakat a 3.6. ábra szemlélteti, ahol két nasalis légáramlás jelrészletbõl származtatott
légzésamplitúdó-menet és légzésidõ-menet görbe látható. Az ábra baloldali részén ábrázolt jelek
apnoés jelrészletet, míg a jobb oldali jelek normál légzést szemléltetnek. A származtatott görbéken
ennek megfelelõen jól látható a két légzésdinamika eltérõ jellege.

Idõ [s]
(a)

Idõ [s]
(b)

3.6. ábra: A nasalis légáramlásból származtatott légzésamplitúdó- és légzésidõ-menet görbék
(a) apnoés és (b) normál légzés esetén

A görbék meghatározásához kidolgozott algoritmust a 3.7 folyamatábra mutatja be. Az
algoritmus fõbb jellemzõi az alábbiakban foglalhatók össze:
• A légzésamplitúdó-menet (LAM) és a légzésidõ-menet (LIM) görbe az rn normalizált
légzésdinamikai jelbõl (nasalis légáram illetve hasi/mellkasi légzés) kerül feldolgozási
idõablakonként meghatározásra.
• Az egyes lélegzetek helyének meghatározása rn egymást követõ lokális minimum és lokális
maximum helyeinek (pmin illetve pmax) megkeresésén alapul. Az így megtalált légzéshez tartozó
a légzésamplitúdó az ezen helyeken mért amplitúdók különbsége, a t légzésidõ pedig ezen
lokális szélsõértékek távolsága.
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START

pmin = 1, pmax = 1, pact = 1, fs = 25
amin = 0.1, tApneaTh = 8

pmin legyen az rn jelrészlet pmax utáni elsõ lokális
minimumhelye
pmax legyen az rn jelrészlet pmin utáni elsõ lokális maximumhelye
t = ( pmax - pmin) / fs
pmin = pmax

I

t>5
N

a = r( pmax) - r( pmin)
t = ( pmax - pact) / (60 fs)
N

N

a > amin

( pmin - pact) / fs > tApneaTh

LAMn [p] = 0 és LIMn [p] = t
ahol p = pact, pact+1, ..., pmin
LAMn [p] = a és LIMn [p] = t
ahol p = pmin, pmin+1, ..., pmax
pact = pmax

pact < k ?

I

STOP

3.7. ábra: A légzésamplitúdó-menet és légzésidõ-menet görbék meghatározása
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• A pmin illetve pmax szélsõértékhelyek keresésénél külön gondot kell fordítani arra, hogy azokat
esetlegesen egy feldolgozási ablakhatár választhatja el. Ebbõl a célból a megvalósított
rendszerbe egy átmeneti tárolót építettem be, melyet a folyamatábra az áttekinthetõség kedvéért
nem mutat.
• A lokális szélsõértékek keresése során figyelembe vettem, hogy az egyes lélegzetekhez tartozó
lokális minimum és maximum helyek legfeljebb egymástól 5 sec távolságra lehetnek
(zajelnyomás).
• Amennyiben a normalizált amplitúdó kisebb az amin = 0.1 minimális küszöbértéknél, akkor a
megtalált légzést az algoritmus nem veszi figyelembe és tovább keres (zajelnyomás).
• Amennyiben az algoritmus a megadott tApneaTh = 8s küszöbidõn belül nem talál légzést, akkor a
LAM-görbe a következõ megtalált légzésig zérus értéket vesz fel, ezzel biztosítva az apnoés
jelrészletek kiemelését.
A spektrális jellemzõk származtatása
A harmadikként javasolt osztályozási módszer alapjául a légzésdinamikai jelekbõl
idõablakonként származtatott két spektrális jellemzõ szolgál (3.5c ábra). Ezáltal a neurális hálózat
rendkívüli módon leegyszerûsödik, de mint késõbb látni fogjuk ez a felhasználás szempontjából az
osztályozott állapotok csökkenését jelenti (csak N és A kategóriákra tudja a módszer a légzést
ablakonként osztályozni).
A két származtatott spektrális paraméter:
• az s releváns spektrális tartalom és
• az E jelenergia
A két érték meghatározásához az osztályozási ablakban kapott 25 Hz-en mintavételezett L
jelrészletet gyors Fourier-transzformáció segítségével a frekvenciatartományba transzformáltam, és
a kapott komplex spektrális együtthatók abszolútértékét véve az n elemû f vektort kaptam:
f = FFT { L }
Ezután kiválasztottam azokat az együtthatókat, melyek a 0.1 Hz és 0.5 Hz közötti
frekvenciasávban helyezkednek el (a percenkénti 6 és 30 légzéshez tartozó alapfrekvenciák):
0.5Hz

∑

d =

f(k)

k = 0.1Hz

Az s releváns spektrális tartalom a kapott d érték kísérleti alapon megválasztott exponenciális
súlyozásával adódott:
s = e

–  4d – 1
---

4

2

– 1--2

Az E jelenergiát a teljes vizsgált spektrális sávban összegzett Fourier-együtthatókból kaptam:
25Hz

E =

∑
k = 0.1Hz
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f(k)

3.4.4. Az osztályozás megvalósítása
A cardiorespiratorikus jelek erõs non-linearitását és kaotikus jellegét már számos szerzõ
megállapította [73], [78], [79]. Ezen jelek vizsgálatára más alkalmazások esetén sikerrel
alkalmazták a mesterséges neurális hálózatokat, illetve a neuro-fuzzy módszereket [80], [81].
A munka kezdetén három különféle struktúrán próbáltam megvalósítani a légzésjelek
osztályozását: az elõrecsatolt (feed-forward) neurális hálózattal, az Elman-típusú rekurrens
(visszacsatolást tartalmazó) neurális hálózattal [74], illetve a neuro-fuzzy alapú ANFIS-szel [82].
Az ANFIS struktúra egy fuzzy következtetõ rendszer, ahol a fuzzy szabályok paramétereit egy
neurális hálózattal adaptíven hangolják a tanítás során. Ha az m bemenetû ANFIS rendszer
bemenetenként n darab tagsági függvényt használ, akkor a mûködést összesen nm fuzzy szabály írja
le. Esetünkben egy légzési jel esetén egy idõablakban m = 25 bemeneti minta van, ami a
minimálisan n = 2 tagsági függvénnyel 225 darab szabályt ad. Mivel a tanítási idõ m exponenciálisa,
belátható, hogy jelen probléma megoldására az ANFIS struktúra nem alkalmas.
Az elõrecsatolt illetve az Elman-típusú neurális hálózatok segítségével megvalósított, összesen
hatféle osztályozó topológiáját a 3.2. táblázat foglalja össze.
Bemeneti jelek
(dimenzió)

ID

N1
*

N2
N3

N4*

N5
N6
*Csak

nasalis légáram (25)
nasalis légáram (25)
mellkasi/hasi légzés (25)

LAM a nasalis légáramból (25)
LIM a nasalis légáramból (25)
LAM a nasalis légáramból (25)
LIM a nasalis légáramból (25)
LAM a hasi/mell. légzésbõl (25)
LIM a hasi/mell. légzésbõl (25)
s a nasalis légáramból (1)
E a nasalis légáramból (1)
LAM a nasalis légáramból (25)
LIM a nasalis légáramból (25)

Hálózati topológia:
elõrecsatolt (FF) /
Elman-típusú (ELMAN)
Neuronok száma rétegenként:
(bemenet – rejtett – rejtett – kimenet )
FF / 25 – 6 – 4 – 2

Kimeneti
kategóriák

N, H, A

FF / 50 – 10 – 4 – 2

N, H, A

FF / 50 – 10 – 4 – 2

N, H, A

FF / 100 – 20 – 5 – 2

N, H, A

FF / 2 – 3 – 2 – 1

N, A

ELMAN / 50 – 60 – 15– 2

N, H, A

a többféle légzésdinamikai jelet tartalmazó felvételek esetén
3.2. táblázat: A különbözõ osztályozó hálózatok topológiája

Az N2 és N4 kivételével valamennyi osztályozó csak a nasalis légáramlás jelet használja fel a
légzésdinamika meghatározására. Az orvosi gyakorlatnak megfelelõen az apnoés állapotok pusztán
a nasalis légáramlás jel segítségével is kimutathatók (lásd 3.2. ábra). A polysomnográfiás diagnózis
során a további légzésdinamikai jeleket (hasi illetve mellkasi légzés) általában a mérési
robosztusság (az orrnyílás elé rögzített termisztor könnyebben elmozdulhat, mint a hasi vagy
mellkasi gumiszalag), illetve az obstruktív és centrális apnoék megkülönböztetése céljából rögzítik.
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A hálózatok tanítása

légzésidõmenet

légzésamplitúdómenet

nasalis
légáram

Az osztályozást végzõ hálózatokat Matlab környezetben a Neural Toolbox segítségével
valósítottam meg [83]. A rejtett rétegek és a kimeneti réteg neuronjai szigmoid típusú aktivációs
függvényeket tartalmaztak.

Mintavételi pont
(a)

Mintavételi pont
(b)

Mintavételi pont
(c)

3.8. ábra: Az SLP03 rekord légáramlás jelébõl, illetve az ebbõl származtatott légzésamplitúdó- és légzésidõmenetbõl kinyert tanítóminták, (a) normál légzés, (b) hypopnea és (c) apnoe esetén

A hálózatok tanítására 9, különbözõ pácienstõl származó rekordból (SLP01A, SLP02A, SLP03,
SLP04, SLP14, SLP59, SLP60, SLP66 és SLP67X) rekordonként és légzésdinamikai jelenként 60
darab 16 másodperces (azaz egy osztályozási ablaknyi) jelrészletet választottam ki. Minden 60
darabos szelekció 20-20-20 darab normál, apnoés és hypopnoés jelrészletet tartalmazott (N, H és
A). A leírtakat a 3.8. ábra szemlélteti, ahol az SLP03 rekord nasalis légáram jelébõl, illetve az abból
származtatott légzésamplitúdó- és légzésidõ-menet jelekbõl kivett tanítómintákat láthatjuk.
A tanítóvektorokat az egyes osztályozók 3.2. táblázatban összefoglalt topológiája szerint
állítottam össze. Az N1-N4 és N6 osztályozót mindhárom légzési állapot (N, H és A) jeleivel
tanítottam, míg az N5 esetében csak az N és A tanítómintákból meghatározott s és E értékeket
alkalmaztam a tanítás során. A kimenetek a légzési állapotokat kódolták binárisan, így az N1-N4 és
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N6 esetén két, míg az N5 esetében csak egy kimeneti neuron került felhasználásra. A kimenetek
szigmoid aktivációs függvényei miatt a megcélzott értékek 0.1 és 0.9 voltak 0 és 1 helyett, hiszen
így a tanítás gyorsabban konvergálhat.
A neurális hálózatok tanítása a back-propagation algoritmussal, gradiens és momentum
felhasználásával (traingdx) történt. A megcélzott átlagos négyzetes hiba (Mean Square Error,
MSE) 10-3 volt, melyet az N1-N4 mintegy 500-1000 epoch alatt, az N5 pedig már 200 epoch után
elért. Az Elman-típusú N6 hálózat esetén a tanítóalgoritmus lémyegesen lassabb volt, és kb. 25szörös tanítási idõ alatt érte el a 2000 epochot, ahol az elért MSE 5·10-3 volt. Az N3, N5 és N6
osztályozók tanítási görbéjét a 3.9. ábra mutatja.

(a)

(b)

(c)

3.9. ábra: Az (a) N3, (b) N5 és (c) N6 osztályozók tanulási konvergenciája

3.4.5. A vizsgálati eredmények
Az osztályozók értékelésére valamennyi rendelkezésre álló polysomnográfiás rekordból
kiválasztottam egy-egy összefüggõ, 500 osztályozási ablaknyi (azaz kb. 133 perces) jelrészletet.
A 3.10. ábra az SLP66-os rekord egy 20 osztályozási ablaknyi (320 másodperces) részletét
mutatja, az N1 illetve az N3 osztályozóval feldolgozva. Az ábrán látható légáramlás jel a 16.
ablakban egy rövidebb apnoés légzéskiesést tartalmaz, amit leszámítva egyébként normálisnak
tekinthetõ. Az osztályozó ablakot átlapolás nélkül léptettem, és a szaggatott függõleges vonalak az
ablakhatárokat jelölik. Az adott ablakban kapott osztályozási eredményt az osztályozást végzõ
program által az ablakokba írt N, H illetve A betûk mutatják.
Mindkét osztályozó a nasalis légáramlás jelet használja fel bemenetként. Az N1 közvetlenül a
légáramlás jel decimált változatát (vö. 3.5a ábra), míg N3 a származtatott légzésamplitúdó- és
légzésidõ-menet jeleket (vö. 3.5b ábra) dolgozza fel.
Habár mindkét hálózatot azonos tanítómintákkal, az MSE = 10-3 feltételig tanítottam,
észrevehetõ, hogy az N1 osztályozási teljesítménye bizonytalan (a 2. ablakban hibásan apnoét
detektál, illetve a 19. ablakban nem ismer fel). Ezzel szemben a származtatott jeleket felhasználó
N3 esetén az osztályozási eredmény az elvárásoknak teljesen megfelel.
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nasalis légáram
LIM LAM

nasalis légáram

(a)

Idõ [s]
(b)
3.10. ábra: Az SLP66 rekord 320 s-os részlete az (a) N1 illetve a (b) N3 osztályozóval feldolgozva

Az SLP16 rekord három különbözõ, egyenként 20 ablaknyi részletét a 3.11. ábra mutatja, ahol a
feldolgozást szintén az N3 osztályozó végezte. Az ablakot itt is átlapolás nélkül léptettem.
A 3.12. ábra az SLP48 rekord N5 segítségével történõ osztályozását szemlélteti. A spektrális
paraméterek alapján dolgozó N5 osztályozó csak a normál és az apnoés állapotok
megkülönböztetésére képes (N és A, vö. 3.5c ábra).
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LIM LAM nasalis légáram
LIM LAM nasalis légáram

(a)

LIM LAM nasalis légáram

(b)

Idõ [s]
(c)
3.11. ábra: Az SLP16 rekord (a) normál légzést, (b) hypopnoékat és (c) apnoékat
tartalmazó részletei az N3 osztályózóval feldolgozva
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LIM LAM nasalis légáram
LIM LAM nasalis légáram

(a)

Idõ [s]
(b)
3.12. ábra: Az SLP48 rekord (a) normál és (b) apnoés részlete, az N5 osztályozóval feldolgozva

Az osztályozási pontosság meghatározásához az osztályozott légzésdinamikai jelrészletek
orvosszakértõk által készített, referenciaként szolgáló kategorizálására van szükség. Az eredeti
polysomnográfiás rekordok mindegyikéhez tartozott egy leíró fájl, mely bizonyos események
bekövetkeztének idõpontjait tartalmazta (hypopnea, centrális apnoe, obstruktív apnoe, lábmozgás,
ébredés, alvásfázis). Sajnos az egyes események végét nem jelölték ezekben a fájlokban. Ezért a
rekordonként kiválasztott 500 ablaknyi jelrészletet - az eredeti fájlokban található információt is
figyelembe véve - egy pulmonológus szakértõ segítségével ablakonként az N, H illetve A
kategóriák valamelyikébe osztályoztam. A rekordonként kapott 500 kategoriaértéket referenciaként
eltároltam. A bemutatott osztályozók pontosságát tehát az azok által szolgáltatott eredmények
illetve a referenciaként eltárolt értékek összehasonlításával kaptam.
A osztályozás kategóriánkénti Px specificitását az alábbi összefüggéssel definiáltam:
nx
P x = ------ ⋅ 100 [%]
Nx
ahol N x az x kategória összes elemének száma, és n x a helyesen x kategóriába osztályozott
elemek száma.
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Az osztályozás kategóriánkénti Sx szenzitivitásának meghatározására pedig az:

ñ 

S x =  1 – -----x- ⋅ 100 [%]
N x

összefüggést alklamaztam, ahol ñ x a helytelenül x kategóriába sorolt elemek száma, és N x
ismét az x kategóriába tartozó elemek száma.
A 3.4. táblázat az N3 osztályozó eredményeit mutatja az 3.3. táblázatban felsorolt jelöléseket
használva. Az osztályozó tanításánál felhasznált minták a T-vel jelölt 9 rekordból történt
(rekordonként 60 darab). Mivel ezek a rekordonként tesztelt 500 ablaknyi jelrészletben újra
elõfordultak, külön megadtam a nem tanított (U-jelû) rekordokra vonatkozó átlagos eredményeket
is.
Paraméter

Jelentés

T/U
NN , NH , N A

A rekordból származtak-e a tanítás során felhasznált minták (T) vagy pedig nem (U)
A kiválasztott 500 ablaknyi jel referencia osztályozása ennyi N, H és A értéket tartalmaz
A specifikusan osztályozott N, H és A kategóriák száma
A helytelenül N, H illetve A kategóriába sorolt értékek száma
Az N, H és A kategória osztályozásának százalékos specificitása
Az N, H és A kategória osztályozásának százalékos szenzitivitása
Az összes rekordra vonatkozó átlagértékek
Azon rekordokra vonatkozó átlagértékek, melyekbõl nem választottam tanítómintát

nN, nH, nA
ñN, ñH, ñA

PN, PH, PA
SN, SH, SA
Teljes
Teljes U

3.3. táblázat: A 3.4. táblázatban használt jelölések jelentése
Rekord

T/U

SLP03
SLP59
SLP66
SLP60
SLP04
SLP14
SLP67X
SLP02A
SLP01A
SLP16
SLP32
SLP37
SLP45
SLP48
SLP02B
SLP01B
Teljes
Teljes U

T
T
T
T
T
T
T
T
T
U
U
U
U
U
U
U
T+U
U

NN
347
309
298
358
442
254
148
480
492
212
310
200
450
204
490
476
5470
2342

NH NA

nN

nH

nA

ñN

ñH ñA

PN

PH

PA

SN

SH

SA

122
115
118
91
68
90
164
20
8
146
74
126
50
176
10
24
1402
606

311
290
282
354
429
246
140
456
480
194
306
186
418
190
454
458
5194
2206

117
104
107
79
60
80
154
18
6
134
62
120
48
164
9
20
1282
557

32
72
75
47
0
152
180
0
0
130
104
154
9
102
0
0
1057
499

3
5
6
15
12
6
0
2
2
10
4
4
2
4
0
4
79
28

11
8
9
5
13
12
16
24
12
26
16
36
26
30
37
18
299
189

89.6
93.9
94.6
98.9
97.1
96.9
94.6
95.0
97.6
91.5
98.7
93.0
92.9
93.1
92.7
96.2
94.8
94.0

95.9
90.4
90.7
86.8
88.2
88.9
93.9
N/A
N/A
91.8
83.8
95.2
N/A
93.2
N/A
N/A
90.8
91.0

100.0
94.7
89.3
92.2
N/A
97.4
96.8
N/A
N/A
91.5
89.7
88.5
N/A
85.0
N/A
N/A
92.5
88.7

99.1
98.4
98.0
95.8
97.3
97.6
100.0
99.6
99.6
95.3
98.7
98.0
99.6
98.0
100.0
99.2
98.4
98.4

91.0
93.0
92.4
94.5
80.9
86.7
90.2
N/A
N/A
82.2
78.4
71.4
N/A
83.0
N/A
N/A
85.8
78.7

96.9
89.5
89.3
100.0
100.0
96.2
92.5
100.0
100.0
94.4
93.1
100.0
100.0
91.7
100.0
100.0
96.5
97.0

32
76
84
51
0
156
186
0
0
142
116
174
0
120
0
0
1137
552

1
8
9
0
1
6
14
0
0
8
8
0
4
10
0
0
69
30

3.4. táblázat: Az N3 osztályozóra kapott részletes eredmények, rekordonként és összesítve

Az összes többi osztályozó kiértékelését a 3.4. táblázathoz hasonló módon elvégezve a 3.5.
táblázatban összefoglalt összesített eredményeket kaptam. A legjobb teljesítményt, kb. 90% illetve
95% átlagos specificitást és szenzitivitást, az N3 illetve az N5 osztályozó szolgáltatta.
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Osztályozó

Teljes Teljes Teljes Teljes Teljes Teljes
PN
PH
PA
SN
SH
SA

Teljes Teljes Teljes Teljes Teljes Teljes
U
U
U
U
U
U
PN
PH
PA
SN
SH
SA

N1
N2
N3
N4
N5
N6

65.3
66.4
94.8
94.9
98.7
78.8

60.5
62.2
94.0
94.1
98.0
74.4

67.2
64.1
90.8
91.2
N/A
77.4

69.9
74.8
92.5
92.6
91.0
75.4

71.3
76.3
98.4
98.3
97.4
77.9

74.2
79.9
85.5
83.2
N/A
72.4

70.1
82.4
96.5
96.1
97.3
73.1

60.3
64.7
91.0
89.9
N/A
75.1

65.1
68.1
88.7
88.9
88.3
73.3

65.5
67.2
98.4
98.2
95.9
74.7

63.3
66.8
78.7
80.1
N/A
70.1

62.1
64.9
97.0
95.6
97.9
69.9

3.5. táblázat: A neurális hálózatos osztályozók pontossága

3.4.6. A neurális hálózatos osztályozó értékelése
A légzésdinamikai jelek N1 és N2 esetében történõ közvetlen felhasználása a légzési állapot
osztályozására szerény, mindössze 60-70%-os teljesítményt nyújtott (lásd a 3.5. táblázatot, illetve
3.10a ábrát). Ennek oka elsõsorban a légzésdinamikai jelek jellegében keresendõ: még ugyanazon
páciens két egymást követõ lélegzetének is meglehetõsen eltérõ hullámalakja, amplitúdója és
idõtartama lehet, mind a nasalis légáram, mind a hasi/mellkasi légzésjelekben. Ezért nagyon nehéz
olyan tanítómintákat kiválasztani, melyek egy jó felismerési képességgel bíró neurális hálózat
tanítására alkalmasak lennének. Különösen feltûnõ a normál légzés (N) és a hypopnoe (H) minták
mind amplitúdóban, mind frekvenciában eltérõ jellege, ahogyan azt a 3.8. ábra nasalis légáramlás
jelét ábrázoló felsõ része is mutatja. A légzésdinamikai jelek páciensek közötti változatossága
további problémaként jelentkezik.
A légzésdinamika megfelelõ elõfeldolgozása és a származtatott jelek felhasználása az
osztályozás során az elsõ megközelítésnél sokkal eredményesebb volt. A származtatott jelekbõl
meghatározott minták sokkal inkább alkalmasak a neurális hálózatok tanítására, hiszen a
felismeréshez szükséges légzésdinamikai jellemzõket megfelelõen karakterisztikusan, ugyanakkor
az eredeti hullámforma részleteitõl mentesen, páciensfüggetlenül ábrázolják.
Az N5 osztályozó esetében alkalmazott bemeneti értékeket egyszerû spektrális analízis
segítségével kerültek maghatározásra. Az osztályozó kis méretû neurális hálózatot tartalmaz.
Sajnos a légzésdinamikai jelek spektrális tartalmának vizsgálatakor csak a normál és az apnoés
esetek között található szignifikáns eltérés, így az N5 a hypopnoés (H) esetek megkülönböztetésére
nem alkalmas, azokat a másik két állapot valamelyikébe (általában az N osztályba) sorolja.
Figyelembe véve az N5 által adott igen jó eredményeket, az osztályozási képesség gyakorlati
szempontból még így is értékes, hiszen egyes felhasználások során az apnoés állapotok (A) pontos
felismerése már elégséges lehet. A hálózat minimális számítási igénye lehetõvé teszi az N5
osztályozó hatékony megvalósítását.
Nagyon jó eredményt adott az N3 osztályozó, amely a nasalis légáramból származtatott
idõsorokat dolgozta fel, és osztályozta az N, H és A kategóriák valamelyikébe.
A két külön légzésdinamikai jelbõl származtatott idõsorokat felhasználó N4 esetében nem
figyelhetünk meg az N3-hoz képest lényeges teljesítmény-növekedést, hiszen a légzésdinamikai
jelek alapvetõen erõsen korreláltak.
Az N6 Elman-típusú osztályozó az N3-mal megegyezõ bemeneti jeleket dolgozott fel, habár a
rekurrens neurális hálózat sokkal több rejtett neuront tartalmazott, így a tanítási illetve számítási
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LIM LAM nasalis légáram

igénye is jóval nagyobb volt. Várakozásaim ellenére az N6 osztályozó teljesítménye alulmaradt az
N3-énak. A 3.13. ábra az SLP37 rekord ugyanazon részletét mutatja az N3 illetve az N6
osztályozóval feldolgozva. Annak ellenére, hogy a kiválasztott jelrészlet egy viszonylag tiszta
apnoés sorozatot tartalmaz, az N6 osztályozó felismerése még itt is bizonytalan (különösen a 2., 16.
és 18. ablakban).

LIM LAM nasalis légáram

(a)

Idõ [s]
(b)
3.13. ábra: Az SLP37 rekord egy részlete az (a) N3 és (b) N6 osztályozóval feldolgozva

A célkitûzésekben alapkövetelményekként jelöltem meg, hogy a kidolgozott osztályozási eljárás
robosztus és páciensfüggetlen legyen.
Az eredeti légzésdinamikai jelekben található zajokat két lépésben küszöböli ki a rendszer:
egyrészt az átlagolásos újramintavételezés illetve normalizálás során, másrészt a származtatott
paraméterek (légzésamplitúdó- és légzésidõ-menet, spektrális jellemzõk) meghatározása során. Az
osztályozási teljesítményt, illetve ennek robosztusságát a származtatott paraméterek felhasználása
lényegesen javította.
A páciensfüggetlen jelfeldolgozást szintén a bemeneti jelek megfelelõ elõfeldolgozása és a
származtatott jelek felhasználása biztosította (vö. N1 és N2 teljesítményét az N3, N4 illetve N5
osztályozókkal).
Összefoglalásként az N3 és N5 osztályozók teljesítményét emelem ki, hiszen mindegyikük 90%
feletti sikerességgel osztályozott. A bemutatott osztályozó rendszer újdonságaként a bemeneti jelek
elõfeldolgozása és a bemenetként felhasznált paraméterek származtatása emelhetõ ki. Az N3 és N5
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hálózat mindegyike alkalmasnak mondható egy on-line, robosztus és az eddigi rendszerek
pontosságát meghaladó légzésdinamikai analizáló rendszer megvalósítására. A korlátozott
számítási teljesítmény (különösen N5 esetében) a módszerek hatékony gyakorlati megvalósítását
szolgálja.
A bemutatott osztályozók nem képesek az apnoe típusának meghatározására, melyre vonatkozó
kutatási eredményeimet a 3.6. fejezetben mutatom be.

3.5. A diagnosztikai statisztikák felállítása
Az apnoe diagnózisának felállításához, illetve a már diagnosztizált betegség súlyosságának
megállapításához elengedhetetlen a 3.1.3. fejezetben már említett apnoe index (AI) és alvászavar
index (RDI) számítása. Ezek a mutatószámok megadják, hogy egy alvásóra alatt hány apnoés
esemény (AI), illetve hány hypopnoés és apnoés epizód történt együttesen (RDI).
Az elõzõ fejezetben leírtak alapján sikerült meghatározni a különbözõ rendellenes légzési
eseményeket. Ezekbõl közvetlenül adódik az apnoék illetve hypopnoék száma illetve az egyes
események idõbeli elhelyezkedése, melyekbõl az óránkénti AI és RDI értékek igen egyszerûen
származtathatók. Természetesen az egyes rendellenes események számlálásakor és ezek
idõtartamának meghatározásakor a több osztályozási ablakon áthúzódó apnoékat illetve
hypopnoékat össze kell vonni, gondot fordítva az órahatárok átlépésére is. Az RDI számításakor
figyelembe kell venni, hogy az apnoés és hypopnoés szakaszokat azonosnak kell tekinteni, tehát az
összes normál légzéstõl eltérõ epizódot kell megszámolni [71].
Az SLP03 rekord esetében a teljes 6 órás felvételt az N3 osztályozóval elemezve az alábbi
óránkénti eredményeket kaptam:
AI
= (13, 6, 7, 0, 4, 3) és RDI = (148, 69, 25, 9, 46, 41)
Respiratory Disturbance Index és Apnea Index
150
RDI
AI
125

Gyakoriság

100

75

50

25

0

0

1

2

3
4
Alvásórák [óra]

5

6

7

3.14. ábra: Az AI és RDI óránkénti alakulása az SLP03 rekordban
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A klinikai gyakorlatban az alvásóránkénti AI és RDI mutatók átlagát és szórását is figyelembe
veszik. A rendellenes események elõfordulásának átlagát megkaphatjuk a következõképpen:
1
x = --n

n

∑

xi

i=1

Az SLP03 rekord esetében ez:
RDI = 56.33
AI = 5.5 és
Az alábbi képlet szerint kapjuk meg a szórás értékét:.
σ =

1 ----------n–1

n

∑

( xi – x ) 2

i=1

mely az SLP03 rekord esetében:
σAI = 4.42
és
σRDI = 49.25
Ezek a mutatószámok akkor használhatók fel jól, ha az alvásspecialistának nagy mennyiségû
adatot kell megvizsgálnia és kiértékelnie. Ekkor a hosszú polysomnográfiás rekordok közvetlen
megtekintése nélkül az AI és RDI értékek durva becslést adnak a beteg állapotát illetõen.

3.6. Az apnoés légzésjelek tipizálása fázisdetektor segítségével
A polysomnográfiás vizsgálat fontos lépése a differenciáldiagnosztika, azaz az apnoés epizódok
okának meghatározása. A klinikai tapasztalat azt mutatja, hogy az alvás alatti légzési
rendellenességek kialakulása túlnyomó többségben (kb. 90-95%-ban) obstruktív eredetû, azaz
amikor a felsõ légútban valamilyen gátló tényezõ miatt megnõ a rezisztencia és a légáramlás
akadályozottá válik.
3.6.1. A tipizálás módszere
Normál légzési tevékenység alatt a mellkasi és hasi kitérések egyszerre történnek, fázisban
vannak, bár dominanciájuk nem egyforma, hiszen férfiaknál a hasi légzés az általános, míg nõknél
inkább a mellkasi. Ha a légáramlás a garat környékén különbözõ perifériás okokból akadályozottá
válik, akkor ezen két jellemzõ jel ellenfázisba kerül, mivel a megnövekedett légúti ellenállást
nagyobb hasi erõfeszítés követi [84], [85].
Általánosságban megállapítható tehát, hogy az obstruktív apnoékat jól jellemzi a hasi és
mellkasi kitérések ellenfázisba kerülése, míg centrális apnoék során egyáltalán nincs légzési
tevékenység, a fáziskülönbség nem jellemzõ. A légzésjelek ellenfázisúsága azonban egyedül nem
egyértelmû bizonyítéka az obstruktív apnoénak, mert egy-egy enyhébb légúti akadályoztatás esetén
is másként mozoghat a has és a mellkas. A teljes bizonyossághoz a nasalis légáramlás kiegészítõ
vizsgálata is szükséges, hiszen apnoe esetén ez erõsen lecsökken vagy akár meg is szûnik.
A 3.15 ábrán olyan jelrészletek láthatók, melyeken a légzés normális, illetve melyeken légúti
obstrukció figyelhetõ meg.
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ADC egység

nasalis légáram

ADC egység

Idõ [s]

mellkasi légzés
hasi légzés

ADC egység

Idõ [s]
(a)

nasalis légáram

ADC egység

Idõ [s]

mellkasi légzés
hasi légzés
Idõ [s]
(b)
3.15. ábra: Légzésjelek (a) normál légzés esetén és (b) obstruktív apnoés jelrészleten
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Külön problémát jelent a kevert apnoék esete, vagyis amikor egy obstruktív eredetû
légzésmegállást egy centrális követ (lásd 3.16. ábra). Sok esetben ilyenkor nem feltétlen lehet
kevert apnoéról beszélni, mert például egy kellemetlen álom közben (REM fázis) a légzés
felgyorsulhat, az alvó ilyenkor “kapkodja” a levegõt. Ennek eredményeképpen a vér telítõdhet
oxigénnel, és ezért megszûnik a légzési inger, pár másodperc erejéig centrális apnoe következik be.
Ez azonban teljesen normális reakciója a szervezetnek, nem apnoe-betegeknél is elõfordulhat.

ADC egység

mellkasi légzés
hasi légzés

OA

MÉ

CA

OA

MÉ

CA

Idõ [s]
3.16. ábra: Egymást követõ obstruktív apnoék (OA) mikroébredések (MÉ) és centrális apnoék (CA)

A vizsgálat során ügyelni kell a szenzorok megfelelõ felhelyezésére, mert a beteg mozgása a
vizsgálat során nemkívánt zavarokat, zajokat okozhat, ezenkívûl a szenzorok el is mozdulhatnak a
helyükrõl. A nem megfelelõen meghúzott szenzorokat rögzítõ szalag miatt a felvett jel
értékelhetetlenül alacsony szintû lehet, a túlfeszített érzékelõ viszont a mûszer telítését okozhatja.
Ez a rendelkezésre álló rekordokon több helyen is látszik.
3.6.2. A kidolgozott rendszer felépítésének ismertetése
Az apnoék és hypopnoék tipizálására a 3.17 ábrán vázolt rendszert dolgoztam ki. Az obstrukció
felismerése az ismertetett fáziselemzés útján történik, a következõ 3.6.3. alfejezetben részletezett
módon. Ehhez az eredeti 250 Hz-es hasi és mellkasi légzésjeleket 1:25 arányban mozgó ablakos
átlagolás alkalmazásával újramintavételeztem. A kapott 10 Hz-es jeleket törtvonalas közelítés
(PLA) után egy fáziskülönbség-detektorra vezettem.
Az ábrán szürke háttérben feltüntetett, 3.4. fejezetben ismertetett N3 neurális hálózatos
osztályozó a nasalis légáramlás jelet vizsgálja és kategorizálja.
A fázisinformáció az osztályozó kimenetével összekapcsolva elegendõ információt nyújt a
differenciáldiagnosztikához, azaz az apnoe tipizálásához, melyhez szükséges szabályokat a 3.6.5.
alfejezet mutatja be.
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fázisinformáció

Nasalis légáram

N3
osztályozó

lásd 3.5b ábrát

Apnoe/hypopnoe tipizálás

Fáziskülönbség detektálás

PLA

1:25
újramintavételezés

PLA

Mellkasi
légzés

1:25
újramintavételezés

Hasi légzés

y Normál légzés
y Obstruktív
apnoe/hypopnoe
y Centrális
apnoe/hypopnoe

N, H, A

3.17. ábra: Az apnoe és hypopnoe tipizálását végzõ rendszer blokkvázlata

3.6.3. A fáziskülönbség meghatározása
Az elsõ lépés a hasi illetve mellkasi légzésjelek egymáshoz képesti fázisának mérése. A
rendelkezésre álló polysomnográfiás rekordokból olyan részletek kerültek kiválasztásra,
melyekben a hasi és mellkasi mozgás normálisnak tekinthetõ, illetve olyanok, ahol egyértelmûen
megfigyelhetõ a légúti ellenállás megnövekedése.

T2’

T2
T1

T1’

T

T

3.18. ábra: A fáziskülönbség meghatározása a lokális maximumhelyek vizsgálatával

A vizsgált légzésdinamikai jelek alacsony frekvenciája, illetve az on-line mûködés által
megkövetelt kis feldolgozási késleltetés miatt egy idõtartománybeli módszert dolgoztam ki a
fáziskülönbség meghatározására. A jelek diagnosztikai tartalmát tekintve csak két esetet
különböztettem meg: a két jel fázisban vagy ellenfázisban van. Ennek meghatározása úgy
valósítható meg a legegyszerûbben, ha a hasi és mellkasi légzésjelek lokális maximumhelyeit (vagy
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minimumhelyeit) megkeressük és a két jelben az összetartozók közötti távolságot megmérjük. Ha
elegendõen kis különbséggel fedik egymást a maximumhelyek (vagy minimumhelyek), akkor
fázisban vannak, ha viszont egymáshoz képest kellõen elcsúsztak, akkor ellenfázisban. A leírtakat a
3.18 ábra szemlélteti.
1. A lokális maximumhelyeket megfigyelve azonos fázisban két esetben lehetnek a jelek:
• távolságuk közel zérus, T ≈ 0,
• távolságuk a periódushossznál alig kisebb, T1 ≈ T.
2. Ellenfázisba pedig akkor kerülnek a jelek, amikor a maximumhelyek közötti különbség a periódushossz felétõl alig különbözik, azaz: T1’ ≈ T2’ ≈ T/2.
A detektálás elsõ lépése tehát a lokális szélsõértékek keresése. Tekintettel arra, hogy a rögzített
jelek a már említett méréstechnikai problémák miatt sok helyütt zajosak, a jelek elõzetes szûrése
elkerülhetetlen. A zajszûrést a 2.3.7. fejezetben ismertetett szakaszonkénti lineáris közelítéssel
(PLA) végeztem. A PLA azon tulajdonságát használtam ki, hogy a közelítõ egyenesdarabok
természetszerûleg lefedik a kis amplitúdójú zajokat is (lásd 3.19. ábra). Emellett a PLA egyben a
jelek szélsõérték-keresés szempontjából kedvezõ reprezentációját is szolgáltatja.
600

Mellkasi légzés

Original
PLA
550

500

450

400
650

700

750

800

850

900

Sample
Mintavételi
pont
Abdomen
580

Original
PLA

Hasi légzés

560
540
520
500
480
460
650

700

750

800

850

900

Sample

Mintavételi pont
3.19. ábra: A PLA-val közelített mellkasi és hasi légzésjelek

A hasi és mellkasi jelek PLA-s közelítésénél a εmax = 0.1 és lmin = 6 paramétereket használtam
(lásd 2.1. táblázat). A kapott n darab (d, m) értékpárban a jelet közelítõ egyenes szakaszok hosszait
illetve meredekségeit kapjuk.
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A szélsõértékek meghatározása legegyszerûbben a szakaszmeredekségek elõjelváltásának
vizsgálatával történhet. Ha ez pozitívból negatívba megy át, akkor ott maximum van, ha negatívból
pozitívba, akkor minimumhely, feltételezve azt, hogy ezek valóban lokális szélsõértékek egy
periódusra nézve, hiszen a PLA-s szûrés ennek érdekében történt.
A fázisdetekció ezek után a maximumhelyek vizsgálatával történik, a P1 = 0.2, P2 = 0.8 és
D = 5 paraméterek felhasználása mellett, a 3.20 folyamatábrán részletezett módon.
Az eredmények a p vektorba kerülnek, ahol az 1-es jelenti azt, ha a hasi és mellkasi légzésjelek
az adott légzés esetén fázisban vannak, illetve 0, ha ellenfázisban.

(dH, mH)
nH darab értékpár a H hasi légzésjel
PLA-s feldolgozásából

(dM, mM)
nM darab értékpár az M mellkasi
légzésjel PLA-s feldolgozásából

n

x H :=

n

dH [ i ]

∑

, ahol n = 1, 2, ..., nH

i=1

yH := H(xH)
Ha mH(i) ≥ 0 és mH(i+1) < 0 akkor:
Hmaxx[k] := xH(i+1) és Hmaxy[k] := yH(i+1),
k := k+1, és ahol i = 1, 2, ..., nH
Ha mH(i) < 0 és mH(i+1) ≥ 0 akkor:
Hminx[k] := xH(i+1) és Hminy[k] := yH(i+1),
k := k+1, és ahol i = 1, 2, ..., nH

∑ dM [ i ]
, ahol n = 1, 2, ..., nM
i=1
yM := M(xM)

x M :=

Ha mM(i) ≥ 0 és mM(i+1) < 0 akkor:
Mmaxx[k] := xM(i+1) és Mmaxy[k] := yM(i+1),
k := k+1 és ahol i = 1, 2, ..., nM
Ha mM(i) < 0 és mM(i+1) ≥ 0 akkor:
Mminx[k] := xM(i+1) és Mminy[k] := yM(i+1),
k := k+1, és ahol i = 1, 2, ..., nM

azon i-kre ahol | Hmaxx(i) - Mmaxx(i) | < D és | Hminx(i) - Mminx(i) | < D
T := ( Hmaxx(i+1) - Hmaxx(i) + Mmaxx(i+1) - Mmaxx(i) ) / 2
U := | Hmaxx(i) - Mmaxx(i) |
ha ( U > P1⋅T ) vagy ( U ≤ P2⋅T ) akkor p[i] = 1, különben p[i] = 0
ahol i = 1, 2, ..., k

Fázisinformációt tartalmzó p vektor

3.20. ábra: A hasi és mellkasi légzés fáziskülönbségének detektálása

3.6.4. A fázisdetektálás eredményei és értékelése
A 3.21. ábra egy normál illetve egy obstruktált légzés összetartozó eredeti mellkasi és hasi
légzésjeleit ábrázolja külön-külön. A jeleken az ismertetett módszerrel meghatározott lokális
maximumokat piros, a lokális minimumokat pedig zöld pontok jelölik, rendre a (Mmaxx, Mmaxy),
(Mminx, Mminy), (Hmaxx, Hmaxy) és a (Hminx, Hminy) koordinátavektorok alapján. Mivel a lokális
szélsõérték-helyek a PLA-val kapott jelekbõl lettek meghatározva, ezek az eredeti jel szélsõértékhelyeihez képest kismértékben elcsúszhatnak.
Az egyes lélegzetvételekhez tartozó p értéket (azaz: azonos fázisban avagy ellenfázisban van-e a
mellkasi és a hasi légzésjel) a görbék alatt álló betûjelek adják meg, ahol P a légzésjelek azonos
fázisúságát (p = 1, normál légzés) és C az ellenfázisúságot (p = 0, légúti obstrukció) jelöli.
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3.21. ábra: A fázisdetektálás eredménye (a) normál és (b) obstruktált légzés esetén
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Összesen 6 darab, egyenként 5 perces jelrészletet (3000 mintavételi pont) választottam ki
azokból a rendelkezésre álló polysomnográfiás rekordokból, melyek a nasalis légáramlás jelen
kívül hasi és mellkasi légzésjelet egyaránt tartalmaztak. Ezekbõl 3 jelrészlet (P1, P2 és P3) csak
normál légzést tartalmazó részt, míg a többi három részlet (C1, C2 és C3) vegyesen normál és
obstruktív apnoés illetve hypopnoés légzést tartalmazott.
A fázisdetekció célja, hogy az elõzõ fejezetben ismertetett módon a hasi és mellkasi légzésjelek
fázisviszonyát légzési periódusonként (lélegzetvételenként) vizsgálja, és azokat a P vagy a C
kategóriába sorolja. A kapott eredmények kiértékelése vizuális analízissal történt, és ezeket a 3.6.
táblázat tartalmazza.
A szakasz
azonosítója

Légzések
száma

Helyesen
felismert

Hibásan
felismert

Pontosság

P1

93

87

6

93.1 %

P2

96

88

8

91.7 %

P3

96

86

10

89.6 %

C1

90

84

6

92.9 %

C2

96

87

9

89.7 %

C3

96

81

15

81.5 %

Összes:

567

513

54

90.5%

3.6. táblázat: A fázisdetekció eredménye a kiválasztott jelrészleteken

Megállapítható tehát, hogy a bemutatott módszer 90%-os átlagos sikerességgel ismeri fel a két
jel ellenfázisba kerülését, ezzel indikálva az obstrukció jelenlétét a légzésben. Mivel azonban ez
önmagában nem bizonyítéka annak, hogy valóban apnoés szakaszról van szó, a nasalis légáram
kiegészítõ vizsgálata is szükséges ahhoz, hogy kizárhassuk az apnoe megjelenését.
3.6.5. Az apnoe tipizálásának szabályai
Az N3 osztályozó 3.4.4. fejezetben leírt mûködése szerint a nasalis légáramlás jel egy adott 16
másodperces ablakon belül kerül az N (normál), H (hypopnoe) illetve A (apnoe) kategóriák
valamelyikébe. A fáziskülönbség-információ ezzel szemben az adott légzési periódusokhoz
(lélegzetvételekhez) rendelt a P illetve C kategóriákat jelenti. Mivel a 16 másodperces osztályozási
ablakon belül több (tipikusan 3-4 darab) légzési periódus van, az ablakhoz tartozó összesített
fázisinformációt a következõk szerint határoztam meg:
• Megszámláltam az adott osztályozási ablakhoz tartozó fázisinformáció által tartalmazott P
illetve C kategóriákat, ezek száma legyen nP illetve nC .
• Az eredõ fázisinformáció innen P ha nP > nC, különben C.
Az így kapott ablakonkénti eredõ fázisinformáció, illetve a nasalis légáramlásból az N3
osztályozó által az adott ablakban meghatározott légzésállapot segítségével az apnoe tipizálása a
3.7. táblázatban összefoglalt szabályok segítségével történik:
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Eredõ fázisinformáció

N3 osztályozó kimenete

P
C
C
P
C
P

N
N
H
H
A
A

Állapot
Normál légzés
Normál légzés légúti akadállyal
Obstruktív hypopnoe
Centrális hypopnoe
Obstruktív apnoe
Centrális apnoe

3.7. táblázat: A légzési állapot tipizálásának szabályai

81

4. Magzati szívfrekvencia fonokardiográfiás meghatározása
Jelen fejezetben a németországi Erlangen-Nürnbergi Friedrich Alexander Egyetem Szülészeti és
Nõgyógyászati Klinikájának endokrinológiai osztályán eltöltött kutatói ösztöndíjam keretében
kifejlesztett és elkészített magzati fonokardiográfiás mérõrendszert mutatom be.

4.1. A magzati szívfrekvencia variabilitás vizsgálatának jelentõsége
A magzat egészségi állapotának rutin ellenõrzésére leggyakrabban alkalmazott non-invazív
diagnosztikai módszer a magzati szívütések között eltelt idõ variabilitásának megfigyelésén alapul.
A gyakorlatban ez egy bizonyos idõintervallum alatt megfigyelt szívütések közötti idõtartamok
alapján interpolált percenkénti pulzusszám (vagy másnéven: szívfrekvencia) regisztrálását jelenti.
A felvett idõbeli pulzusgörbe orvosi terminológiában használatos megnevezése: magzati
szívfrekvencia variabilitás, vagy egyszerûen FHR, ami az angol Fetal Heart Rate elnevezésbõl
származik.
Az FHR-görbét a gyakorlatban 10 perces idõtartamtól akár több órán keresztül is rögzíthetik,
szokásosan az anya nyugalmi helyzetében. Az FHR rutinszerû mérése és diagnosztikai kiértékelése
jelentõsen hozzájárult a prenatális és posztnatális magzati mortalitás csökkenéséhez, többek között
a magzati hypoxémiás és acidémiás állapotok idõbeli felismerése révén. A felvett FHR-görbe
diagnosztikai kiértékeléséhez a vonatkozó orvosi szakirodalom ad részletes útmutatást, például
[86].
Megemlítem, hogy a non-invazív magzati kardiológia az FHR hosszútávú mérésén és
diagnosztikáján kívül a prenatális magzati aritmiák felismerésével is foglalkozik. Az ehhez
szükséges méréstechnika az FHR mérésnél bonyolultabb, hiszen itt a szívfrekvencia
meghatározásán túlmenõen a magzati szívfunkció teljes vagy részleges szegmentálása is szükséges.
Az ilyen célú kardiográfiai mérések rövidebb idõtartamúak, de elvégzésük nagyobb felkészültséget
igényel.
Jelen fejezet kizárólag az FHR méréstechnikájával, és ezen belül az FHR fonoakusztikus
méréssel történõ meghatározásnál felmerülõ jelfeldolgozási problémákkal foglalkozik.

4.2. A non-invazív magzati kardiológia méréstechnikai eszközei
A magzati szívmûködés non-invazív mérése során az anya nyugalomban, általában fekvõ
helyzetben van. A magzati szív percenkénti fiziológiás pulzusszáma 100 és 180 között mozog [86].
A 4.1. ábra egy tipikus FHR-görberészletet mutat.
A magzati szívmûködés már a terhesség harmadik hónapjában megindul, de ennek non-invazív
megfigyelésére a jelenleg alkalmazott méréstechnikákkal általában csak az ötödik-hatodik
terhességi hónaptól nyílik gyakorlati lehetõség a következõ alfejezetekben tárgyalt fõbb módszerek
segítségével.
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4.1. ábra: Egy 37. terhességi héten felvett FHR-görbe részlete (a függõleges osztóvonal 1 perc)

4.2.1. Pinnard-sztethoszkóp
A magzati szívhangok akusztikus megfigyelésére legrégebben használatos módszer a speciális
alakú, hagyományosan fából vagy újabban mûanyagból készült Pinnard-sztethoszkóp (kutacs). A
nyújtott tölcsér alakú sztethoszkópot az anyai hasfalra szorítva az orvos vagy a szülésznõ
meghallgathatja és követheti a magzati szívfrekvencia alakulását. Ez a tradícionális módszer
alapvetõen csak a pillanatnyi magzati szívfrekvencia meghatározására alkalmas, ezért szerepe csak
a rutinszerû szívfunkció-ellenõrzésre szorítkozik.

4.2. ábra: A G.S.T. cég mûanyag Pinnard-sztethoszkópjai (hossz: kb. 18 cm)
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4.2.2. Magzati ultrahang kardiográfia
Az ultrahang kardiográfia ma a legyakrabban alkalmazott mûszeres mérési módszer az FHR
hosszú idejû meghatározására.

4.3. ábra: Magzati ultrahang kardiográfiás mérés [86]

A mérés során az anya hasfalára gumiszalaggal rögzített ultrahang transzducerbõl kb. 2 MHz-es
ultrahangot bocsátanak ki mintegy 10 mW/cm2 intenzitással a magzat felé. A magzatról visszavert
és regisztrált ultrahang frekvenciája a Doppler-effektus alapján a magzati szívmûködésbõl, illetve
az egyéb mozgásokból származó mechanikai hullámok alapján módosul. A 4.3. ábra a mérési
elrendezést szemlélteti, ahol a világos mezõ az ultrahang által lefedett aktív térrészt, a folytonos
vonallal ábrázolt nyilak a beesõ ultrahangot, a szaggatott nyilak pedig a visszavert ultrahangot
jelölik.
A ρ sûrûségû közeg Za akusztikus impedanciája Z a = c ⋅ ρ , ahol c a longitudinális ultrahanghullám közegbeli terjedési sebessége. Az eltérõ impedanciájú közegek határán az ultrahang részben
továbbhalad, részben reflektálódik. Minél nagyobb az akusztikus impedanciák közötti eltérés, annál
nagyobb a létrejövõ reflexió, így például testszövet és levegõ határán közel 100%-os. Ezért az
ultrahangos mérés során a transzducer és a hasfal közé a légrés kialakulását megakadályozó gélt
folyatnak.
A besugárzott fr frekvenciájú ultrahang a különbözõ közegeken (anyai hasfal és méhfal szövetei,
magzatvíz, magzatburok, magzat) áthaladva a v << c sebességével mozgó magzati szívizomzatról
visszaverõdik. A visszaverõdött ultrahang fr frekvenciája a Doppler-effektus következtében
módosul:.
f r = f a  1 + 2v
------

c
ahonnan a

cf
v = ---  ---r- – 1
2  fa 
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alapján a v sebesség meghatározható fa ismeretében és az fr mérése után. A magzati szív x
elmozdulása a sebesség idõbeli integrálásából adódik:
x = ∫ v dt
Az így folyamatosan mért és meghatározott x elmozdulás kiértékelése viszonylag egyszerû, és
kellõ pontossággal elvégezhetõ [87].
Problémát jelenthet, ha az ultrahang által lefedett területen más mechanikus mozgások (pl. a
magzat saját mozgása, az anya bélmozgásai) szintén Doppler-eltolódást okoznak, megnehezítve a
szívmozgások mérését. Ezen probléma kiküszöbölésére különbözõ utófeldolgozási módszereket
javasolnak, például különbözõ frekvencia-tartománybeli módszerek [88]. Mindezek ellenére a
jelenlegi magzati ultrahang kardiográfok még meglehetõsen érzékenyek az ilyen elmozdulások
okozta zavarokra.
A mérés során ügyelni kell a transzducer megfelelõ felhelyezésére, hiszen a magzatnak az
ultrahang által lefedett aktív térrészben kell lennie. Amennyiben a hosszúidejû mérés alatt a magzat
elmozdul, a transzducer manuális áthelyezése szükséges.
Az ultrahang kardiográfiás mérés hátránya, hogy nem tekinthetõ teljesen passzívnak, hiszen a
magzatra folyamatosan ultrahang sugárzódik, igaz ennek nincsenek jelenleg ismert mellékhatásai.
Habár a magzati egészség folyamatos ellenõrzése érdekében a gyakori, rutin jellegû FHR mérés
lenne javasolt, az ultrahangos méréstechnika viszonylag magas ára miatt sajnos még nem terjedtek
el a kisméretû, otthoni használatra is alkalmas készülékek.
Ismeretem szerint 2001-ben került az elsõ kézi magzati ultrahang kardiográf a piacra, amely
azonban csak a pillanatnyi magzati pulzusszámot tudja kijelezni, így diagnosztikai értéke korlátolt
(típus: BFD-100, gyártó: BiOSYS Ltd., Korea, ára kb. 250 USD, 4.4. ábra).

4.4. ábra: A BiOSYS cég BFD-100 tip. kézi magzati ultrahang kardiográf készüléke
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4.2.3. Ultrahang kardiotokográfia
A magzati kardiotokográfia (cardiotocography, CTG) kombinált módszer az FHR és a
méhkontrakció egyidejû méréses meghatározására.
Az elmúlt években kombinált transzducerek jelentek meg, melyek a magzati szívmûködés elõzõ
fejezetben ismertetett ultrahangos mérésén kívül a méhizomzat mozgását is képesek meghatározni.
Ez utóbbi mérési módszer a tokográfia, mely a méhizomzat hasfalon mérhetõ nyomását Piezoelvvel érzékeli és ezáltal a méhizomzat idõben változó kontrakciójára és a szülés várható
idõpontjára enged következtetni. A tokográfia nem képezi tárgyát jelen munkának.
A tokográfiával kombinált ultrahangos CTG készülékek ma már sok helyütt kiszorítják a
pusztán ultrahang kardiográfokat, és ma már az orvosi terminológiában a magzati szívfrekvencia
ultrahangos mérését is sokszor a CTG fogalommal jelölik. Ezért jelen munka hátralevõ részében a
CTG-t, mint a magzati ultrahang kardiográfia szinonímáját fogom használni.
4.2.4. Magzati elektrokardiográfia
A magzati EKG - az anya hasfalára helyezett non-invazív elektródokkal mérve - egy kevésbé
elterjedt módszere a magzati szívmûködés rutin vizsgálatának. A magzati szív elektromos
aktivitásának mérésére általában egy egyszerû bipoláris elvezetést használnak, ahol a két elektródot
az anya hasfalán a magzat hosszirányába, egymástól kb. 15-20 cm távolságra helyezik fel.
A viszonylag alacsony potenciálú magzati EKG jel mérését az erõsebb anyai EKG-jel és a
különféle mioelektromos zajok (izomaktivitás) együttes mérése nehezíti meg. Megoldásként
különbözõ eljárásokat javasolnak.

4.5. ábra: Az anyai hasfalon rögzített magzati elektrokardiogram részlete a nagyobb amplitúdójú anyai és az
ezeknél kisebb, de gyakoribb magzati QRS komplexusokkal [89].

Egyes mérési módszerek esetében az anyai EKG-t külön csatornán vagy csatornákon mérve
viszonylag hatékonyan képesek kiküszöbölni annak hatását [89]. Sajnos ezek a módszerek a
gyakorlatban meglehetõsen idõigényes elõkészületet és egy terhes páciens számára kényelmetlen
méréstechnikai elrendezést jelentenek.
Az egycsatornán rögzített magzati EKG zajmentesítésére az utóbbi idõben több kísérlet is
született. Echevirria et al. az anyai és a magzati EKG QRS komplexusainak különválasztására egy
wavelet-alapú eljárást [90], míg Azad et al. egy fuzzy szabályalapú rendszert javasolt [89].
További problémát jelent az elektródok helyes felhelyezése, mely bizonyos fokú szakértelmet
követel meg. Hosszútávú mérés esetében a magzat nagyobb elmozdulása esetén az elektródokat itt
is át kell helyezni.
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Összességében elmondható, hogy a magzati EKG-s mérési módszer elõnye, hogy megfelelõ
kiértékeléssel párosítva a rövidtávú FHR rögzítés terén (a magzati szívfrekvencia hirtelen
gyorsulásai illetve lassulásai körül) a CTG-nél nagyobb pontosságot lehet elérni, míg a hosszútávú
FHR mérés esetén nem éri el a CTG robosztusságát.
A CTG-vel szemben az EKG-s mérési módszer elõnye, hogy teljesen non-invazív és
alacsonyabb költségû. Egy hordozható prototípus magzati EKG készüléket mutat be Lin et al. [91],
mely az FHR meghatározásán kívül tokográfiás mérésre is alkalmas.
4.2.5. Magzati magnetokardiográfia
Magzati magnetokardiográfia során a magzati szív által generált mágneses mezõt mérik,
melynek erõssége a magzat korától függõen 0.3 és 3 pT között van. Ilyen kis mágneses tér (a
földmágnesesség ennél 7-8 nagyságrenddel nagyobb!) mérése csak speciális és drága szupravezetõ
szenzorokkal (SQUID - Supraconducting Quantum Interference Device), egy mágnesesen teljesen
leárnyékolt mérõszobában lehetséges [92].
Mivel az anya szíve mintegy 30 pT mágneses teret generál, így a magzati EKG-nál említettekhez
hasonlóan itt is problémát jelent az anyai szívjel kiszûrése.
A mérési módszer elõnye, hogy a magzat helyzetétõl függetlenül precíz szívfrekvenciameghatározást és a magzati szívfunkció teljes PQRST-szegmentálását lehetõvé teszi. Ez utóbbi a
magzati EKG-nél a zavarérzékenység miatt csak korlátozottan lehetséges.
A magzati magnetokardiográfia legfontosabb diagnosztikai szerepe nem a hosszútávú FHR
megfigyelés, hanem a precíz PQRST-szegmentálás segítségével a prenatális magzati arrhytmiák
pontos és korai felismerése.
4.2.6. Magzati fonokardiográfia
A fonokardiográfia a szívmûködés által keltett akusztikus energia megfigyelésén alapul. A
módszer elõnye, hogy a mérés az akusztikus energia passzív jellegû megfigyelésével történik, azaz
az eljárás teljes mértékben non-invazívnak tekinthetõ.
A fonokardiográfia elektronikus méréstechnikával és számítógépes kiértékeléssel kiegészítve
már az 1970-es évek óta létezik, és a nem magzati diagnosztika területén sikeresen alkalmazzák (pl.
elektronikus sztethoszkóp, számítógépes szívzörejanalízis) [93], [94], [95], [96].
Bár a magzati szívmûködés Pinnard-sztethoszkóppal történõ akusztikus ellenõrzése régóta
használt diagnosztikai módszer, ennek elektronikus megvalósítása és a hosszú idejû FHR görbe
számítógéppel történõ, a CTG-hez hasonlóan robosztus meghatározása számos problémát vet fel.
Egy ilyen készülék kifejlesztése már régóta foglalkoztatja a diagnosztikai méréstechnikában
dolgozó orvosokat és mérnököket, így a magzati fonokardiográfia több évtizede kutatott terület. A
szakirodalomban már több megoldást is javasoltak és több készülék is született. Ezek közül
egyesek a méréstechnikára helyezik a hangsúlyt, és speciális szenzorokat javasolnak [97], [98]. Egy
ígéretesnek tûnõ megoldást ismertetett nemrég Kovács et. al [99], mely egy speciálisan
megtervezett akusztikus mérõfej alkalmazása mellett ötletes jelfeldolgozást használt.
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4.3. A kitûzött célok
Kutatási célként egy mind a méréstechnika, mind a jelfeldolgozás terén új megoldásokat
felhasználó magzati fonokardiográfiás mérõrendszer létrehozása lett kitûzve, mellyel szemben az
alábbi követelmények fogalmaztam meg:
• teljesen non-invazív, passzív akusztikus méréstechnikán (fonokardiográfia) alapuló rendszer,
egy akár otthoni használatra is elérhetõ árú, kisméretû készülék kialakítása,
• a magzati szívfrekvencia hosszútávú variabilitásának hagyományos ultrahang CTG-vel
összemérhetõ pontosságú és robosztusságú meghatározása,
• az FHR-görbe diagnosztikai célokra alkalmas formában történõ megjelenítése,
• a kidolgozandó rendszerben alkalmazott jelfeldolgozási módszerek számítási igénye legyen
korlátozott, és valós-idõben megvalósítható.

4.4. A magzati fonokardiogram jellemzõi
A magzati szívfrekvencia teljesen non-invazív, akusztikus méréssel történõ meghatározása
számos méréstechnikai és jelfeldolgozási problémát vet fel.
A magzati szívmûködés a felnõtt szívnél jóval kevesebb akusztikus energiát termel, ráadásul ezt
a magzatburkon, a magzatvizen, az anyaméhen és az anya hasfalán keresztül kell megmérni. A
mérést további tényezõk nehezítik meg:
• az anyai szívhangok,
• az anya emésztési hangjai,
• a magzat anyaméhen belüli mozgása által keltett sokszor igen erõteljes hanghullámok,
• a rendkívül érzékeny akusztikus mérõfej mérés közbeni apró elmozdulásai által okozott zörejek,
• a külvilágból származó zajok (pl. beszéd, közlekedési zajok).
Mint ismeretes, minden egyes szívciklus két jól elkülöníthetõ ütésbõl áll: az S1 szisztolés és a
gyengébb S2 diasztolés ütésbõl. A 4.6.a ábra egy sávszûrt fonokardiogram részletét mutatja, két
teljesen zajmentes szívütést szemléltetve. Egy átlagos fonokardiogramon az elõbb felsorolt
zajtényezõk (Z) miatt az egyes ütések korántsem ennyire ideálisan elkülöníthetõek, ahogyan azt az
4.6.b ábra is mutatja (a zajok mellett itt pl. az elsõ S1 utáni S2 nem is ismerhetõ fel, de ez akár az S1
ütés esetén is megtörténhet).

(a)
S1

S2

TS1S2

S1

S2
t

TS1S1

(b)
Z

S1

Z

Z

S1

S2

Z

Z

4.6. ábra: Egy (a) ideálisan “tiszta” és egy (b) zajjal terhelt fonokardiogram kb. 0.7 s-os részlete
(sávszûrve: 35 Hz < f < 200 Hz)
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A fonokardiogramok hasznos és zavaró jelkomponenseinek frekvenciatartományát rövidtávú
Fourier-analízissel (STFT) kísérleti úton vizsgáltam meg. Az eredmények szerint a magzati
szívhangok energiájának 90%-a 20 Hz < f < 200 Hz sávra határolódik. Ezt megerõsítik más
szerzõk eredményei is [95], igaz egyes esetekben ennél keskenyebb sáv felhasználását is javasolják.
Kovács et al. [99] például két karakterisztikus frekvenciasáv használatát javasolja a magzati
fonokardiogramok kiértékelésénél (20 Hz < f < 40 Hz illetve 60 Hz < f < 80 Hz). Ezen két
különválasztható karakterisztikus sáv jelenlétét az általam készített felvételek esetén nem tudtam
megállapítani. Ennek oka véleményem szerint az eltérõ felvételi technikákban keresendõ.

Hangerõ [dyn/cm2]

magzat mozgása
által keltett hangok
beszéd

anyai
emésztési és
szívhangok
a hasfalon

emberi hallásküszöb

magzati
szívhangok

Frekvencia [Hz]
4.7. ábra: A fonokardiogram komponenseinek becsült spektrális eloszlása

Méréseim szerint a magzat által okozott mozgások hanghullámai rendkívül erõteljesek lehetnek,
de nagyrészt 50 Hz alá határolódnak. Az anya emésztési és szívhangjainak hasfalon mérhetõ
frekvenciatartománya egészen 100 Hz-ig terjedhet. A külsõ zajok frekvenciatartománya és
erõssége változatos lehet. A 4.7. ábra a fonokardiogram egyes komponenseinek általam becsült
frekvenciaeloszlását ábrázolja.

4.5. A kifejlesztett fonokardiográfiás mérõkészülék
A kifejlesztett prototípus magzati fonokardiográf egy kézben tartható kb. 7x5x4 cm-es
fémházból (4.9.b ábra fotói) és egy, a házra rögzített, tölcsér alakra formált kb. 70 mm átmérõjû
akusztikus mérõfejbõl (4.9.c ábrán külön) áll, melyet a mérés során az anya hasfalára kell szorítani,
mint egyfajta sztethoszkópot.
A külsõ zajokkal terhelt akusztikus jelek zajszûrésére a híradástechnikában régóta alkalmazott
módszer a kétcsatornás felvétel, ahol az egyik csatorna a zajokkal terhel hasznos jelet, a másik
pedig csak magát a zajforrást rögzíti (pl. mobiltelefónia, motor- illetve hajtómûzajok eltávolítása
mikrofonnal felvett beszédjelbõl).
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Ezt a megoldást alkalmaztam a fonokardiográfia esetén is, és a kifejlesztett mûszert két
független akusztikus mérõcsatornával láttam el, csatornánként egy-egy mérõmikrofonnal (vö. 4.8.
ábra):
• Az elsõ mikrofont a tölcsér alakú mérõfej fókuszába helyeztem megfelelõ akusztikus tömítést
alkalmazva, így ez a ca csatorna az anyai hasfalon felfogható következõ jelet mérte:
c a = u + n i + n e'
ahol u a magzati szívhangok, mint hasznos jel, ni az anya hasüregébõl származó belsõ zajok (az
anya szív- és emésztési hangjai, a magzat és a magzatvíz mozgásának hangjai) és ne' pedig a
külvilágból mérhetõ zajok összessége.
• A második mikrofont a készülék házán elhelyezett furatba került, és ez a ce csatorna csak a
külvilágból származó zajokat rögzítette:
ce = ne
Megjegyzem, hogy n e ≠ n e' , hiszen a ca csatorna az ne külsõ zajokat a mérõfej és az anyai
hasfal által alkotott átviteli rendszeren keresztül mérte.
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ne'

+
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E
A
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4.8. ábra: A jelfolyam

Hosszas próbálkozások után mindkét csatorna esetében a Panasonic cég nagyérzékenységû (6
mV/Pa, 1 kHz-nél), magas jel-zaj-viszonyú (>58 dB) és a teljes 20-20000 Hz-es sávban közel
lineáris átviteli karakterisztikájú MCE-2000 típusú elektrétmikrofonját alkalmaztam.
A mikrofonok által mért jel szintje az 10 mV-os tartományban volt, így a két csatorna jelét a
fonokardiográf házában elhelyezett precíziós, teleprõl táplált mûszererõsítõ fokozatokra vezetve,
ezeket line audio szintre (kb. 700 mV) erõsítettem. Az alkalmazott kétcsatornás mikrofonerõsítõ
unipoláris tápfeszültségrõl (+9V) üzemel és kapcsolási rajza az 4.10. ábrán látható.
A jelenlegi prototípus rendszerben (4.9.a ábra) a két erõsített jelet sztereó formában
számítógéppel digitalizáltam (fs = 11025 Hz mintavételi frekvenciával, 16 bit felbontással) és a
késõbbi jelfeldolgozás (FHR meghatározás) céljára szabványos WAV-formátumban eltároltam.
A végleges megvalósítás során természetesen az a cél, hogy a fonokardiográf külsõ számítógép
nélkül, valós idõben, önállóan mûködjön, azaz kis helyen elférõ saját digitális feldolgozó
elektronikával rendelkezzen. A jelfeldolgozást végzõ algoritmusok kidolgozásánál éppen ezért
nagy hangsúlyt fektettem az igénybevett számítási teljesítmény korlátozására, hiszen a feldolgozó
elektronika költsége egy önálló mûszer megvalósításánál döntõ tényezõ lehet.
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4.9. ábra: (a) a prototípus fonokardiográf felépítésének vázlata, (b) az elkészült mérõkészülék
fényképfelvételei és (c) az alkalmazott ∅ 70 mm akusztikus mérõfej két perspektivikus képe
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4.10. ábra: A kétcsatornás mikrofonelõerõsítõ kapcsolási rajza

4.6. A vizsgálatok során felhasznált felvételek
Összesen 31 felvételt készült, 28. és 42. terhességi hét közötti pácienseken (átlag: 37. hét). A
felvételek 5-14 perc közöttiek (átlag: kb. 8 perc). 12 felvétel esetén párhuzamos referencia CTG
mérés is történt.
A 4.11. ábra az egyik fonokardiogram 7 másodperces részletét mutatja. Érdemes megjegyezni,
hogy a hasfalon rögzített ca jelen jól látható periódikus jelcsúcsokat nem a magzati, hanem az anyai
szívhangok okozták (!).
A felvételek készítése során az optimális jelminõség elérése céljából az akusztikus mérõfejet az
anyai hasfal magzathoz közeli részére próbáltam helyezni. A mérõfejet ezért a segítségemre levõ
szakorvos tanácsára a szimultán CTG méréssel megállapított maximális jelerõsséget adó
hasfalrészre helyeztem, illetve a felvételek során egy AKG-55 típusú, az 50 Hz alatti frekvenciákat
is hûen visszaadó referencia-fejhallgatót használtam. A fejhallgatón azonban sok esetben még így
sem volt hallható a magzati szívhanggal azonosítható pulzálás. Természetesen a módszer
robosztussága és a készülék otthoni használata tág toleranciát követel meg a mérõfej
felhelyezésénél. A probléma megoldására egy viszonylag összetett jelfeldolgozási módszert
dolgoztam ki.
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4.11. ábra: Egy fonokardiogram 7 másodperces részlete. A függõleges tengely relatív mintavételi egységben van ábrázolva (a mintavételi tartomány a [-1,1] intervallumra lett lineárisan leképezve)

4.7. A kidolgozott új fonokardiográfiás jelfeldolgozási módszerek
A különbözõ zajok kiszûrésére és az FHR meghatározására a 4.12. ábra blokkvázlatában
összefoglalt többlépéses módszert dolgoztam ki. A teljes jelfeldolgozási láncot úgy terveztem meg,
hogy az a valós-idejû jelfeldolgozásra alkalmas legyen. Ezért a feldolgozás “ablakonként” történik,
azaz a két bemeneti jelcsatornából mindig csak egy adott idõhosszúságú (Twproc) részlet kerül
feldolgozásra. Természetesen az ablakhatár mozgatásánál külön gondot kell fordítani arra, hogy az
a megfelelõ helyre kerüljön, és emiatt egy szívütésnyi információ se vesszen kárba. A megvalósítás
során ezért az egyes feldolgozási ablakok az elõzõ feldolgozási ablakban kapott eredménytõl
függõen adaptíven átlapolódhatnak.
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4.12. ábra: A többlépéses jelfeldolgozás áttekintõ blokkvázlata
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4.7.1. Külsõ zajok eltávolítása
Elsõ lépésként az anyai hasfalon mért ca jelbõl a külvilágból eredõ zajok eltávolítása történik
meg, melynek alapjául a külvilág jeleit rögzítõ ce jelcsatorna szolgál.
A külvilágba irányított mikrofon az ne külsõ zajokat közvetlenül veszi fel, míg az anyai hasfalon
készült felvétel a külsõ zajokat egy, a mérõfej és az anyai hasfal által alkotott átviteli rendszeren
keresztül rögzíti. Ezt a rendszert, mint LTI-rendszert tekintve a rendszer átviteli karakterisztikája
korrelációs analízissel becsülhetõ.
Mint ismeretes, egy LTI SISO-rendszer H(f) átviteli karakterisztikáját a Wiener-Leeösszefüggés szerint az ismert s(t) bemenõ és g(t) kimenõ jel alapján a
Φ sg ( f )
H ( f ) = --------------Φ ss ( f )
összefüggés adja, ahol Φsg(f) a bemenõ és kimenõ jel keresztkorreláltjának, Φss(f) pedig a
bemenõ jel autokorrelációs függvényének Fourier-transzformáltja.
A Wiener-Lee-összefüggés segítségével a kérdéses átviteli rendszer karakterisztikáját
meghatározva egy jó közelítéssel másodfokú aluláteresztõ rendszer adódott, kb. 500 Hz-es
zárófrekvenciával. Ezen elõzetes vizsgálat után a külsõ zajok eltávolítására az alábbi módszereket
teszteltem:
Egyszerû jeldifferencia
A külvilágból felvett jelet a modellezett másodfokú aluláteresztõ karakterisztikával szûrtem és a
kapott jelet egyszerûen a hasfalról felvett jelbõl levontam. A módszer kézenfekvõnek tûnik,
azonban a becsült átviteli karakterisztika pontatlansága, statikussága és páciens-függõsége miatt
nem adott jó eredményt [100].
Adaptív lineáris szûrés
Az egylépéses predikciót használó lineáris adaptív szûrõnek számos híradástechnikai
alkalmazása van. A Matlab programcsomag által felkínált, LMS algoritmussal hangolt adaptív
lineáris szûrõt alkalmaztam 32 tappel és különbözõ tanulási rátákkal (µ = 0.01 ... 1) próbálkozva. A
módszer az egyszerû jeldifferenciánál jobb eredményt adott, de a szûrõegyütthatók állandó LMS
szerinti számítása miatt meglehetõsen nagy futási idõt igényelt.
Jelforrás-szétválasztási módszerek
Két statisztikailag független forrás által szolgáltatott, majd valamilyen csatornákon keveredett,
és ezután két külön nyelõ által felvett jelek szétválasztásának problémájára számos magasabbrendû
statisztikai analízison alapuló módszert dolgoztak ki. Itt két módszert vizsgáltam meg:
• a Cardoso és Soulouminac [101] által javasolt, független komponens analízisen (Independent
Component Analysis, ICA) alapuló, két-forrás, két nyelõre optimalizált JADE algoritmust, és a
• vak forrásszétválasztási módszer (Blind Source Separation, BSS) Hutten és Herault [102] által
kidolgozott algoritmusát.
Mindkét algoritmus az elõzõ módszereknél hatékonyabb volt, de a jelek erõs non-stacionaritása
miatt a kellõen jó eredményhez a szeparációs mátrix Twproc-kénti újraszámítására volt szükség, ami
- különösen Hutten és Herault [102] módszerénél - jelentõs számítási teljesítményt vett igénybe.
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Wavelet-alapú csatornák közötti zajeltávolítás
A zajeltávolítás teljesítménye és szükséges számítási igény közötti optimum elérése céljából egy
új megközelítésû eljárást dolgoztam ki. Mindkét jelcsatorna 6. rendû Coiflet-2 wavelet-alapú
analízise után a keletkezett együtthatókból egy adaptív, csatornák közötti küszöbszintezést
használó algoritmussal új együtthatókat állítottam elõ. A külsõ zajoktól mentes jelet ezen
együtthatókból rekonstruáltam [103]. A következõkben részletesen bemutatom a létrehozott
eljárást.
A Wavelet-analízis egyik fõ alkalmazási területe a különbözõ jelek zajszûrése [104]. Jelen
esetben a következõ feladat fogalmazható meg: a ca jelbõl az ne' zajkomponenst kell eltávolítani a
ce = ne jel ismeretében, melyre a wavelet-együtthatók csatornák közötti adaptív küszöbszintezését
dolgoztam ki.
Az f(t) jel i-dik rendû diadikus Wavelet-transzformáltja (WT):
∞

1
t–u
W { f ( u, 2 ) } = -------- ∫ f ( t )ψ  ---------- dt = f *ψ i ( u )

i 
2
i
2
2 –∞
ahol ψ az eredeti bázis- vagy anyawavelet, és a transzformáció során u ennek eltolását és 2i
ennek diadikus dilatációját határozza meg, valamint:
i

1
ψ i ( t ) = ψ i ( – t ) = -------- ψ  – ---t-
2
2
i  i
2
2
A diszkrét diadikus WT (DWT) a következõ szorzatot jelenti, ahol i ≥ 0:
a i [ n ] = 〈 f ( t ), ψ i ( t – n )〉
2

és
i

d i [ n ] = W { f ( n, 2 ) } = 〈 f ( t ), ψ i ( t – n )〉
2

A DWT legfontosabb tulajdonsága, hogy az anyawavelet megfelelõ megválasztása mellett az
eredeti jel veszteség nélkül visszaállítható ai[n] és di[n] segítségével (inverz transzformáció).
Bizonyos feltételek mellett a DWT digitális szûrõfokozatok formájában is implementálható [104].
Jelölje x[n] szûrõ esetén xi[n] azt a szûrõt, amelyet úgy kaphatunk, ha az eredeti szûrõ minden
egyes együtthatója közé 2i-1 darab nullát szúrunk be (“a lyukak algoritmusa”). Az a0[n] eredeti
diszkrét jel i+1-edrendû dekompozíciója:
a i + 1 [ n ] = a i∗ h i [ – n ] ,
és
d i + 1 [ n ] = d i∗ g i [ – n ]
ahol a az eredeti jel adott rendû approximációja és d az ezen approximáció által nem tartalmazott
jelrészletek; h és g biortogonális szûrõk, melyek az alapul vett báziswaveletnek megfelelõen.
A jel i-dik rendû rekonstrukciója az alábbiak szerint végezhetõ el:
1
a i [ n ] = --- ( a i + 1∗ hˆ i [ – n ] + d i + 1∗ ĝ i [ – n ] )
2
ahol hˆ és ĝ szûrõk egyenként a h és g szûrõk duálisai. Biortogonális szûrõk esetén
hˆ = g .

ĝ = h és
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Az analízis során anyawaveletnek a 4 zérus momentummal rendelkezõ Coiflet-waveletet
választottam (Coiflet-2). A megfelelõ bázisszûrõk együtthatói a 4.1. táblázatban lettek
összefoglalva.
h0

g0

-0.0007, -0.0018, 0.0056,
0.0237, -0.0594, -0.0765,
0.4170, 0.8127, 0.3861,
-0.0674, -0.0415 0.0164

-0.0164, -0.0415, 0.0674
0.3861, -0.8127, 0.4170
0.0765, -0.0594, -0.0237
0.0056, 0.0018, -0.0007

4.1. táblázat: A bázisszûrõk együtthatói

A wavelet-alapú analízis során mindkét jelcsatornát (ca és ce) fokozatosan 6.-rendig (i = 0, 1 ...
5) dekomponáltam, melynek eredményeként két együtthatókészletet kaptam:
a6a, d6a, d5a, d4a, d3a, d2a, d1a és hasonlóan: a6e, d6e, ... d1e, ahol az alsó indexekben a a ca csatorna,
e pedig a ce csatorna jelébõl kapott együtthatókat jelöli.
A zajeltávolítás célja egy olyan új a6s, d6s, ... d1s együtthatókészlet meghatározása, aminek a
rekonstrukciójával ca hasfalon rögzített jel
cs = u + ni
külsõ zajoktól mentes változatát kapjuk. Ehhez a következõ módszert dolgoztam ki:
• a6s= a6a,
• ha | dia[n] | > max(µ, λ) akkor: dis[n] = dia[n] - die[n], különben: dis[n] = 0;
ahol i = 1, 2, ... 6; n = 1, 2, ..., dim(dia), és λ = 0.5 max( | dia | ), µ = 2 max( | die| ),
Mint látható az új cs jel részlet-együtthatói a ca csatorna dia és a ce csatorna die részletegyütthatóinak adaptív különbségébõl (µ és λ) adódnak.
A valós-idejû feldolgozást a már korábban említett Twproc idõablak ütemezi. A DWT gyakorlati
megvalósíthatósága miatt Twproc = 8192n/fs választást tettem, ahol n > 0 egész. A jelenleg üzemelõ
prototípus rendszer esetén n = 4, így Twproc ~ 3 s adódik a feldolgozási idõablakra.
4.7.2. Sáváteresztõ-szûrõ
Az elõzõ fejezetben ismertetett wavelet-alapú zajeltávolítási eljárás az egész mintavételezett
sávban ( 0 < f < fs/2 ) képes a külsõ zajok hatékony eltávolítására. Sajnos az ni belsõ zajok
eltávolítására ez a módszer nem alkalmas, hiszen a ce csatorna ezeket nem tartalmazza, így a
wavelet-alapú módszer ezt a zajkomponenst, mint hasznos jelet tekinti. Az ni belsõ zajok
eltávolítására elsõ lépésként egy sáváteresztõ-szûrõt használtam.
A felvett fonokardiogramok közül azok kerültek kiválasztásra, melyeken a referenciafejhallgatóval kivehetõ magzati szívfrekvenciával azonosítható gyakoriságú pulzálás volt hallható.
A magzati szívhangok frekvenciatartományát ezen jelek rövidtávú Fourier-analízisével kísérleti
úton vizsgáltam meg. Az eredményeim szerint a magzati szívhangok energiájának 90%-a 20 Hz < f
< 200 Hz sávra határolódik (vö. 4.4 fejezet).
Az ni belsõ zajok eltávolítására elsõ lépésként alkalmazott szûrõt a 35 Hz < f < 200 Hz sáv
áteresztésére terveztem. Az alsó frekvenciahatár 35 Hz-es értékének megválasztásánál figyelembe
vettem, hogy mérési eredményeim szerint az anyai szív- illetve az anyai emésztési hangok döntõ
része a 35 Hz alatti sávban van, és az ezáltal kiszûrt 35 Hz alatti magzati szívhangkomponensek
még nem gyakorolnak kritikus hatást a feldolgozás további pontosságára.
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Stabilitási okokból a sáváteresztõ-szûrõt egy-egy, sorba kapcsolt aluláteresztõ- illetve
felüláteresztõ szûrõvel valósítottam meg. Mindkét szûrõ 8-adfokú Butterworth-típusú IIR digitális
szûrõ, melyek a Matlab programcsomag segítségével kerültek megtervezésre. A cs jelbõl a két
egymásutáni IIR-szûrõvel az f sáváteresztett jelet kapjuk:
nb + 1

f1 [ n ] =

f[n] =

∑

na + 1

b 1 [ k ]c s [ n – k – 1 ] –

∑

k=1

k=2

nb + 1

na + 1

∑

b 2 [ k ]f 1 [ n – k – 1 ] –

k=1

∑

a 1 [ k ]f [ n – k – 1 ]

a 2 [ k ]f [ n – k – 1 ]

k=2

ahol a1 és b1 az aluláteresztõ-, a2 és b2 pedig a felüláteresztõ-szûrõ 4.2. táblázatban felsorolt
szûrõegyütthatói, és na= nb= 8.
a/b
a

b

Felüláteresztõ ( f > 35 Hz )

Aluláteresztõ ( f < 200 Hz )

1.0000, -7.8832, 27.1889
-53.5868, 66.011, -52.044
25.6459, -7.2217, 0.8897
0.9432, -7.5460, 26.4109
-52.822, 66.027, -52.8219,
26.4109, -7.5460, 0.9432

1.0000, -7.4158, 24.0798
-44.7159, 51.939, -38.642,
17.979, -4.7840, 0.5573
~0, ~0, ~0, ~0,
~0, ~0, ~0, ~0, ~0

4.2. táblázat: A sáváteresztõként használt szûrõk együtthatói

(a)

ca

f’

(b)

(c)

cs

f

(d)

Idõ [s]

Idõ [s]

4.13. ábra: A külsõ zajok wavelet-alapú eltávolításának és az alkalmazott sáváteresztõ-szûrés hatása, (a) az
anyai hasfalon rögzített ca jel, (b) ennek sáváteresztõvel szûrt f ’ változata, (c) ca jel a külsõ zajok waveletalapú eltávolítása után és (d) az ebbõl sáváteresztõ-szûrõvel kapott f jel
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A sáváteresztõ-szûrõ természetesen nem tudja az ni belsõ zajokat teljesen eltávolítani, hiszen
azok az áteresztett sávban is jelen vannak. Ezen zajkomponensek eltávolítása a további feldolgozás
feladata. A külsõ zajok wavelet-alapú eltávolításának és a sáváteresztõ-szûrés egymást kiegészítõ
hatását a 4.11. ábra jelének egy 2 másodperces részletén a 4.13. ábra szemlélteti.
4.7.3. A beütések helyeinek meghatározása
Az eddig ismertetett két feldolgozási fokozat mint egyfajta elõfeldolgozó fogható fel. Következõ
lépésként az egyes magzati S1 és S2 szívütések helyeit keressük meg. A sávszûrt jelben ezeknek jól
látható amplitúdó csomagok (a továbbiakban: beütések) felelnek meg (lásd 4.13.d ábra). Sajnos sok
esetben a ki nem szûrhetõ zajok is teljesen hasonló jellegû beütéseket produkálnak (lásd 4.6.b ábra),
míg más esetekben “csak” egyszerû túllövéseket és telítõdéseket okoznak a jelben. A feldolgozás
következõ lépéseként az összes, magzati szívütésnek minõsíthetõ beütést határozzuk meg.
A “felnõtt” fonokardiográfiával foglalkozó irodalom a következõ származtatott jelek
valamelyikének küszöbszintezését javasolja a beütések detektálásának céljára, melyekrõl Liang et
al. ad szemléletes összehasonlító áttekintést [105]:
• eredeti jel abszolútértéke,
• eredeti jel négyzete,
• eredeti jel Shannon-entrópiája (logaritmikus),
• eredeti jel Shannon-energiája (logaritmikus négyzet).
Sajnos ezek a módszerek csak a beütések amplitúdójának nagyságát vizsgálják, és sem azok
alakját, sem pedig azok idõbeli lefolyását nem veszik figyelembe. Emiatt a sokkal rosszabb jel-zajviszonyú magzati fonokardiogramok esetén számos zaj által okozott hamis beütést detektálnak.
Megoldásként egy olyan beütés detektort készítettem, ami mindhárom említett jellemzõt vizsgálja.
A módszer alapjául a jelfeldolgozásban jól ismert keresztkorrelációs technika szolgált, melynek
segítségével a sávszûrt fonokardiogram egy referencia beütéssel való hasonlóságát pontonként
haladva vizsgáltam. A k illetve l dimenziójú f és r vektorok x keresztkorrelációs összege:
l

x[n] =

∑

f [ m + n ]r [ m ] , n = 0, 1, …, k

m=0

Ha f az elõfeldolgozott sáváteresztõvel szûrt fonokardiogram, r pedig egy referencia beütés,
akkor x maximumhelyei a beütések, azaz a lehetséges S1 és S2 ütések helyeit mutatják f-ben.
Egyedüli problémát a korrelációhoz használt y referencia beütés megválasztása jelentette, hiszen
az egyes beütések pontos hullámalakja akár egy fonokardiogramon belül is rendkívül változatos
lehet. Ezen probléma úgy küszöbölhetõ ki, hogy a sávszûrt jelbõl egy alkalmasan megválasztott
módszerrel burkológörbét állítunk elõ, és ezt korreláljuk egy tipikus beütés burkológörbéjével.
Egy tetszõleges f jel e burkolójának meghatározásához f egymást követõ lokális minimum és
maximum helyei közötti amplitúdókülönbségeket mértem meg. Ezen értéket e-hez annyiszor
rendeltem hozzá, amekkora volt f-ben a két egymást követõ lokális szélsõérték közötti távolság. Az
így kapott e burkológörbe a részleteket mellõzve tükrözi az eredeti jel amplitúdódinamikáját és
megtartja annak eredeti idõviszonyait. A burkológörbe meghatározásához a 4.14. folyamatábra
algoritmusát dolgoztam ki.
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START

MinPos = 1, MaxPos = 1, CurrentPos = 1
MinAmplitude = | 0.01*(max( f ) - min( f )) |
MinPos = f következõ lokális
minimumának helye MaxPos után,
MaxPos = f következõ lokális
maximumának helye MinPos után,
(a keresés zajelnyomással történik)
Amplitude = | f [MaxPos] - f [MinPos] |

Nem

Amplitude > MinAmplitude
Igen

e[i] = Amplitude, i = CurrentPos, ..., MaxPos
CurrentPos = MaxPos

teljes f
feldolgozva?

Nem

Igen
STOP

4.14. ábra: A burkológörbe meghatározása

Az 4.11. ábra fonokardiogramjának külsõ zajoktól mentesített és sáváteresztõvel szûrt f jelét a
4.15.a ábra mutatja. Az ebbõl származtatott e burkológörbe ugyanezen ábra (b) részén látható.
Az e burkológörbét a korrelációhoz illetve a hátralevõ kiértékeléshez szükséges számítási
teljesítmény csökkentése érdekében 1:10 arányban újramintavételeztem. Az újramintavételezés
elõ- vagy utószûrés nélkül, egyszerûen csak minden tizedik mintavételi pont kiválasztásával történt.
A burkológörbe ehhez megfelelõen sûrûn mintavételezett volt, hiszen az alkalmazott 11025 Hz-es
eredeti mintavételi frekvencia esetében a határfrekvenciát jelentõ 200 Hz-es jel kb. 55 mintát
tartalmazott.
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(a)

f

(b)

e

Idõ [s]
(c)

x

Mintavételi pont
4.15. ábra: (a) a külsõ zajoktól mentesített és sáváteresztõvel szûrt f jel, (b) a származtatott e burkológörbe
és (c) a keresztkorrelált x jel

A keresztkorreláció elvégzéséhez az 4.16. ábrán látható r referencia burkológörbét választva az
4.15.c ábra görbéje mutatja az x korrelált jelet.

r

Mintavételi pont
4.16. ábra: A keresztkorrelációhoz használt r referencia burkológörbe

Az egyes beütések helyeit x maximumai mutatják. Ezek meghatározására a Kovács et al. [99]
által javasolt módszert módosítottam, az alábbi fõbb lépések szerint:
• x mindegyik, összesen n darab, lokális maximumát meghatározzuk. Ezeket három n-dimenziós
vektor: a, m és t írja le, ahol a a lokális maximumok magasságát adja meg az elõzõ lokális
minimumhoz képest, m a lokális maximumok amplitúdóértékét, és t a lokális maximumok
idõpontját tartalmazza ms egységben a felvétel kezdetéhez viszonyítva.
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• Mindhárom vektorból (a, m és t) töröljük azokat a j-dik elemeket melyekre:
t[i+1] - t[i] < 10 ms, i = 1, 2, ..., n-1, és ha a[i] < a[i+1] akkor j = i, különben j = i+1.
• A 8 darab legnagyobb a-beli értékkel rendelkezõ maximumhelyet kiválasztjuk és
meghatározzuk ezek λ átlagát.
• Mindhárom vektorból (a, m és t) töröljük azokat az elemeket, melyekre: a[i] < λ/8, i = 1, 2, ..., n
• A megmaradt elemekbõl azon szomszédos elemek, melyekre t[i+1] - t[i] < 40 ms, ahol i = 1, 2,
..., n-1, páronként egy darab i indexû elemre lesznek összevonva a következõ szabályok szerint:
a[ i] + a[i + 1 ]
• a [ i ] = ----------------------------------2
•

[ i ] + m [ i + 1 ]m[i] = m
------------------------------------2

•

[ i ]m [ i ] + t [ i + 1 ]m [ i + 1 -]
t [ i ] = t---------------------------------------------------------------m[i] + m[i + 1]

• A 8 darab legnagyobb a-beli értékkel rendelkezõ maximumhelyet ismét kiválasztjuk és
meghatározzuk ezek λ átlagát.
• Minden megmaradt elemhez meghatározunk egy p háromértékû diszkrét valószínûség-vektort,
mégpedig ha a[i] < λ/16 akkor p[i] = 0, különben ha a[i] > λ/2 akkor p[i] = 1, egyébként p[i] =
0.5, ahol i = 1, 2, ..., n.
• a kiválasztás eredménye m, t és p azon elemei, melyekre p[i] > 0, ahol i = 1, 2, ..., n
4.7.4. Az S1 és S2 ütések kiválasztása

TR6
TR1

start

kezdeti
keresés

TR8

köv.
S1

TR5

TR2

TR4

stop

TR7
elsõ
S1

köv.
keresés

TR9

TR3
4.17. ábra: Az S1 és S2 beütések keresését végzõ algoritmus állapotai

A kapott m, t és p n-dimenziós vektorok egyenként a beütések nagyságát, idõpontját és
valószínûségét adják meg. Következõ lépésként az egyes beütések fajtáját kell meghatározni, azaz,
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hogy a beütést egy S1 szisztolés, egy S2 diasztolés magzati szívütés vagy pedig az elõzõ
feldolgozási szinteken ki nem szûrhetõ zaj okozta.
Ezen probléma megoldására a 4.17. ábra állapotautomatája szerint mûködõ algoritmust
dolgoztam ki, melynek részletes leírása ezután következik.
Az S1 és S2 ütések meghatározása azon a feltételezésen alapult, hogy az erõteljesebb S1 ütések
nagyobb valószínûséggel határozhatók meg, így az elõzõ feldolgozási szinten detektált beütések
közül azokat választjuk ki, amelyek az adott idõzítési viszonyok mellett a legnagyobb
valószínûséggel lehettek S1 ütések. Az ehhez figyelembevett fiziológiai paramétereket a 4.3.
táblázat foglalja össze.
Paraméter

TS1S1
TS1S2
TS1S1min
TS1S1max
TS1S2min
TS1S2max
TS2S1min
TS1S1dev
TS1S2dev

Jelentés
Két egymást követõ S1 ütés között eltelt idõ
Két összetartozó S1 és S2 ütés között eltelt idõ

TS1S1 alsó határértéke
TS1S1 felsõ határértéke
TS1S2 alsó határértéke
TS1S2 felsõ határértéke
Egy S2 ütés és a rákövetkezõ S1 ütés között eltelt minimális idõ
TS1S1 ütésenkénti maximális változása
TS1S2 ütésenkénti maximális változása
4.3. táblázat: A felhasznált idõparaméterek jelentése

A keresõ algoritmussal szemben megfogalmazott követelmények az alábbiak:
• a keresés a fiziológiás idõparamétereken alapuljon,
• az idõparaméterek adaptívan hangolódjanak,
• vegye figyelembe az egyes beütések környezõ beütésekhez képesti dinamikáját,
• az S2 ütések keresésénél vizsgálja meg azok S1-hez viszonyított dinamikáját.
Az ennek eredményeképpen felismert S1 és S2 ütések adatait az algoritmus egy M mátrixban
fogja megadni. Az M mátrix minden egyes sora egy S1-S2 ütéspárnak felel meg:
〈 T S1, T S2, P S1, P 〉 , ahol TS1, TS2 az S1 és S2 ütések idõpontját adja meg ms-ban, a felvétel
S2
kezdetéhez viszonyítva és PS1, PS2 ezek három-állapotú valószínûsége.
Amennyiben az algoritmus nem talál egy adott S1-hez tartozó S2 ütést, akkor az eredményül
kapott vektor S2-re vonatkozó információi zérusok (TS2 = PS2 = 0).
Az algoritmus egyes állapotainak megfelelõ funkciók a következõk:

Start
• Alapértékek beállítása:
TS1S2dev = 40 ms, TS1S2dev = 25 ms, TS2S1min = 150 ms,
i = 1, a keresés során i indexeli az m, t és p vektorokat, azaz i = 1, 2, ..., n
• TR1 átmenet végrehajtása
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Kezdeti keresés
• Keresés inicializálása:
TS1S1min = 300 ms, TS1S1max = 750 ms,
TS1S2min = 100 ms, TS1S2max = 210 ms, s = 0, g = 0
• Döntsük el, hogy az i-dik pozíció lehet-e S1 ütés
ehhez elõször megvizsgáljuk, hogy tartozhat-e hozzá g pozíciójú S2 ütés, azaz:
j induljon i+1-tõl, és fussa be a tartományt amíg a TS1S2min < t[j]-t[i] < TS1S2max feltétel igaz,
legyen g = j az elsõ olyan elem, melyre p[j] > 0 és m[j] < m[i]
ha találtunk ilyen g pozíciót, akkor ha p[i] + p[g] ≥ 1 hajtsuk végre TR2 átmenetet
ha nem találtunk S2-t, de p[i] ≥ 1, akkor is hajtsuk végre TR2-t
különben i = i+1 és ugrás ugyanezen állapot elejére
Elsõ S1
• A szívütésként azonosított beütések információjának M-hez való fûzése:
h = i (a megtalált S1 ütés pozíciója)
ha találtunk az elõzõ állapotban az S1-hez tartozó S2-t (azaz g > 0), akkor
a <t[h] t[g] p[h] p[g]> sorvektort fûzzük M-hez és i = g+1, TS1S2 = t[g] - t[h]
különben a <t[h] 0 p[h] 0> sorvektort fûzzük M-hez és i = i+1, TS1S2 = 0
• TR3 átmenet végrehajtása
Következõ keresés
• Az i index tesztelése:
ha i > n akkor a TR9 átmenet végrehajtása
• TS1S1-re vonatkozó kritérium tesztelése:
ha s > 1 akkor a TR7 átmenet végrehajtása, különben:
• TS1S1 = t[i] - t[h] (time elapsed since last S1 found)
ha TS1S1 < TS1S1min vagy TS1S1 < TS1S2 + TS2S1min akkor
i = i+1, s = s+1, ugrás ezen állapot elejére
különben ha TS1S1 > TS1S1max akkor inicializáljuk a keresést, azaz a TR7 átmenet végrehajtása
• TS1S2 adaptálása:
ha TS1S2 > 0 akkor
TS1S2min = TS1S2-TS1S2dev, TS1S2max = TS1S2+TS1S2dev
• Következõ lehetséges S1 ütés keresése:
ehhez elõször megvizsgáljuk, hogy tartozhat-e hozzá g pozíciójú S2 ütés, azaz:
j induljon i+1-tõl, és fussa be a tartományt amíg a TS1S2min < t[j]-t[i] < TS1S2max feltétel igaz,
legyen g = j az elsõ olyan elem, melyre p[j] > 0 és m[j] < m[i]
ha találtunk ilyen g pozíciót és ha p[i] + p[g] ≥ 1 hajtsuk végre TR4 átmenetet
ha nem találtunk S2-t, de p[i] ≥ 1, akkor is hajtsuk végre TR4-t
különben pedig i = i+1 és ugrás ugyanezen állapot elejére
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Következõ S1
• Az i index tesztelése:
ha i > n akkor a TR8 átmenet végrehajtása
• TS1S1-re vonatkozó kritérium tesztelése:
TS1S1 = t[i] - t[h] (az utolsó megtalált S1 és ezen pozíció között eltelt idõ)
ha TS1S1 < TS1S1min vagy TS1S1 > TS1S1max akkor TR6 végrehajtása, különben:
• TS1S1 adaptálása:
TS1S1min = TS1S1-TS1S1dev, TS1S1max = TS1S1+TS1S1dev
• A szívütésként azonosított beütések információjának M-hez való fûzése:
h = i (a megtalált S1 ütés pozíciója)
ha találtunk az elõzõ állapotban az S1-hez tartozó S2-t (azaz g > 0), akkor
a <t[h] t[g] p[h] p[g]> sorvektort fûzzük M-hez és i = g+1, TS1S2 = t[g] - t[h]
különben a <t[h] 0 p[h] 0> sorvektort fûzzük M-hez és i = i+1, TS1S2 = 0
• TR5 átmenet végrehajtása

Az érthetõség és a követhetõség kedvéért a fenti leírás két egyszerûsítést tartalmaz:
• Az S1-S2 párok keresése (a “Kezdeti keresés” és “Következõ keresés” állapotokban) egészen
t[j] - t[i]< TS1S1max feltételig folyhat. Amennyiben több lehetséges S2-t jelölõ pozíciót találunk, a
legnagyobb magasságút (m) választjuk ki.
• A TS1S1 és TS1S2 értékek a megelõzõ négy egymás utáni ilyen értékek átlagából képzõdnek.
Amennyiben nincs négy ilyen egymás utáni érték (pl. a keresés inicializálása után), akkor csak a
legutolsó értéket vesszük figyelembe, ahogy azt a fenti leírás is mutatja.

A javasolt algoritmus mûködését a 4.18. ábra szemlélteti. Az ábra (c) részén a vizsgálataim
során már eddig is használt - (a) illetve (b) részábrákon újra bemutatott - jelrészleten felismert S1 és
S2 magzati szívütéseket szemléltettem.
A keresztkorrelált jelen a lehetséges beütések helyeit a lokális maximumhelyek mutatják,
melyeket a 4.7.3 fejezetben leírtak szerint meghatározva az ábrán kis pontok jelölnek. Az
ismertetett algoritmus ezek közül a kis négyzetekkel körülhatároltakat mint S1, a bekarikázottakat
pedig mint S2 ütés ismerte fel.
Az ábra (d) részében látható a felismert ütéseket tartalmazó eredményül kapott M mátrix.
Láthatóan nem minden S2 ütést tudott az algoritmus felismerni, ugyanis egyes helyeken ezek
intenzitása vagy alacsony volt, vagy pedig nem feleltek meg az idõzítési kritériumoknak.
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(a)

ca

(b)

f

(c)

x

M:

(d)

Idõ [ms]

TS1
197
654
1106
1513
2009
2460
2919
3337
3856
4354
4829
5330
5824
6329
6797

TS2
0
0
1264
0
2204
0
0
3546
4018
4517
5007
0
5981
0
6968

PS1 PS2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
1
0
0.5
0
0
1
0.5
1
0.5
0
1
0
1

FHR

Pulzus

445.3
437.7
446.2
464.4
460.4
470.2
491.8
494.5
487.1
484.4
487.4
480.7
488.3
492.0
497.3

134.7
137.1
134.5
129.2
130.3
127.6
122.0
121.3
123.2
123.9
123.1
124.8
122.8
122.0
120.6

(e)

4.18. ábra: (a) a hasfalon rögzített ca jel, (b) a külsõ zajoktól mentesített és sávszûrt f jel,
(c) a felismert S1 és S2 ütések a keresztkorrelált x jelen, (d) a felismert ütéseket leíró M mátrix,
(e) az ütésekhez rendelt FHR értékek [ms] és percenkénti pulzusszámok
Megj.: a (c) ábrán látható jel (a)-hoz illetve (b)-hez képesti elcsúszását a keresztkorreláció okozta
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4.7.5. A periodicitás meghatározása
A feldolgozás utolsó része az FHR meghatározása az M mátrix alapján a felismert S1 csúcsok
pontos idõbeli helyzetét elemezve. Egy adott FHR-érték az S1 ütések között eltelt idõk (TS1S1)
adott idõablakon belüli (Twfhr = 3000 ms) vizsgálatából adódik. Mivel a zajok miatt nem minden S1
ütést lehetséges felismerni, ezért az FHR meghatározása nem alapulhat egyszerûen a felismert S1
ütések közötti idõk egyszerû átlagolásán. Mindazonáltal feltehetjük, hogy az eredményül kapott,
ütéseket leíró mátrix már valóban csakis magzati szívütések és nem pedig egyéb zajforrások okozta
beütéseket tartalmaz.
Az FHR meghatározására kidolgozott módszerem minden egyes detektált S1 ütéshez egy adott
FHR-értéket rendel. Az eljárás az alábbi fõbb lépésekbõl áll:
• i indexeli M sorait (i = 1, 2, ..., n).
• az i-dik pozíciótól k darab egymásutáni ütést kiválasztunk az adott Twfhr ablakon belül:
TS1S1[i], TS1S1[i+1], ..., TS1S1[i+k], ahol: TS1S1[k] < TS1S1[i] + Twfhr
• kiszámítjuk a kiválasztott k darab ütés között eltelt idõket tartalmazó d vektort :
d[j] = TS1S1[j+1] - TS1S1[j], ahol j = 1, 2, ..., k-1
• meghatározzuk v érvényességi-tényezõt: v = v1 + v2, ahol v1 d azon elemeinek száma, melyek
között nincs nagyobb eltérés, mint 1.2*TS1S1dev, és v2 megadja, hogy ezen elemekbõl hány darab
szomszédos.
• ha v > 3, akkor FHR[i] a d-bõl v1 szerint kiválasztott idõintervallumok átlagaként adódik,
egyébként FHR[i] = FHR[i-1] (a jel idõleges elvesztése).
• ha Twfhr/2 idõ óta nem tudtunk érvényes FHR értéket meghatározni, akkor FHR[i] = 0 (a jel
teljes elvesztése)
• i = i+1, és amíg i < n ugrás a második lépésre, egyébként vége.
Az eddig példaként használt jelrészlet esetében az 4.18.e ábra mutatja az egyes felismert
ütésekhez rendelt FHR és pulzus értékeket (Pulzus[i] = 60000/FHR[i]). Az FHR idõarányos
grafikus ábrázolása az <x, y> koordinátasíkon a <TS1S1[i], Pulzus[i]> pontokkal lehetséges.

4.8. A vizsgálati eredmények
A teljes ismertetett jelfeldolgozási módszer a Matlab programcsomag segítségével került
kifejlesztésre. Az optimális módszerek megtalálása után elkészült egy valós-idejû feldolgozásra is
képes C++ programnyelvû, Win32 alatt mûködõ feldolgozó szoftver (4.19. ábra), mely az alábbi
fõbb tulajdonságokkal rendelkezik:
• valós-idejû jelfeldolgozás,
• jelforrás vagy közvetlenül a számítógép audio bemenete vagy pedig egy eltárolt WAV-fájl,
• az aktuális FHR numerikus kijelzése (ütés/perc egységben),
• az FHR grafikus megjelenítése az orvosi gyakorlatban megszokott módon (ütés/perc),
• a felismert ütések adatainak eltárolása további analízishez,
• az FHR eltárolása illetve nyomtatása.
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4.19. ábra: A valós-idejû feldolgozóprogram grafikus felhasználói felülete

A kapott eredmények értékelését azon 12 fonokardiogram segítségével végeztem, melyek
szimultán CTG felvétellel készültek, a CTG-készülék által papírra regisztrált FHR görbét
referenciaként tekintve. A papír rekordokat beszkenneltem és azokat egy raszterháló segítségével
vízszintes irányban 5 másodperces, függõleges irányban kb. 3 ütés/perc felbontással felosztottam
õket.
Az értékelés ezen raszterháló alapján történt, összehasonlítva a CTG-rekord egyes 5
másodperces raszterezett intervallumaiban látható FHR-értéket az ugyanezen idõintervallumban a
fonokardiográfiás módszerrel kapott átlagos FHR értékkel. Azokon a helyeken, ahol a CTGfelvétel nem tartalmazott értékelhetõ FHR-t (pl. a magzat erõs elmozdulásai), nem történt
összehasonlítás.
A 12 kiértékelt felvétel esetében a fonokardiográfiás módszer mintegy 82%-ban érte el a CTG-s
módszer pontosságát. A részletes eredményeket a 4.4. táblázat tartalmazza.
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Rekord
száma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Átlag:

Terhességi
hét
41
38
37
39
40
35
33
37
39
38
35
34

A referencia CTG
raszterezése után
kapott értékelhetõ
5 s-os szakaszok
92
101
112
86
113
90
124
74
93
81
106
69
95.1

±3 ütés/percen
belüli egyezés a
fonokardiográfiás
FHR-rel
84
77
103
71
83
76
82
59
85
77
92
44
77.7

A fonokardiogram
CTG-vel
összemért
pontossága
91.3%
76.2%
91.9%
82.5%
73.4%
84.4%
66.1%
79.7%
91.4%
95.1%
86.8%
63.8%
81.9%

4.4. táblázat: Eredmények

Továbbfejlesztési lehetõségek
A bemutatott módszer kulcsfontosságú eleme a beütések közül az S1 és S2 ütések által
okozottak kiválasztása. A jelenlegi erre különbözõ fiziológiás idõzítési szabályokat használ, és a
keresés egy állapotautomatán alapul. A fejlesztés következõ irányaként az S1 és S2 ütések
megkeresésére más szabályalapú következtetõ rendszert szeretnék kipróbálni.
Elsõsorban fuzzy illetve neuro-fuzzy megközelítéseket javaslok kipróbálásra. Az idõzítési
szabályok pontosítása végett további referencia mérési adatra, ezért további mérésekre lehet
szükség.
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CTG
CTG

fonokardiográf
fonokardiográf
4.20. ábra: FHR-görbék ugyanazon részletei CTG-vel rögzítve, illetve a kidolgozott
fonokardiográfiás módszerrel meghatározva (a függõleges vonal 1 perces osztást jelöl)
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5. Összefoglaló értékelés és az elért eredmények hasznosítása
Értekezésem elsõ fejezetében egy ipari kommunikációs szabványon alapuló betegõrzõ-rendszer
került bemutatásra. A felhasznált szabványos információtechnikai és architektúrális megoldások jól
skálázható, rugalmas felépítést eredményeztek. Az alkalmazott ipari célú terepi busz vizsgálataim
szerint a betegágy melletti kommunikáció követelményeinek megfelelõ, valós-idejû, megbízható és
determinisztikus adatátvitelt tett lehetõvé.
Habár a megvalósított mintarendszer nem veszi figyelembe a valós klinikai alkalmazás minden
vonatkozását (pl. valós fiziológiás jelek méréstechnikai problémái, orvosi diagnosztikai készülékek
esetén megkövetelt szigorú biztonsági szabványok), mégis átfogó képet ad a betegõrzõk fejlesztése
során felmerülõ architektúrális tervezési, informatikai illetve jelfeldolgozási kérdések terén. Ezáltal
lehetõvé teszi ezen problémakör oktatási célú demonstrálását, továbbá utat mutat egy valóban nyílt
architektúrájú, már klinikai alkalmazásra is alkalmas betegõrzõ-rendszer kifejlesztéséhez.
Az 1999 óta az Orvosi Informatika Laboratóriumban üzemelõ mintarendszer nemcsak a
betegõrzés informatikai kérdéseit demonstrálja a Laboratórium hallgatói számára, hanem a
felmerülõ jelfeldolgozási problémák kutatására is remek lehetõséget teremt. A központi monitornál
alkalmazott jelinterpretációs modul kétféle szabványos szoftverinterfészen keresztül (DLL és
DCOM) teszi lehetõvé ezen funkcionalitás gyors és hatékony bõvítését, cseréjét.
Kutatói munkám következõ részében a létrehozott mintarendszerhez kapcsolódóan a
hosszútávon megfigyelt vitálparaméterek számítógépes feldolgozásával foglalkoztam.
A második fejezetben bemutatott új módszer a hosszútávon rögzített egycsatornás EKG-jelek
on-line-jellegû valós-idejû, robosztus ütésenkénti osztályozására és szegmentálására alkalmas. Az
elkészült prototípus rendszer a Matlab programcsomag segítségével került kifejlesztésre. A
jelenlegi rendszer három alapvetõ ütésfajta (NB, PVC és APC) osztályozására és szegmentálására
képes. A további ütésfajták szegmentálását végzõ egységek integrálása a moduláris felépítésnek
köszönhetõen egyszerûnek mondható. A rendszer számítási igénye megengedi mind a klinikai
környezetben való alkalmazást, mind pedig a kisméretû, önálló mûködésre képes EKGmonitorokban, illetve intenzív betegfelügyeleti rendszerekben való felhasználást.
A hibrid EKG-szegmentáló rendszer a betegõrzõ mintarendszerben került alkalmazásra, mint
EKG-feldolgozási módszer. Az elkészült rendszer klinikai tesztelése a Szt. Rókus Kórház
ambuláns kardiológiai betegellátása keretében a holter monitorok által készített 24 órás felvételek
kiértékelésében történik. További alkalmazásként a Budapesti MÁV Kórházzal van egy
kardiológiai pilotprojekt indítása tervbe véve.
A harmadik fejezetben egy légzési rendellenesség, az apnoe szindróma légzésdinamikai jelek
elemzésével történõ diagnosztizálhatóságát vizsgáltam, különös tekintettel a differenciáldiagnosztikára és az alvásdiagnosztikai alkalmazásokra.
Bemutatásra került több különbözõ, neurális hálózatokat alkalmazó apnoe/hypopnoe detektor,
melyek közül kettõ (N3 és N5) pusztán a nasalis légáram jel osztályozásával is nagy biztonsággal
megállapítja a légzéskiesések illetve a csökkent légzések helyét. A módszer segítségével
alvásóránkénti bontásban apnoe gyakoriságot lehet számítani (AI, RDI), mely igen fontos mutató a
betegség súlyosságának megállapításakor a szakorvos számára.
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Két, egymással szorosan összefüggõ légzésjel (hasi és mellkasi kitérések) elemzését végzi az
ismertetett fázisdetektor, mely a légúti ellenállás megnövekedését mutatja ki. A fázisdetektort a
nasalis légáramot vizsgáló N3 apnoe/hypopnoe detektorral összekapcsolva lehetõvé válik az
obstruktív és centrális apnoék hatékony megkülönböztetése, azaz a differenciáldiagnosztika.
A légzésjelek feldolgozását végzõ apnoe/hypopnoe detektor szintén a betegõrzõ
mintarendszerben került hasznosításra. Klinikai alkalmazásként jelenleg az Országos Korányi
Pulmonológiai Intézet Alváslaboratóriumában végzett polysomnográf-felvételelemzés emelhetõ ki.
Kiemelném, hogy ebbõl a témából témavezetésem mellett Kari TDK-n I. helyezés, illetve
Országos TDK-n II. helyezés született (Bongár Szabolcs villamosmérnök hallgató).
Az FHR-görbe hosszútávú meghatározása a rutin magzati diagnosztika igen nagy jelentõséggel
bíró eszköze. A fonokardiográfiás méréstechnika teljesen non-invazív és emellett költséghatékony
megvalósítást tesz lehetõvé. Az akusztikus mérést azonban számos zajtényezõ befolyásolja, melyek
kiküszöbölése csak a megfelelõ méréstechnikai és jelfeldolgozási módszerekkel lehetséges.
A negyedik fejezetben bemutatott munka egy újszerû magzati fonokardiográfiás mérési és
jelfeldolgozási módszer az FHR meghatározására. A méréstechnika terén újdonság a kétcsatornás
felvétel, mely a külvilágból származó zajok hatékony kiküszöbölésének alapjául szolgál. Az
újszerû jelfeldolgozási technika az alkalmazott korreláció- illetve szabály-alapú beütésdetekcióval
az FHR-görbe CTG-vel összemérhetõ pontosságú meghatározását teszi lehetõvé.
A bemutatott rendszer megfelelõ kompromisszumot nyújt a teljesítmény és a számítási igény
között, így teleprõl mûködtetett, kisméretû, otthoni használatra is alkalmas készülék formájában is
megvalósítható.
A magzati szívfrekvencia fonokardiográfiás meghatározására készült mérõrendszer hasznosítása
jelenleg az Erlangen-Nürnbergi Egyetem Nõgyógyászati Klinikájának és egy német (evosoft Tele
Care), illetve egy svájci (Steinel) orvostechnikai eszközöket gyártó cég együttmûködésében folyik,
tíz darab prototípus készülék klinikai tesztelése keretében.
Az elért új tudományos eredmények hasznosítása folyamatos, hiszen a számos rangos
nemzetközi és hazai szakmai fórumon bemutatott módszerek nagy érdeklõdésre találtak.
Valamennyi ismertetésre került módszer a BME VIK Orvosinformatikai mellékszakirányán,
illetve a BME-SOTE-ÁOTE közös Orvosbiológiai Mérnökképzésén folyó oktatás keretében, mint
elõadásanyag (Orvosi informatika, illetve Mûszaki és biológiai rendszerek elmélete c. tantárgyak),
illetve mint általam összeállított laboratóriumi mérési feladat (Betegõrzõ rendszerek, illetve
Polysomnográfiás felvételek feldolgozása c. mérések) bemutatásra kerül.
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Köszönetnyilvánítás
Doktori tanulmányaimat a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Irányítástechnika és Informatika Tanszékén folytattam 1997 és 2000 között. Köszönetemet fejezem
ki Dr. Arató Péter tanszékvezetõ Professzor Úrnak és a Tanszék valamennyi oktatójának,
dolgozójának, akik a kutatói és oktatói tevékenységemet egyaránt támogatták és pozitívan
értékelték.
Kiemelten szeretném megköszönni témavezetõmnek, Dr. Benyó Zoltán Professzor Úrnak egész
munkámat végigkísérõ önzetlen és jószívû szakmai és emberi támogatását, a kutatásaimhoz
szükséges munkakörülmények megteremtését és azok folyamatos biztosítását. Köszönöm helyes
iránymutatásait, jó tanácsait és azt a lehetõséget, hogy számos rangos kutatási-fejlesztési
pályázatban részt vehettem, valamint publikációim mellett a hazai és nemzetközi tudományos élet
legrangosabb konferenciáira évrõl-évre személyesen is eljuthattam.
Szeretném megköszönni Szüleimnek a szeretetet és az áldozatos munkát, ami tanulmányaim
során végig zavartalanságot és anyagi biztonságot nyújtott. Köszönöm a bíztató szavaikat, melyek
nélkül ez a munka talán sosem jöhetett volna létre.

Az elsõ fejezetben bemutatásra került betegõrzõ mintarendszer elkészítése során történõ
kutatási-fejlesztési munkát részben az Európai Únió INCO-Copernicus 960161 sz. (1997-1999),
részben az FKFP 0301/1999 sz. (1999-2001) kutatási-fejlesztési pályázatként támogatta. A
munkában irányításom mellett részt vett: Dr. Benyó Balázs, akkori tudományos munkatárs
(jelenleg fõiskolai docens), Szilágyi Sándor doktorandusz, Asztalos Attila mérnök és Bujtás Ferenc
hallgató. Orvosi tanácsaival segítette munkánkat Micsik Tamás dr., azóta doktorandusz kollégám.
A második fejezetben ismertetett hibrid EKG-szegmentáló rendszer kifejlesztése során a
Budapesti Szt. Rókus Kórház és Intézményeinek Tárogató úti Kórházánák (Budagyöngye)
Koronária Õrzõjének fõorvosa, Dr. Moser György szakmai segítségére számíthattam. A munkát az
OTKA T029830 sz. elnyert tematikus pályázata támogatta.
A harmadik fejezetben bemutatott munka az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Alvásdiagnosztikai Laboratóriumában, Dr. Horváth Róbert pulmonológus szakorvos konzultációja
mellett készült. A munkában szakmai irányításom mellett részt vett Bongár Szabolcs
villamosmérnök hallgató, aki a témában elvégzett munkájával a 2000. évi Kari TDK-n elsõ
helyezést, a 2001. évi Országos TDK-n pedig második helyezést ért el. A munkát az OTKA
T029830 sz. elnyert tematikus pályázata támogatta.
A negyedik fejezetben ismertetett magzati fonokardiográf és a hozzá kapcsolódó jelfeldolgozási
módszerek a németországi Erlangen-Nürnbergi Friedrich Alexander Egyetem Szülészeti és
Nõgyógyászati Klinikájának Endokrinológiai Osztályán (Universitätsfrauenklinik und Hebammenschule der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Abteilung für Gynakologische
Endokrinologie und Reproduktionsmedizin) Dr. Ludwig Wildt professzor vezetése mellett kerültek
kidolgozásra. A kutató munkában szakmai vezetésem mellett részt vett a Siegeni Egyetem
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(Universität Siegen) egy szigorló villamosmérnök-hallgatója, Mohamed L. Chouk. A szükséges
orvosi szakmai konzultációval illetve a mérések kivitelezésénél Wildt professzor mellett Dr.
Andreas Hammel nõgyógyász szakorvos volt nagy segítségemre. Köszönetemet fejezem ki
ezenkívül Dr. Achim Hein Úrnak, az evosoft Tele Care cég ügyvezetõjének, aki az ösztöndíjam
anyagi feltételeit biztosította.

Az értekezés bírálatai megtekinthetõk a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Karának Dékáni Hivatalában.
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