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ELŐSZÓ 

Jelen dolgozat címe „Artériás véráramlás modellezése és alkalmazása az orvosi 

diagnosztikában”. Amint a cím is sugallja, a dolgozat két fő részből áll. A 

dolgozat 1. fejezete egy, az artériás vérnyomáslefutással kapcsolatos orvosi 

alkalmazással, az azt követő fejezetek pedig az artériás véráramlás 

modellezésével foglalkoznak. 

Az 1. fejezetben azt vizsgálom, hogy milyen módon lehet megállapítani az 

artériás vérnyomáslefutás alakja alapján, hogy egy beteg szervezetében 

fennáll-e a hipovolémia jelensége. Ennek pontos definícióját a fejezet elején 

közlöm. Először olyan paramétert mutatok, amely az artériás 

vérnyomáslefutásból könnyen számolható, és hipovolémia esetén jelentősen 

megváltozik. Ezután egy olyan modellt mutatok be, amely egy páciensről jó 

eséllyel meg tudja becsülni, hogy hipovolém-e vagy sem. 

A 2. fejezetben arra a kérdésre próbálok választ találni, hogy milyen 

mechanikai hatása van a mozgásnak az artériás véráramlásra. Erre a célra 

egy korábban publikált modellt általánosítok úgy, hogy azzal nem csak 

mozgásmentes, hanem mozgó érhálózatban is lehet áramlást szimulálni. A 

modell segítségével különböző mozgásformák (biciklizés, karkörzés, futás) 

véráramlásra gyakorolt hatását vizsgálom. 

A 3. és 4. fejezet témája a szívkoszorúerekben történő véráramlás. Először a 

fent említett modellel a szívmozgás áramlásra gyakorolt hatását nézem meg 

(3. fejezet), majd egy olyan érszűkületmodellt mutatok be, amely segítségével 

az érszűkület után mért vérnyomáslefutás alakja jól becsülhető (4. fejezet). 
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MATEMATIKAI, FIZIKAI JELÖLÉSEK 

Jel Megnevezés Mértékegység 

𝛼 szög rad 

𝑎, 𝑎𝑥 , 𝑎𝑦, 𝑎𝑧 gyorsulás m/s2 

𝒂 gyorsulásvektor m/s2 

𝑎0, … , 𝑎3 együtthatók - 

𝐴 amplitúdó Pa 

𝐴𝑘 amplitúdó mmHg 

𝑐 hullámterjedési sebesség m/s 

𝐶𝑇 rugalmasság ml/mmHg 

𝐷 átmérő m 

𝐸1, 𝐸2 rugalmassági modulus N/m2 

𝐸𝐿𝑉 elasztancia Pa/m3 

𝐸𝑚𝑎𝑥 maximális elasztancia Pa/m3 

𝛿 falvastagság m 

Δ𝑝  nyomásesés Pa 

Δ𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  teljes nyomásesés Pa 

Δ𝑝𝑓𝑟𝑖𝑐  súrlódási nyomásveszteség Pa 

 ellenállás-tényező m-1·s-1 

휀 teljes deformáció m 

   

휀1 viszkoelasztikus deformáció m 

휀2 rugalmas deformáció m 

휀2̇ rugalmas deformáció 

változása 

m/s 

휂 dinamikai viszkozitás Pa∙s 

휂2 anyagjellemző Ns/m2 

𝐹(𝑥) logisztikus függvény - 

𝐹(𝑡) gyorsulást leíró függvény m/s2 

𝑓𝑛 vérnyomásértékek mmHg 

𝑓𝑝 frekvencia 1/s 

𝑓𝑥 tömegerő m/s2 

𝑔 nehézségi gyorsulás m/s2 

𝒈𝐶𝑜𝑟 Coriolis-erővektor m/s2 

ℎ emelkedés m 

𝑖 imaginárius egység - 

𝑁 darabszám - 

𝜈 kinematikai viszkozitás m2/s 

𝜔 szögsebesség rad/s, Hz 

𝝎 szögsebességvektor rad/s 

𝜔𝑁 N. primitív egységgyök - 
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𝜑𝑘 fázis - 

𝑝 p-érték - 

𝑝 nyomás Pa, mmHg 

�̅� átlagnyomás Pa 

𝑝0 légköri nyomás Pa 

𝑝𝑑𝑖𝑠𝑡 disztális nyomás Pa 

𝑝𝐿𝑉 bal kamra nyomás Pa 

𝑝𝑚𝑦𝑜 szívizomnyomás Pa 

𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥 proximális nyomás Pa 

𝜋 állandó - 

𝑄 véráram m3/s, ml/s 

𝑅 ellenállás kg·m-4·s-1, 

mmHg∙s∙ml-1 

𝑅𝑠𝑡𝑒𝑛 érszűkület-ellenállás kg·m-4·s-1 

𝑅𝑡𝑒𝑟𝑚 ágvégi ellenállás kg·m-4·s-1 

𝑟 sugártól mért távolság m 

𝑟𝑒 külső sugár m 

𝑟𝑖 belső sugár m 

𝜌 sűrűség kg/m3 

𝜎 feszültség Pa 

𝑢(𝑡) egységugrás függvény - 

𝑣 abszolút sebesség m/s, km/h 

𝑉0 holttérfogat m3 

𝑉𝐿𝑉 balkamra-térfogat m3 

𝑉𝑚𝑖𝑛 minimális térfogat m3 

𝑉𝑚𝑎𝑥 maximális térfogat m3 

𝑤 relatív sebesség m/s 

𝒘 relatív sebességvektor m/s 

𝑡 idő s 

𝑇𝑟𝑖𝑠𝑒 emelkedési idő s 

𝑇𝑓𝑎𝑙𝑙 hanyatlási idő s 

𝑥 abszcissza m 

ℤ egész számok halmaza - 
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RÖVIDÍTÉSEK 

Betűszó Magyar név Angol név Mértékegység 

AUC görbe alatti terület area under curve - 

A1-A8 amplitúdó amplitude mmHg 

BME1-BME10 páciensek kódjai - - 

CFD számítógépes 

folyadékdinamika 

Computational Fluid Dynamics - 

CI szívindex cardiac index l/perc/m2 

CO keringési perctérfogat cardiac output ml 

CT komputertomográfia computer tomography - 

CVP centrális vénás nyomás central venous pressure mmHg 

CVPV centrális vénás 

nyomásváltozás 

central venous pressure 

variation 

- 

EVLW tüdő víztartalom extravascular lung water ml 

EVLWI tüdő víztartalomindex extravascular lung water index ml/kg 

FFR részleges áramlási tartalék fractional flow reserve - 

FFT gyors Fourier-transzformáció fast Frourier transform - 

GEDV globális végdiasztolés térfogat global end-diastolic volume ml 

GEDVI globális végdiasztolés 

térfogatindex 

global end-diastolic volume 

index 

ml/m2 

HIPO hipovolém - - 

HR pulzusszám heart rate 1/perc 

IVUS intravaszkuláris ultrahang intravascular ultrasound - 

KHIPO HIPO-küszöbérték - - 

KNORMO NORMO-küszöbérték - - 

LAD bal koszorúér left anterior descending - 

LCX bal körbefutó ér left circumflex artery - 

LV bal kamra left ventricle - 

MAP nagyvérköri vérnyomás mean arterial pressure mmHg 

NORMO normovolém - - 

OSI oszcillációs feszültség index oscillatory shear index - 

PhD „a filozófia tanítója” „philosophiæ doctor” - 

PHI1-PHI8 fázis phase - 

PPV pulzusnyomásváltozás pulse pressure variation - 

RCA jobb koszorúér right coronary artery - 

RMSE átlagos négyzetes eltérés 

négyzetgyöke 

root mean squared error - 

ROC - receiver operating 

characteristic 

- 

ScvO2 centrális vénás oxigén 

szaturáció 

central venous oxygen 

saturation 

- 
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∆SVC/∆IVC alsó/felső üres visszér 

átmérőváltozás 

superior/inferior vena cava 

diameter variation 

- 

SV verőtérfogat stroke volume ml 

SVV verőtérfogatváltozás stroke volume variation - 

TBV teljes vértérfogat total blood volume ml 

∆VmaxAo balkamra maximális 

áramlási sebességváltozás 

meximal velocity in left 

ventricular outflow tract 

- 

UFR vizelet térfogatáram urine flow rate ml 

WSR fali alakváltozási sebesség wall shear rate 1/s 

WSS fali csúsztatófeszültség wall shear stress Pa 
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1 HIPOVOLÉMIA DETEKTÁLÁSA ARTÉRIÁS 

VÉRNYOMÁSGÖRBÉK ALAPJÁN 

1.1 Élettani alapok 

1.1.1 Az emberi vérkeringés 

A feladat megértésének elősegítéséhez az alábbiakban Fonyó [1] és Cseri [2] 

élettan könyve alapján ismertetjük az emberi vérkeringés alapvető fogalmait 

és azok jellemzőit. 

Az emberi vérkeringés központi szerve a szív, amely egész életünk folyamán 

keringésben tartja a vért. A szív 4 üregre tagolódik (1.1. ábra): bal pitvar (8), 

jobb pitvar (9), bal kamra (6), jobb kamra (7). 

A bal kamrából indul ki a fő verőér, másnéven aorta (10), amely az egész 

szervezetet ellátja oxigéndús vérrel. A jobb kamrából ered a tüdőverőér (2), 

amely rövid lefutás után tüdőartériákra oszlik. A felső (1) és az alsó (13) fő 

visszerek a jobb pitvarba szájadzanak, a négy tüdővéna (3) pedig a bal pitvarba 

ömlik. Ezt a megfigyelést először William Harvey tette közzé 1628-ban. 

 

1.1. ábra A szív üregei és a hozzájuk kapcsolódó nagyerek [2] 

A jobb kamrától a bal pitvarig terjedő vérkört kis vérkörnek, a bal kamrától 

a jobb pitvarig terjedő vérkört nagy vérkörnek nevezzük. Az emberi 

vérkeringés egy zárt rendszert alkot: a vért a nagy vérkör vénái gyűjtik össze, 

a vér a vénákból előbb a jobb pitvarba, majd onnan a jobb kamrába áramlik 

(1.4. ábra). Mindkét vérkörben a szív összehúzódásai tartják áramlásban a 

vért. 
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A vérnek a keringési rendszer csőszerű vezetékeiben történő áramlásának 

vizsgálatát hemodinamikának nevezzük. A szív elektromechanikus pumpa, 

benne összehúzódás (szisztolé) és ellazulás (diasztolé) váltják egymást. A 

szisztolés nyomás a szívciklus alatt az artériás rendszerben létrejövő 

maximális nyomás (1.2. ábra). A diasztolés nyomás az a legalacsonyabb 

nyomásérték, amely az artériákban a diasztolé végén mérhető. Az artériás 

pulzusnyomást a szisztolés és a diasztolés nyomás közötti különbségből 

számítjuk. A szívciklus alatt az aorta nyomásváltozásai egyrészt az adott 

pillanatban a kamrából az aortába továbbított és az aortából elfolyt vértérfogat 

különbségétől, másrészt az aortafal rugalmasságától függnek. 

 

1.2. ábra Az aortaívben regisztrált szisztolés, diasztolés és pulzusnyomás [3] alapján 

A mellkasi nyomás minden egyes be- és kilégzéskor ciklikusan változik, és ez 

a nagyvérköri áramlást is befolyásolja. Belégzés alatt a vénák több vért 

„szívnak be” a perifériáról, így a jobb pitvar telítődése fokozódik. Ennek 

következtében az artériás vérnyomás is megnő. Nyugalmi kilégzéskor a jobb 

szívfél telítődése kisebb, mint belégzéskor, ezért az artériás vérnyomás is 

csökkenni fog (1.3. ábra). 
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1.3. ábra A légzése hatása az artériás vérnyomásra [4] alapján 

A nagy vérköri keringés fő funkciója a szövetek ellátása oxigénnel, 

tápanyagokkal és szabályozó molekulákkal, továbbá a bomlástermékek, 

főként a szén-dioxid elszállítása: ezek a folyamatok a kicserélési érszakaszban, 

a kapillárisokban és a posztkapilláris venulákban mennek végbe. 

A nagy vérkör – az aortát követően – párhuzamosan kapcsolt keringési 

egységekből áll, amelyek a szervezet szöveteit látják el vérrel (1.4. ábra). A 

fontosabb keringési területek véráramlását a 1.1. táblázat tünteti fel. 

Szerv Tömeg (kg) Áramlás (ml/min) 

Agy 1,4 750 

Szív 0,3 250 

Máj 1,5 300 

Vese 0,3 1200 

Izomzat 35 1000 

Bőr 2 200 

Egyéb 27 800 

Összesen 67,5 4500 

1.1. táblázat A véráramlás megoszlása nyugalomban [5] alapján. 

Az értékek hozzávetőlegesek és csak tájékoztató érvényűek. 

Az emberi szervezetben keringő vér mennyiségét számos tényező befolyásolja, 

amelyek mérése többféle módszerrel lehetséges. Azokat a módszereket, 

amelyek során a beteg testébe bőrön, nyálkahártyán vagy más testnyíláson 

keresztül behatoló fizikai beavatkozás történik, invazív módszereknek 

 

 Kilégzés                 Belégzés                  Kilégzés               Belégzés 
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nevezzük. A non-invazív módszereknél nincs szükség sebek ejtésére, a kívánt 

hatás tűszúrások, műtéti feltárás és az ezekkel járó kellemetlenségek nélkül 

érhető el [6]. Az invazív módszerek általában pontosabb eredményt adnak, 

mint non-invazív társaik, viszont költségesebbek, bonyolultabbak, és gyakran 

egészségügyi kockázatuk is nagyobb. A keringő vér mennyiségét meghatározó 

tényezőkről a későbbiekben nyújtunk áttekintést. 

 

1.4. ábra A nagy és a kis vérkör soros és párhuzamos kapcsolása [1] 

1.1.2 Hipovolémia 

Hipovolémiáról akkor beszélünk, amikor csökken a szervezetben keringő 

folyadék mennyisége (a hipervolémia megnövekedett, a normovolémia pedig 

megfelelő keringő folyadékmennyiséget jelöl). Abszolút hipovolémia elégtelen 

folyadékbevitel, hányás, hasmenés, belső vérzés vagy egyéb folyadékvesztés 

miatt alakulhat ki. Relatív hipovolémia pedig a kapillárisok tágulása által 

keletkezett fokozott folyadékkiáramlás következtében jöhet létre. A 

hipovolémia előre haladásával – különösen nem megfelelő kezelés esetén – 

kialakul a keringési egyensúly felborulását jelző hipovolémiás sokk állapota 

[7]. 
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Jelen dolgozat megírásakor Magyarországon az Aneszteziológiai és Intenzív 

Terápiás Szakmai Kollégium szakmai irányelve [8] nyújt támpontot a 

hipovolémia felismerésével és kezelésével kapcsolatban, így jelen bevezető 

alapjául is ez a közlemény szolgál. A közlemény 2006-os kiadása óta a 

nemzetközi szakirodalomban több szakmai irányelv [9]–[11] és számos 

kapcsolódó publikáció látott napvilágot, ezért a hipovolémiával kapcsolatos 

ismereteket a legfrissebb kutatások eredményeivel összevetve közöljük. 

Hipovolémia bármelyik korosztályban kialakulhat, de a gyerekek és az idősek 

különösen veszélyeztetettek. Az idős korban a lassabb autonóm reflexek, a 

cukorbetegség és különböző gyógyszerek hatása miatt károsodik a 

hipovolémiára adott keringési válasz, és így fokozódik a keringés 

összeomlásának a veszélye. Továbbá idős korban a keringési rendszer 

tárolókapacitása is csökken.  Emiatt a folyadékpótlást is különös óvatossággal 

kell végezni, ugyanis a folyadéktúltöltés káros lehet. Gyermekek esetén pedig 

azért különösen fontos a hipovolémia időbeli felismerése, mert a normálisan 

meglévő alacsonyabb vérnyomást a szervezet erek összehúzásával és a 

pulzusszám növelésével sokáig képes kompenzálni. Ha a vérnyomás 

csökkenni kezd, akkor számolni kell a keringés teljes összeomlásával. 

A hipovolémia időbeli felismerése még intenzív vizsgálati körülmények között 

is nehéz [12]–[15]. Ennek elsődleges oka, hogy jól észlelhető jelek csak 20%-ot 

meghaladó folyadékvesztés esetén lépnek fel, addig nincsenek egyértelműen 

körülhatárolt, konkrét tünetek [13]. Bizonyos jelek (pl. gyengeségérzet, 

szomjúság, száraz hónalj, besüppedt szemgolyók, hosszanti nyelvi barázdák, 

tudati állapot megváltozása) segíthetnek ugyan a hipovolémia felismerésében, 

de a betegség egyértelmű igazolásához nem elegendők [16]. A 

vérnyomáscsökkenés és a pulzusszám emelkedése is felhívhatja a figyelmet a 

hipovolémiára, azonban ezek a jelek csak jelentősebb folyadékvesztés esetén 

meggyőző erejűek. Az is előfordul, hogy bizonyos jeleket más, kevésbé jelentős 

betegség tüneteként tekintenek [13], [17]. Ez azért veszélyes, mert a 40%-nál 

nagyobb volumenhiány már gyakran fatális kimenetelű, így fontos a betegség 

időbeli fölismerése. A fentiek alapján nem meglepő, hogy a nem megfelelő 
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időben történő folyadékpótlás volt az egyik leggyakoribb terápiás hiba a 

kórházban meghalt betegek körében [18]–[20]. 

A szervezet hemodinamikai stabilitása (normovolémia) több módon érhető el. 

Amennyiben a hipovolémia nem jár keringésmegingással, az elsőként 

választandó lehetőség az orális folyadékbevitel fokozása, elsősorban azért, 

hogy megelőzzük a súlyosabb hipovolémia kialakulását. Labilis keringés 

esetén, illetve ha rövid időn belül nem várható a kiváltó ok megszűnése, a 

hipovolémiát intravénás volumenpótlással kell kezelni. A használt folyadék 

típusát, ill. mennyiségét a legtöbb esetben egyedileg kell mérlegelni. 
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1.2 Irodalmi áttekintés 

Jelen pillanatban nem ismert olyan módszer, amellyel a hipovolémia időben 

felismerhető lenne [13]. A hipovolémia egyértelmű igazolásához ill. mértékének 

meghatározásához megfelelő monitorozás és részletes hemodinamikai 

vizsgálatok szükségesek [21]–[23]. A folyadékterápia idejének és mértékének 

meghatározásakor is ajánlott több hemodinamikai paraméter változását 

figyelembe venni [11], [24]–[26]. A hipovolémia vizsgálatánál használt 

hemodinamikai paraméterek alapvetően két kategóriába sorolhatók az 

alapján, hogy melyik hipovolémiával kapcsolatos kérdésre adnak választ. Míg 

a statikus hemodinamikai paraméterek a szervezetben keringő folyadék 

mennyiségére, a dinamikus paraméterek a volumen válaszkészségre adnak 

becslést. A volumen válaszkészség azt jelenti, hogy a folyadékterápia hatására 

a perctérfogat legalább 10%-kal nő [27]. 

A szétválasztás hátterében az a megfigyelés áll, hogy az alacsony keringő 

folyadékmennyiség önmagában még nem garantálja azt, hogy a hipovolémia 

folyadékbevitellel megszüntethető. Egy korábbi, krónikus betegek körében 

végzett kutatás során a betegek mindössze 50%-ánál figyeltek meg volumen 

válaszkészséget [28], [29]. Volumen válaszkészség hiánya esetén pedig a 

folyadékterápiát abba kell hagyni, ugyanis a túl sok folyadék szervi károsodást 

okozhat az agyban, tüdőkben, szívben, de elsősorban a vesékben [30]–[33]. 

1.2.1 Statikus paraméterek 

A keringő vérmennyiséget elsősorban a szívizom teljesítőképessége határozza 

meg, amelyet három, egymástól független tényező szabályoz. Ez a három 

tényező az előterhelés (preload), az utóterhelés (afterload) és az összehúzódó 

képesség [34]. Az előterhelés a szívizom nyugalmi rosthosszúságát 

meghatározó tényezők összességét jelenti. A nyugalmi rosthosszúságot a bal 

kamra globális végdiasztolés térfogata (GEDV) jellemzi [35], amely értéke 

nagyban függ a beteg nemétől és életkorától [36]. A GEDV értékének és a 

testfelület nagyságának hányadosa a globális végdiasztolés térfogatindex 

(GEDVI). A GEDV növekedésével – bizonyos határok között – növekszik a 

verőtérfogat (SV).  
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A verőtérfogat és a pulzusszám (HR) szorzata a keringési perctérfogat (CO), 

ami a vérkeringés egyik alap összetevője. Meghatározása invazív módon, ún. 

hőhígításos módszer segítségével történik [37], amely során a vénákba hideg 

folyadékot fecskendeznek, és a vér hőmérsékletének változását vizsgálják. A 

keringési perctérfogatnak nemcsak az abszolút értéke, hanem a megoszlása 

és időbeli változása is fontos. Noha közvetlen kapcsolat van a szív előterhelése 

és a perctérfogat között, súlyos betegekben csak korlátozottan tudja 

megjósolni a beteg folyadékmennyiségét [21]. A keringési perctérfogat és a 

testfelület nagyságának hányadosa az ún. szívindex (CI), amely az 1 m2 

testfelületre vonatkozó perctérfogat értéket adja meg. 

Az előterhelés egyéb tényezőktől is függ, pl. a teljes vértérfogattól vagy a 

vértérfogat pillanatnyi megoszlásától. A teljes vértérfogat (TBV) a 

keringésben ténylegesen résztvevő, releváns vértérfogatot adja meg, amelynek 

ismeretében elkülöníthető az abszolút és a relatív hipovolémia [21]. Ez a 

paraméter a klinikai gyakorlatban invazív módon, festékhígításos vagy 

radioizotópos módszer segítségével határozható meg. 

Az előterhelés egyik legfontosabb meghatározója a centrális vénás nyomás 

(CVP). Meghatározása invazív módon, katéter segítségével lehetséges. Sokáig 

ez volt az általánosan elfogadott paraméter a kórházi betegek 

folyadékterápiájánál [38], [39], később azonban ezt megkérdőjelezték a CVP és 

a folyadékmennyiség közt tapasztalt gyenge korrelációra hivatkozva [28], [40]–

[42]. Mivel nagyságát számos tényező befolyásolja, kritikusan súlyos 

betegeknél értékéből csak korlátozottan lehet következtetni az érpálya 

töltöttségére. Szélsőséges helyzetekben nagyfokú hipo-, illetve hipervolémiát 

jelez [21]. 

A vénák esetében nemcsak a nyomás, hanem a vér oxigénnel való telítettsége 

(szaturációja) is fontos hemodinamikai paraméter. Ilyen például a centrális 

vénás oxigén szaturáció (ScvO2) [43]. 

Az utóterhelés azoknak a tényezőknek az összességét jelenti, amelyek az 

összehúzódás megindulását követően az összehúzódás ellen hatnak. Egyik 

meghatározó eleme a nagyvérköri vérnyomás (MAP). Az átlagos artériás 
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vérnyomás megfelelő szinten tartása különösen fontos ahhoz, hogy elengedő 

folyadék áramoljon át az egyes szerveken. A keringő folyadék mennyiségét 

elsősorban nem a vérnyomás abszolút értéke, hanem a szisztolés és diasztolés 

nyomás közti különbség (pulzusnyomás), illetve a pulzushullám formája jelzi. 

Az alacsony pulzusnyomás és a keskeny alakú pulzushullám hipovolémiára 

utal. 

Különböző tüdőödémás állapotok kezelésekor kiemelkedően fontos paraméter 

még a tüdő víztartalom (EVLW), amely a perctérfogathoz hasonlóan 

hőhígításos technikával határozható meg [37], [44]. Az EVLW értékének és a 

testfelület nagyságának hányadosa a tüdő víztartalomindex (EVLWI). Jól 

jelzi a volumenterápia korlátait; fokozott értékek esetén bármilyen 

volumenterápiát csak különös körültekintéssel szabad végezni [21], [45]. Mivel 

a tüdő lassabban fejlődik, mint a test többi része, ezért gyermekeknél az 

EVLWI értéke nagyobb, a GEDVI értéke viszont kisebb, mint felnőtteknél [46]. 

Samir és társai 2011-ben végzett kutatásukban megfigyelték, hogy a fenti 

paraméterek mellett a vizelet térfogatárama (UFR) is alkalmas paraméter a 

hipovolémia detektálására. 

1.2.2 Dinamikus paraméterek 

A dinamikus paraméterek különböző hemodinamikai paraméterek változását 

vizsgálják az egyes légzési ciklusokban. Mindegyik paraméter – hasonló 

effektivitással – a volumen válaszkészségre ad becslést, azaz azt mutatják meg, 

hogy fog-e a beteg folyadékpótlásra kellő mértékű perctérfogat-növeléssel 

reagálni, illetve hogy volumen bevitellel tovább javítható-e a beteg 

hemodinamikai státusza. 

Ilyen paraméterek pl. a pulzusnyomásváltozás (PPV) [47], verőtérfogat-

változás (SVV) [14], [47], illetve a centrális vénás nyomásváltozás (CVPV) 

[48]. Csecsemőknél a PPV jobban tükrözi a válaszkészséget, mint az SVV [49], 

de mindkét paraméter csak szigorú feltételek mellett alkalmazható [50]. Az 

alsó- ill. felső üres visszér átmérőjének ill.  a balkamra maximális áramlási 

sebességének  változása is alkalmas paraméterek volumen válaszkészség 

mérésére [51], azonban a jelenleg leggyakrabban használt módszer a passzív 
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lábemelés perctérfogatra ill. artériás vérnyomásra gyakorolt hatása, amely 

hasznosságát több vizsgálat is alátámasztja [50], [52]–[54]. 

A fenti paraméterek mesterséges lélegeztetés alatt álló vagy folyamatos légzést 

végző betegeknél jól alkalmazhatók, spontán, rendszertelen légzést végző 

betegek esetén viszont pontatlan eredményt adnak [47]. 

1.2.3 Összetett paraméterek 

Az elmúlt években több próbálkozás is történt az egyes hemodinamikai 

paraméterekből összetett paraméterek létrehozására. 2005-ben Birkhahn és 

társai megmutatták, hogy a pulzus és a szisztolés vérnyomás hányadosából 

számolt ún. sokk index hasznosabb paraméter a korai vérzéseknél, mintha a 

pulzust vagy a vérnyomást önmagában vennénk figyelembe [24]. 

Bárdossy és társai 2011-es kutatásukban 6 hemodinamikai paraméterből 

(ScvO2, CVP, CI, GEDVI, SVV és MAP) egy ún. hipovolémiás indexet 

határoztak meg különböző statisztikai módszerek segítségével, amely 

alkalmas a hipovolémia mértékének számszerűsítérése [25]. 
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1.3 Modellek és módszerek 

1.3.1 A vizsgálat célja 

Kutatásunk alapötlete először Gondos Tibor orvosprofesszorban merült fel, aki 

műtét után felépülő, mesterséges lélegeztetés alatt álló hipovolémiás betegeket 

vizsgált. Azt figyelte meg, hogy miután a betegeknél a folyadékterápia 

következtében létrejött a hemodinamikai egyensúly (normovolémia), 

vérnyomáslefutásuk alakja megváltozott. Ennek kapcsán az a kérdés merült 

fel benne, hogy lehet-e becslést adni egy beteg szervezetében keringő folyadék 

mennyiségére az artériás vérnyomáslefutás alapján.  Egy ilyen módszer azért 

lenne előnyős, mert a vérnyomás – a legtöbb statikus hemodinamikai 

paraméterrel ellentétben – non-invazív módon, egyszerűen mérhető, így a 

hipovolémia is könnyebben felismerhető lenne. 

1.3.2 Populáció 

Vizsgálatunk alapját egy korábban publikált [26] elektronikus adatbázis 

képezte, amely 11 magyarországi egészségügyi intézmény sürgősségi osztályán 

készült véletlenszerűen kiválasztott betegek alapján 2005. január és 2008. 

december között. A felmérés az Egészségügyi Tudományos Tanács 

Tudományos és Kutatásetikai Bizottság engedélyével és az egyes intézmények 

etikai bizottságának beleegyezésével készült. 

Az eredeti populáció 200, műtét után felépülő, intenzív kezelés alatt álló 

hipovolém betegből állt, akik egészségügyi állapotuk miatt folyadékterápiában 

részesültek. A hipovolémia diagnózisára klinikai tünetek és hemodinamikai 

paraméterek alapján került sor [25]. 

A betegek folyamatos megfigyelés alatt álltak. A vizsgálat a műtét utáni első 

órában kezdődött és legkésőbb a műtét után tíz nappal fejeződött be. 

Stabilitásvizsgálat után a betegeket véletlenszerűen 4 különböző csoportba 

osztották (minden csoporthoz 50 beteg tartozott), akik 30 percen keresztül 4 

különböző folyadékot kaptak. Minden betegről teljes hemodinamikai vizsgálat 

készült 30, 45, 60, 90 és 120 perc eltelte után. 



18 
 

1.3.3 Csoportosítás 

A betegeket a vizsgálat különböző időpontjain hipovolém, illetve normovolém 

csoportra osztották. A csoportosítása egy korábban publikált módszer szerint 

történt [25]. A hipovolémiás betegek kiválasztása széles körben elfogadott, 

alapvető hemodinamikai paraméterek alapján történt (1.2. táblázat). Minden 

beteg annyi pontot kapott, ahány feltételt teljesített ezek közül (legalább 0-t, 

legfeljebb 7-et). Azokat a betegeket, akik legalább 3 pontot kaptak (összesen 

140 személyt), hipovolémeknek tekintették (HIPO csoport). 

Az első csoportosításra a vizsgálat elején, a folyadékterápia előtt, a másodikra 

pedig 30 perccel később, a folyadékterápia végén került sor. Ekkorra már 

feltételezhetően megszűnt a hipovolémia. Hogy ezt megerősítsük, a vizsgálatot 

végző orvosok minden csoportban megnézték a volumen válaszkészségét. A 

folyadékterápiát eredménytelennek tekintették abban az esetben, ha a CI 

értékre gyakorolt hatása <10% volt. Ez összesen 59 betegnél fordult elő. Mivel 

közülük 14 ugyanabba a csoportba tartozott, ezért nem csak őket, hanem az 

egész csoportot (50 főt) kizárták a mérésből. A megmaradt 150 főnél a 

normovolémia diagnózisa általánosan elfogadott hemodinamikai paraméterek 

alapján történt (1.2. táblázat). A korábbihoz hasonlóan itt is minden beteg egy 

0 és 7 közötti pontot kapott aszerint, hogy a normovolémia feltételei közül 

hány volt megfigyelhető. Azokat a betegeket tekintettük normovolémeknek 

(NORMO csoport), akik legalább 3 pontot kaptak. Ennek összesen 118 személy 

felelt meg. Ők voltak azok, akiknek az egyészségügyi állapota javult a 

folyadékterápia hatására. 

 Tanuló adatbázis: A modellalkotás fázisában csak azokat a személyeket 

vizsgáltunk, akik a vizsgálat elején a HIPO, a vizsgálat végén pedig a 

NORMO csoportba is bekerültek, és akiknél a vérnyomás értéke a 

PiCCOwin program segítségével (Pulsion, Munich, Németország) 

folyamatosan rögzítésre került, 100 Hz mintavételezési frekvenciával. A 

fenti feltételeknek a 118 főből mindössze 18 beteg felelt meg, így ők 

alkották a tanuló adatbázisunkat. Mind a 18 betegnél pontosan két 

mérés állt rendelkezésre, egy a folyadékterápia előtt (HIPO), és egy utána 

(NORMO). 
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 Teszt adatbázis: A modell validálására teszt adatbázist hoztunk létre, 

amely 28, az előzőektől különböző betegből állt. Közülük 14-en a HIPO, 

14-en a NORMO csoporthoz tartoztak. Itt egy beteghez több, különböző 

időpontban mért vérnyomáslefutás is tartozott; vagy mindegyik HIPO 

vagy mindegyik NORMO volt. 

HIPO  NORMO 

≥100/perc HR ≤80/perc 

≤65 Hgmm MAP ≥75 Hgmm 

≤5 Hgmm CVP ≥10 Hgmm 

≤3 l/min/m2 CI ≥3,5 l/min/m2 

≤650 ml/m2 GEDVI ≥700 ml/m2 

≥10% SVV ≤10% 

≤70% ScvO2 ≥75% 

1.2. táblázat A betegek csoportosításának feltételei 

1.3.4 A vérnyomáslefutás alakjának vizsgálata 

Első lépésként olyan paramétert kerestünk, amely a tanuló adatbázisunkban 

lévő betegek vérnyomásgörbéjéből könnyen számítható, és statisztikailag 

kimutatható az eltérés a HIPO és a NORMO csoportban. Több különböző 

próbálkozás után (maximális görbület, szélsőértékek, érintő maximális 

meredeksége, görbe alatti terület) a legjobb eredményt a Matlab program gyors 

Fourier-transzformáció (FFT) függvény segítségével értük el. 

A Fourier-analízist korábban több, hipovolémiával kapcsolatos kutatásnál is 

alkalmazták. Pl. 2011-ben Alian és társai azt vizsgálták a módszer 

segítségével, hogy az előrehaladott hipovolémia milyen hatással van a beteg 

légzésére [55], 1995-ben pedig Brooks és társai a szívhang Fourier-analízisével 

próbálták meg detektálni a hipovolémiát, azonban nem találtak szoros 

összefüggést a hipovolémia mértéke és a görbe alakja között [56]. Először 

minden beteg vérnyomásgörbéjéből véletlenszerűen kiválasztottunk egy 

szívperiódusnak megfelelő N-hosszúságú szakaszt a folyadékterápia előtt 

(HIPO csoport), ill. a folyadékterápia után (NORMO csoport). Amennyiben a 

légzés hatása látható volt a méréseken, úgy az FFT alapjául szolgáló szakaszt 

a kilégzés végén választottuk ki (1.5. ábra). 
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1.5. ábra Az OI7-es kódjelű páciens vérnyomáslefutása folyadékterápia előtt (folytonos vonal) és 

után (pontozott vonal). A grafikonon jól megfigyelhető a légzés vérnyomásra gyakorolt hatása 

(vö. 1.3. ábra). 

Az FFT alkalmazása után a következő komplex számsort kaptuk eredményül 

[57]: 

 
𝑋𝑘 = ∑ 𝑓𝑛 ⋅ 𝜔𝑁

𝑘𝑛

𝑁−1

𝑛=0

,      𝑘 ∈ ℤ 
(1) 

ahol 𝜔𝑁  az 𝑁 . primitív egységgyököt jelöli, azaz 𝜔𝑁 = exp (−
2𝜋𝑖

𝑁
) , és 𝑓𝑛 (𝑛 =

0,1, … ,𝑁 − 1)  pedig a kiválasztott szakasz vérnyomásértékeit mutatja (1.6. 

ábra). Az egyes harmonikusokhoz tartozó 𝐴𝑘  amplitúdók és 𝜑𝑘  fázisok az 

alábbi módon számíthatók: 

 
𝐴𝑘 =

|𝑋𝑘|

𝑁
,       𝜑𝑘 = arg(𝑋𝑘). 

(2) 

Ezután minden beteg esetében meghatároztuk a következő paramétereket: 

 átlagos vérnyomás (MAP), 

 az FFT első 8 harmonikusához tartozó amplitúdó (A1-A8), és fázis (PHI1-

PHI8). 

Az első beteghez tartozó vérnyomásértéket és az első 8 harmonikushoz tartozó 

amplitúdót az 1.6. ábra mutatja. 
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1.6. ábra Az OI7 kódjelű beteg vérnyomásértékei illetve spektruma hipovolém és normovolém 

esetben. A spektrumban az átlagértékek nem szerepelnek. 

Ezeket a paramétereket a HIPO és NORMO csoportban is kiszámoltuk, majd 

párosított t-próba segítségével megvizsgáltuk, hogy az egyes paraméterek 

várható értéke különbözik-e a két csoportban (p<0,05). 

A teszt elvégzése előtt a Shapiro-Wilk teszt [58] segítségével ellenőriztük az 

adatok normalitását. A normalitást az A3, A4, A7, A8, PHI2 és PHI4 

változóknál elvetettük 95%-os szignifikancia szinten, ezért ezeket a változókat 

kizártuk a vizsgálatból. A többi változó esetén a normalitás feltételezhető volt 

(a p értéke 0,06 és 0,99 között változott). 

A t-próba elvégzése után a fenti paraméterek közül mindössze háromnál 

figyeltünk meg eltérést a két csoport között 99%-os szignifikanciaszinten 

(p<0,01), így a későbbiekben csak ezzel a három változóval számoltunk tovább: 

a MAP és az A1 értéke a folyadékterápia hatására növekedett, a PHI1 értéke 

pedig csökkent. A legszignifikánsabb változást az A1 mutatta (p<0,001). A MAP 

és az A1 között nem volt jelentős korreláció (r<0,6, p<0,05). A többi változó 

közül csak az A5 mutatott enyhe növekedést a standard szignifikancia szinten 

(p<0,05), a többi változónál az eltérés nem volt szignifikáns (a p értéke 0,06 és 

0,98 között változott. A MAP, A1 és PHI1 eloszlását és leíró statisztikai 

függvényeit a 1.7. ábra és az 1.3. táblázat tartalmazza. 

Összesen tehát három olyan paramétert találtunk, amik értéke szignifikánsan 

különbözött a HIPO és NORMO csoportokban: az átlagos vérnyomást (MAP), 

és a diszkrét Fourier-transzformáció során kapott első harmonikus 

amplitúdóját (A1) és fázisát (PHI1). 
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1.7. ábra: A MAP, A1 és PHI1 értékek dobozábrája a HIPO és NORMO csoportban. 
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    95% konfidencia intervallum 

Változó Csoport Átlag Szórás Alsó határ Fölső határ 

MAP HIPO 78,98 12,44 72,79 85,17 

 NORMO 88,11 9,91 83,19 93,04 

A1 HIPO 18,09 5,44 15,38 20,79 

 NORMO 24,29 5,45 21,58 27,00 

A2 HIPO 12,13 3,80 15,38 20,79 

 NORMO 13,94 3,03 12,43 15,45 

A3 HIPO 7,07 3,46 5,35 8,79 

 NORMO 6,58 2,17 5,49 7,66 

A4 HIPO 3,63 1,51 2,88 4,39 

 NORMO 3,85 1,17 3,27 4,43 

A5 HIPO 2,74 0,78 2,36 3,13 

 NORMO 3,25 1,11 2,69 3,80 

A6 HIPO 1,80 0,82 1,39 2,21 

 NORMO 1,88 1,11 1,33 2,43 

A7 HIPO 0,95 0,65 0,63 1,27 

 NORMO 1,16 0,70 0,81 1,51 

A8 HIPO 0,66 0,46 0,43 0,89 

 NORMO 0,86 0,60 0,56 1,16 

PHI1 HIPO −1,52 0,14 −1,59 −1,45 

 NORMO −1,61 0,14 −1,68 −1,54 

PHI2 HIPO -2,35 0,28 -2,49 -2,21 

 NORMO -2,53 0,27 -2,67 -2,40 

PHI3 HIPO -3,18 0,39 -3,37 -2,99 

 NORMO -3,21 0,33 -3,37 -3,04 

PHI4 HIPO -3,61 0,47 -3,84 -3,38 

 NORMO -3,44 0,51 -3,69 -3,19 

PHI5 HIPO -4,00 0,59 -4,29 -3,71 

 NORMO -3,98 0,71 -4,34 -3,63 

PHI6 HIPO -4,72 0,64 -5,04 -4,40 

 NORMO -4,48 0,74 -4,85 -4,11 

PHI7 HIPO -5,01 0,71 -5,36 -4,65 

 NORMO -4,82 0,68 -5,16 -4,49 

PHI8 HIPO -5,41 1,11 -5,96 -4,86 

 NORMO -5,08 0,80 -5,48 -4,69 
 

1.3. táblázat: A vizsgált változók leíró statisztikái. A MAP és az A-k mmHg-ben, a PHI-k 

radiánban értendők. A félkövérrel jelölt változók várható értéke eltérést mutat a két csoportban 

(p<0,01). A HIPO és NORMO csoporthoz tartozó 95%-os konfidencia intervallumok az A1 

esetében diszjunktak. 
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1.3.5 Osztályozási módszerek 

Vizsgálatunk következő lépéseként olyan osztályozási módszereket kerestünk, 

amelyek során e három paraméter segítségével egy ismeretlen beteget a HIPO 

ill. NORMO csoportba tudunk sorolni. Az ilyen típusú feladatok a 

statisztikából ismert logisztikus regresszió módszerével oldhatók meg [59]. A 

módszer a lineáris regresszión alapul, viszont annyiban tér el tőle, hogy a 

paraméterek lineáris kombinációjából az ún. logisztikus függvény segítségével 

egy 0 és 1 közötti számot határoz meg, ami egy adott esemény (jelen esetben 

a hipovolémia vagy a normovolémia) bekövetkezésének valószínűségét adja 

meg. 

Amennyiben a rendelkezésre álló paraméterek lineáris kombinációját 𝑥-szel 

jelöljük, a logisztikus függvény az 𝐹(𝑥) = (
1

1+𝑒−𝑥)  képlettel számítható ki. A 

logisztikus regresszió segítségével olyan optimális együtthatókat kapunk, 

amelyek esetén a HIPO csoport adatai alapján számolt logisztikus 

függvényértékek a lehető legközelebb állnak a 0-hoz, a NORMO adatok értékei 

pedig az 1-hez. 

A véletlen hiba hatását többszörös mintavételezés útján csökkentettük:  

először manuálisan kiválasztottunk a 18 beteg HIPO ill. NORMO mérési 

adataiból 10-10 periódust, majd összesen 1000 alkalommal választottunk ki 

ezen periódusok közül véletlenszerűen egyet-egyet. Mind az 1000 

kiválasztáskor kiszámoltuk az A1, az MAP és a PHI1 változókat. Az 

eredményeket minden változóhoz egy 18000 sorból álló táblázatban gyűjtöttük 

össze, amelynek első oszlopában a HIPO, másodikban pedig a NORMO adatok 

szerepeltek. 

Összesen három esetben végeztünk logisztikus regressziót az imént definiált 

összesített adatokra. Mindhárom esetben más osztályozási módszer 

segítségével határoztuk meg az 𝐹(𝑥)  logisztikus függvényben szereplő 𝑥 

értékeit: 

1. Az első esetben a három paraméter lineáris kombinációjának alapján 

határoztuk meg az 𝑥 értékét: 𝑥 = 𝑎𝑀𝐴𝑃 ⋅ MAP + 𝑎𝐴1 ⋅ A1 + 𝑎𝑃𝐻𝐼1 ⋅ PHI1.  
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2. A második eset abban tért ez az elsőtől, hogy a lineáris kombinációt egy 

konstans taggal bővítettük: 𝑥 = 𝑎0 + 𝑎𝑀𝐴𝑃 ⋅ MAP + 𝑎𝐴1 ⋅ A1 + 𝑎𝑃𝐻𝐼1 ⋅ PHI1. 

3. A harmadik esetben az osztályozáshoz csak az A1 értékét használtuk 

fel, azaz: 𝑥 = 𝑎𝐴1 ⋅ A1. (Egyetlen változó esetén a konstans taggal való 

bővítés nem változtatta meg az eredményt.) 

A logisztikus regresszió eredményeként minden beteghez kaptunk egy 0 és 1 

közötti számot (az 𝐹(𝑥) logisztikus függvény értékét), ami azt mutatja meg, 

hogy az adott módszer alapján a szóban forgó beteg mekkora valószínűséggel 

esik a NORMO csoportba. Amennyiben kiválasztunk egy 0 és 1 közötti számot 

(pl. 0,5), megkaphatjuk a betegek egy besorolását úgy, hogy minden olyan 

beteget, akinél az 𝐹(𝑥) értéke 0,5-nél kisebb lett, a HIPO, a többit pedig a 

NORMO csoportba soroljuk. Ekkor a 0,5-öt döntési szintnek nevezzük. 

Természetesen egy ilyen besorolásnál előfordulhat, hogy néhány hipovolém 

beteget a NORMO csoportba, vagy néhány normovolém beteget a HIPO 

csoportba sorolunk. Azt az arányt, amely azt mutatja meg, hogy a NORMO 

csoportba sorolt betegek hányadrésze valóban normovolém, diagnosztikai 

szenzitivitásnak nevezzük. Hasonlóképpen azt az arányt, amely azt mutatja, 

hogy a HIPO csoportba sorolt betegek hányadrésze valóban hipovolém, 

diagnosztikai specificitásnak nevezzük. 

Az együtthatók meghatározása után mindhárom módszer esetén az alábbi 

küszöbértékeket definiáltuk: 

 NORMO-küszöbérték (KNORMO): a legalacsonyabb olyan érték, amelynek a 

szenzitivitása 1, azaz a hipovolémiás betegekhez tartozó 𝐹(𝑥) értékek 

maximuma. Más szóval az a legalacsonyabb 𝐹(𝑥) érték, amely fölé csak 

normovolém betegek esnek. 

 HIPO-küszöbérték (KHIPO): a legmagasabb olyan érték, amelynek a 

specificitása 0, azaz a normovolém betegekhez tartozó 𝐹(𝑥)  értékek 

minimuma. Más szóval az a legmagasabb 𝐹(𝑥) érték, amely alatt csak 

hipovolém betegek találhatók. 

Az egyes esetekhez számolt együtthatókat illetve küszöbértékeket a 1.4. 

táblázat foglalja össze. A paraméterekhez tartozó eltérő mértékegységeket az 
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egyes együtthatók megfelelő mértékegység-választásával orvosoltuk, az eltérő 

paramétertartományokat pedig az együtthatók értéke ellensúlyozta. 

 a0 [-] aMAP [mmHg-1] aA1 [mmHg-1] aPHI1 [rad-1] KHIPO [1] KNORMO [1] 

1. eset – 0,00 0,14 1,89 0,23 0,97 

2. eset −11,65 0,03 0,18 −3,12 0,22 0,93 

3. eset – – 0,01 – 0,55 0,58 
 

1.4. táblázat: Az egyes esetekhez tartozó optimális együtthatók és küszöbértékek 

A 18 beteg első mintavételezés során kapott 𝐹(𝑥) értékeket az 1.5. táblázatban 

közöljük. A többi 999 mintavételezés eredményének közlésétől terjedelmi okok 

miatt eltekintünk. 

 HIPO NORMO 

 MAP A1 PHI1 F(x)1 F(x)2 F(x)3 MAP A1 PHI1 F(x)1 F(x)2 F(x)3 

1. 86,83 15,25 -1,73 0,26 0,33 0,54 106,44 18,53 -1,95 0,28 0,77 0,55 

2. 83,66 24,77 -1,31 0,75 0,41 0,57 86,92 30,44 -1,63 0,78 0,86 0,58 

3. 77,65 18,26 -1,47 0,46 0,22 0,55 78,23 20,59 -1,49 0,53 0,33 0,56 

4. 64,89 13,04 -1,40 0,32 0,06 0,54 96,31 22,66 -1,65 0,54 0,67 0,56 

5. 78,69 13,58 -1,66 0,24 0,19 0,54 86,36 28,35 -1,76 0,67 0,86 0,58 

6. 103,80 25,01 -1,75 0,58 0,84 0,57 99,81 24,41 -1,72 0,57 0,79 0,57 

7. 75,70 16,26 -1,43 0,41 0,14 0,55 82,14 20,91 -1,66 0,47 0,49 0,56 

8. 76,71 13,05 -1,45 0,31 0,09 0,54 82,58 17,76 -1,46 0,45 0,23 0,55 

9. 74,01 15,37 -1,54 0,34 0,16 0,54 98,25 22,66 -1,53 0,60 0,60 0,56 

10. 62,34 13,64 -1,41 0,33 0,06 0,54 70,29 21,57 -1,39 0,61 0,24 0,56 

11. 54,09 7,18 -1,26 0,21 0,01 0,52 80,37 20,55 -1,51 0,53 0,35 0,56 

12. 81,70 26,32 -1,56 0,69 0,65 0,57 69,15 27,56 -1,58 0,72 0,63 0,58 

13. 89,61 21,08 -1,46 0,57 0,40 0,56 96,27 22,28 -1,50 0,60 0,54 0,56 

14. 70,50 25,03 -1,47 0,69 0,44 0,57 90,98 35,42 -1,71 0,86 0,96 0,60 

15. 93,58 23,83 -1,70 0,56 0,73 0,57 86,80 34,16 -1,71 0,83 0,94 0,59 

16. 90,03 20,16 -1,64 0,45 0,51 0,56 89,92 21,41 -1,41 0,61 0,38 0,56 

17. 90,45 14,06 -1,67 0,25 0,27 0,54 92,16 17,76 -1,61 0,39 0,39 0,55 

18. 67,39 19,68 -1,50 0,49 0,23 0,55 93,09 30,24 -1,72 0,74 0,90 0,58 

   max: 0,75 0,84 0,57   min: 0,28 0,23 0,55 

   H: 12 15 0   H: 4 7 0 

   N: 6 3 18   N: 14 11 18 
 

1.5. táblázat: Az első mintavételezésnél számolt F(x)-értékek. 

A különböző esetekhez tartozó értékeket az 1.4. táblázat együtthatói alapján határoztuk meg. 

A félkövérrel jelölt szélsőértékek – ha csak egyszer mintavételeztünk volna – rendre a KNORMO és 

a KHIPO értékeknek felelnének meg. A szürkével jelölt értékek azt mutatják, hogy 0,5-ös döntési 

szint esetén melyik betegeket sorolnánk a NORMO csoportba. Ekkor az egyes módszerek 0,5-ös 

döntési szinthez tartozó szenzitivitása rendre 70%, 79% ill. 50%, 

specificitása pedig rendre 75%, 68% ill. 0%. 
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1.3.6 ROC analízis 

Az egyes kategorizálási módszerek eredményességét ROC (Receiver Operating 

Characteristics) analízis segítségével vizsgáltuk meg, amely széles körben 

alkalmazott módszer a diagnosztikai tesztek hatékonyságának elemzésére 

[60]. 

A ROC analízis lényege, hogy különböző döntési szinteknél meghatározza az 

adott módszer alapján a diagnosztikai szenzitivitást és a specificitást, és az így 

kapott számpárokat egy koordinátarendszer x- és y-tengelyén ábrázolja. A 

döntési szint folytonos változtatásával így egy görbe adódik, amit ROC-

görbének nevezünk. A ROC-görbe alatti terület (Area Under Curve, AUC) azt 

jelzi, hogy a módszer milyen hatékonysággal alkalmazható a két csoport 

szétválasztásához. Több módszer esetén a görbe alatti terület mutatja meg, 

hogy melyik módszer a legalkalmasabb a két csoport szétválasztására. 

Az egyes esetekhez tartozó ROC-görbéket a 1.8. ábra tartalmazza. Noha az 

AUC értéke a második esetben volt a legnagyobb, a küszöbértékekhez tartozó 

szenzitivitás és specificitás abban az esetben volt a legjobb, amely során a 

kategorizálást az A1 értékek alapján végeztük. 
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1.8. ábra: Az egyes módszerekhez tartozó ROC-görbék. A hipo- ill. normo-küszöbértékeknek 

megfelelő szenzitivitás-specificitás értékpárokat rendre piros, ill. fekete pontok jelölik. 

1.3.7 Módszer alkalmazása teszt adatokra 

A paraméterek és az osztályozási módszerek meghatározása után kutatásunk 

végső lépéseként a teszt adatbázishoz tartozó, eddig még nem vizsgált 14 

hipovolém és 14 normovolém beteget kategorizáltuk a HIPO és NORMO 

csoportokba az egyes módszerek alapján. Először minden beteg 

vérnyomáslefutásából kiválasztottunk véletlenszerűen egy szívperiódusnyi 

szakaszt. Néhány betegnél több mérés is rendelkezésre állt, itt minden 

mérésből választottunk egy periódust. 

Mindhárom esetben minden betegnél meghatároztuk az 𝐹(𝑥)  értékét (több 

mérés esetén minden méréshez külön-külön). Ha az 𝐹(𝑥) értéke kisebb volt, 

mint a HIPO-küszöbérték, akkor az adott mérést a HIPO csoportba soroltuk, 

ha pedig nagyobb volt, mint a NORMO-küszöbérték, a beteget a NORMO 

csoportba soroltuk. Ha ezek egyike sem állt fent, nem hoztunk döntést. Azokat 

a betegeket, akiket egyik kategóriába sem, vagy egyik mérésnél HIPO, egy 
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másiknál pedig NORMO kategóriába soroltunk, végül egyik kategóriához sem 

rendeltük. 

A csoportosítás eredményét az 1.6. táblázat mutatja. A legjobb eredményt a 

harmadik osztályozási módszerrel kaptuk, amikor a csoportosítást csak az A1 

értéke alapján végeztük. Ekkor a 14 hipovolém betegből 10-nél (71%) hoztunk 

döntést, amiből 8-szor (azaz a döntések 80%-ában) jól döntöttünk, 2-szer (a 

döntések 20%-ában) pedig nem. A normovolém betegeknél szintén 5 betegnél 

hoztunk döntést (35%), ám ebből csak 2-szer döntöttünk jól (40%), és 3-szor 

rosszul (60%). 

 

Valódi csoport: HIPO (n=14) NORMO (n=14) 

Besorolás: HIPO NORMO Egyik sem HIPO NORMO Egyik sem 

1. módszer 4 1 9 1 0 13 

2. módszer 6 1 7 4 0 10 

3. módszer 8 2 4 3 2 9 
 

1.6. táblázat: Csoportosítás eredménye teszt adatsorra az egyes módszerek esetén 
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1.4 Értékelés 

A vérnyomásgörbének a vérkeringés vizsgálatánál fontos szerepe van, mivel 

számos információt hordoz a véráramlásról. Az alacsony vérnyomásérték 

jelezhet ugyan sokkos állapotot, de sem a keringési perctérfogat, sem a 

szervezetben keringő vérmennyiség becslésére nem alkalmas. Mint korában 

említettük, jelen pillanatban nincs olyan módszer, amely segítségével a 

hipovolémia időben felismerhető lenne. Mivel nem ismert olyan 

hemodinamikai paraméter, amely önmagában alkalmas lenne a keringő 

vérmennyiség megállapítására, a hipovolémia megállapításához több 

paraméter egyidejű vizsgálata szükséges. 

Jelen kutatás célja az volt, hogy olyan paramétereket találjunk, amelyek az 

artériás vérnyomásgörbéből számolhatók, és alkalmasok a hipovolémia 

diagnosztizálására. Ilyen paraméterek azért lennének előnyösek és hasznosak 

a klinikai gyakorlatban, mert meghatározásuk egyszerűbb és jóval olcsóbb, 

mint a részletes hemodinamikai vizsgálatokat igénylő társaik. 

Noha több olyan paramétert találtunk, amely értéke hipovolémia és 

normovolémia esetén különbözik, ezek az eltérések csak az A1, a MAP és a 

PHI1 esetében voltak jelentősek. Az eltérés az A1 esetén volt a 

legszignifikánsabb. Az A1 és a MAP között gyenge korreláció azt sejteti, hogy 

az A1 több információt tartalmaz a szervezetben keringő vérmennyiséggel 

kapcsolatban, mint a szakirodalomból jól ismert átlagos vérnyomás. 

A vérkeringés összetettsége miatt több tényező járulhat hozzá ahhoz, hogy a 

folyadékbevitel hatására az A1 értéke nő. Elképzelhető például, hogy az 

eltérést az okozza, hogy a szív perctérfogata nő, vagy, hogy az erek 

megváltozott töltöttségi állapota miatt a rugalmasságuk megváltozik. Ennek 

pontos magyarázatához további kutatásokra van szükség. 

Végül fontos szót ejtenünk a vizsgálatunk korlátairól. Először is, csak olyan 

hipovolém betegeket vizsgáltunk, akiknél a kezelés folyadékterápiával történt. 

Az itt kapott eredmények a gyógyszeres kezelésben részesülő betegekre nem 

vonatkoznak, ők külön vizsgálatot igényelnek. Másodsorban, noha az A1 

hatékony paraméternek mutatkozott a hipovolémia detektálására a 
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rendelkezésünkre álló adatokon, további mérési eredmények híján sajnos nem 

állt módunkban módszerünket nagyobb adatbázison is ellenőrizni. Így az 

alacsony mintaelemszám miatt az eredmények megerősítéséhez további 

vizsgálatokra van szükség. 
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1.5 Összefoglalás 

Ebben a dolgozatban kísérletet tettünk arra, hogy olyan, a vérnyomásgörbéből 

számolható paramétereket találjunk, amelyek alkalmasak lehetnek a 

hipovolémia detektálására. Azt találtuk, hogy a p(t) vérnyomáslefutás egy 

véletlenszerűen kiválasztott szívperiódusnyi szakaszára Fourier-

transzformációt (FFT) alkalmazva, az első harmonikushoz tartozó amplitúdó 

alkalmas erre a célra. Egy 14 hipovolém és 14 normovolém betegből álló teszt 

adatbázison végzett ellenőrzés azt mutatta, hogy ha a csoportok közötti 

besorolást kizárólag ezen paraméter segítségével végezzük, a hipovolém 

betegeknél 10 esetben hoztunk döntést, ami 80%-ban helyes volt, és 20%-ban 

téves. Ezt azt jelzi, hogy ez a paraméter alkalmas lehet a hipovolémia 

detektálására. A paraméter értékét növeli, hogy meghatározása nem kíván 

külön beavatkozást vagy mérést, ugyanis az egyébként is rendelkezésre álló 

p(t) vérnyomáslefutásból rövid számítással (FFT) kiértékelhető. A fejezethez 

kapcsolódó 1. tézist az 5. fejezet tartalmazza.  
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2 TESTMOZGÁS HATÁSÁNAK MODELLEZÉSE ARTÉRIÁS 

ÉRHÁLÓZATOKBAN 

2.1 Véráramlás-modellek típusai 

Amint az előző fejezetben láthattuk, az artériás vérnyomáslefutás számos 

fontos információt hordoz a szervezet egészségi állapotával kapcsolatban. Az 

elmúlt évtizedekben több véráramlás modellezésével foglalkozó cikk látott 

napvilágot. A modellezés elsődleges célja, hogy a véráramlás jellemzőit olyan 

helyen is meg tudjuk határozni, ahol azok mérése bonyolult, költséges vagy 

veszélyes lenne (pl. a szívkoszorúerekben). 

Ezek a modellek több kategóriába sorolhatók aszerint, hogy az áramlási teret 

(jelen esetben az egyes érszakaszokat) hány dimenzióban vizsgálják. Míg a 0-

dimenziós (másnéven koncentrált paraméterű) modellek az egyes szervek közti 

hemodinamikai kölcsönhatásokról adnak tömör jellemzést, az 1-dimenziós 

(másnéven elosztott paraméterű) modellek a pulzushullám terjedésének 

vizsgálatát teszik lehetővé. A 2-dimenziós modellek segítségével pl. 

körszimmetrikus érszakaszokban, érszűkületekben vagy bifurkációkban 

vizsgálható az áramlás. Napjainkban a számítógépek fejlődésével a 3-

dimenziós modellek szerepe is egyre jelentősebb. Segítségükkel olyan 

anatómiai jellemzők (pl. görbület, bifurkációk) hatása is vizsgálható, amire az 

alacsonyabb dimenziós modellek nem alkalmasak. 

A többdimenziós modellek népszerűsége ellenére az 1-dimenziós modellek 

továbbra is fontos szerepet töltenek be, különösen több artériából álló 

érhálózat vizsgálata esetén. Ennek elsődleges oka, hogy jóval kisebb a 

számítási igényük, mint 3-dimenziós társaiknak, ami akár egy asztali 

számítógépen is lehetővé teszi pl. egy teljes érhálózat vizsgálatát. Több 

összehasonlító kutatás eredményeként elmondhatjuk, hogy az artériás 

véráramlás fő jellemzőinek meghatározására az 1-dimenziós modellek is 

alkalmasak [61]. Továbbá, egyre gyakrabban előfordulnak ún. összetett 

modellek [62], [63], amelyek az egyes típusok előnyeit kívánják összevonni pl. 

úgy, hogy a 3-dimenziós modell peremfeltételének kiszámításához 1-

dimenziós modelleket használnak. 
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A következő fejezetekben először az artériás érhálózatban, majd a 

koszorúérhálózatban végzett kutatásaink eredményeit mutatjuk be. Mindkét 

résznél először összefoglaljuk a szakirodalomban található korábbi vizsgálatok 

eredményeit, majd bemutatjuk az általunk használt módszereket, illetve a 

vizsgálat során kapott eredményeket. 
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2.2 Irodalmi áttekintés 

A nap jelentős részében testünk mozgásban van: utazás, sétálás vagy 

sportolás közben különböző hatásoknak van kitéve. Ezek a hatások különösen 

jelentősek, ha a testünk hirtelen gyorsuló mozgást végez (pl. gépjárművekben 

vagy repülőkben), de alacsony vérnyomás fennállása esetén egy fekvő 

helyzetből történő hirtelen felállás is veszélyes lehet [64]. Hullámvasúton vagy 

tüsszentés közben a test egyes pontjaiban akár 3g gyorsulást is 

tapasztalhatunk, ám ez az érték vadászpilótáknál akár a 9g értéket is elérheti 

[65]. Noha az emberi szervezet jelentős mértékben képes az alkalmazkodásra, 

a hosszantartó gyorsuló hatások számok egészségügyi problémát okozhatnak 

(pl. fejfájás, pulzusemelkedés, hasi fájdalmak, vér felgyülemlése a vénákban) 

[66], egy 1 percig tartó 16g gyorsulás pedig akár halálos következményekkel 

járhat [67]. 

Egyes tanulmányok mozgásmentes érhálózatban vizsgálták a testmozgás 

hatását úgy, hogy megnövelték a pulzusszámot vagy a vérnyomást [68], 

azonban ezek a modellek a mozgás mechanikai hatását nem vették figyelembe. 

Más tanulmányok azt vizsgálták, hogy a mozgás hogyan befolyásolta a 

vérnyomást vagy a pulzusszámot [69]–[71], azonban itt csak mérés történt, 

modellezés nem. Megint más tanulmányok a gravitáció véráramlásra gyakorolt 

hatását vizsgálták a test megváltozott pozíciójában pl. a tüdő artériáiban [72], 

[73], fejdöntés hatására [74], [75] vagy kézenállás esetén [76]. Ez utóbbi 

modellek azonban mind mozgásmentes érhálózatot vizsgálnak, és csak az 

érszakaszok pozícióját és a gravitációt veszik figyelembe. 

2.2.1 Mérések mozgó érhálózatban 

A testmozgás modellezésekor az egyik nehézséget az élettani folyamatok 

összetettségének figyelembe vétele okozza. Ilyen például az erek önszabályozó 

(autoregulációs) képessége, amely azt jelenti, hogy bizonyos helyzetekben – a 

megváltozott átáramló vérmennyiség hatására – az erek az átmérő változásával 

úgy változtatják meg az áramlási ellenállást, hogy végső soron az átáramló vér 

mennyisége ne változzon [77]. Mivel ezen folyamatok pontos kvantitatív 

jellemzése nem ismert, ezért egy matematikai modellbe is nehéz beépíteni őket. 
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A másik nehézséget az jelenti, hogy a jelenleg elérhető, emberi vérnyomás 

mérésére alkalmas eszközök többsége csak akkor ad pontos eredményt, ha az 

illető nyugalomban van [78]. Amennyiben ez nem megoldható, a mérés során 

a mozgás által okozott változást is figyelembe kell venni. Ezt a feladatot futók 

számára készített pulzusmérő óra esetén Horiguchi és társai a gyorsulás és a 

térfogatáram változása között felírt egyszerű átviteli függvény segítségével 

oldották meg [79], Galichet és társai pedig fuzzy logikát alkalmazva becsülték 

meg a szisztolés vérnyomást a szívritmus és a gyorsulás nagysága alapján [80]. 

Egyes kutatások mozgás közben vizsgálják a véráramlást. Ilyen például 

Palatini és társai 1989-ben közzétett tanulmánya, amelyben futás illetve 

biciklizés során végeztek méréseket [81]. A vérnyomást egy, a bal alkar 

artériájába helyezett katéter segítségével rögzítették, amit a szív magasságába 

helyezett nyomástávadóhoz illetve egy infúziós pumpához csatlakoztattak (2.1. 

ábra). Megfigyelték, hogy a testmozgás egy bizonyos frekvenciájú 

komponenssel modulálja a vérnyomást (2.2. ábra). Ezt ugyan már korábban 

is megfigyelték [82], Palatini azonban megmutatta, hogy ez a moduláció nem 

mérési hiba, hanem a szívritmus és a mozgás frekvenciájának különbségétől 

függ. Ehhez összehasonlította a kari artériákban mért vérnyomást futó illetve 

bicikliző embereknél. 

A másik hasonló tanulmányt két évvel később, 1991-ben Belardinelli 

publikálta, aki társaival in vivo vérnyomásméréseket végzett egy mozgatható 

asztalra rögzített kutya nyaki és hasi artériájában [83]. Az asztalt sűrített 

levegővel töltött tartály segítségével gyorsították, aminek a nagyságát a 

tartálynyomás segítségével módosították. 

2.2.2 Sud és Sekhon modelljei 

Az első olyan áramlási modellek, amelyek a testmozgás véráramlásra gyakorolt 

hatását vizsgálják, Sud és Sekhon indiai kutatók nevéhez fűződnek, akik a 

mozgás hatását a mozgásegyenletben szereplő gyorsulás változtatásával 

modellezték 2 dimenzióban. Mivel ezek a modellek később más tanulmányok 

alapját képezték, az alábbiakban röviden bemutatjuk őket, azonban a dolgozat 

egységessége érdekében az eredeti jelöléseket megváltoztatjuk. 
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2.1. ábra A vérnyomás rögzítésére használt mérőműszer [81] 

 

 

2.2. ábra Artériás vérnyomás a kari artériában futás közben (fölül) és biciklizéskor (alul) [81]. A 

grafikonok közötti különbség oka, hogy a futó mozgatja karját futás közben, míg a kerékpáros 

karja a kormányon nyugszik. 
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Első, 1983-ban publikált modelljükben egyetlen mozgó érszakaszt vizsgáltak. 

Az érfal mozgását a következő periodikus komplex függvénnyel írták le [84]: 

 𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝑔𝑒𝑖𝜔𝑡, 

(3) 

ahol a 𝑣 az érfal longitudinális sebessége, 𝑔 a gravitációs gyorsulás, 𝜔 pedig a 

szögsebesség. Ezt az összefüggést alkalmazták az érfal mentén perem-

feltételként az alábbi Navier-Stokes egyenletben: 

 
𝜌

𝜕𝑣

𝜕𝑡
= −

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 휂 (

𝜕2𝑣

𝜕𝑟2
+

1

𝑟

𝜕𝑣

𝜕𝑟
), 

(4) 

ahol 𝑟 , 𝜌 , 휂  és 𝑣  rendre a középvonaltól mért távolságot, a sűrűséget, a 

viszkozitást és a longitudinális vérsebességet jelölik, 𝑡 az idő, és 𝜕𝑝/𝜕𝑥 a szív 

modellezésére használt, az érfalhoz képest azonos frekvenciával mozgó, 𝐴 

amplitúdójú periodikus nyomásgradiens: 

  
−

𝜕𝑝

𝜕𝑥
= 𝐴𝑒𝑖𝜔𝑡. 

(5) 

A vizsgálatok során a vért newtoni folyadéknak, az áramlást laminárisnak 

tekintették, az érszakaszt pedig egy merev falú csővel modellezték. A 

mozgásegyenletet analitikusan oldották meg, és a megoldást nulladrendű 

Bessel-függvények formájában közölték. Megfigyelték, hogy nagyobb átmérőjű 

combverőérben az érszakasz tengelye közelében a mozgásnak nincs hatással 

az áramlásra, viszont az érfal felé közeledve a sebesség amplitúdója 

exponenciálisan nő, amíg meg nem egyezik az érfal sebességével. Másrészt 

viszont a kis átmérőjű arteriolában a sebesség lényegében mindenütt 

megegyezik az érfal sebességével. 

1984-ben publikált modelljükben a gyorsulás változását egy trapéz alakú 𝐹(𝑡) 

függvénnyel írták le (2.3. ábra), amely 0-ból indulva egy értékig egyenletesen 

nő majd egy idő után újra 0-ra csökken [85]: 

 𝐹(𝑡) = 𝑎0 ⋅ (𝑡 − 𝑡1) ⋅ 𝑢(𝑡 − 𝑡1) − 𝑎0 ⋅ (𝑡 − 𝑡2) ⋅ 𝑢(𝑡 − 𝑡2) 

𝐹(𝑡) = −𝑎1 ⋅ (𝑡 − 𝑡3) ⋅ 𝑢(𝑡 − 𝑡3) + 𝑎1 ⋅ (𝑡 − 𝑡4) ⋅ 𝑢(𝑡 − 𝑡4), 

(6) 
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ahol 𝑎0  és 𝑎1  az emelkedés és csökkenés meredeksége, 𝑡1  a gyorsulás 

megjelenésének pillanata, 𝑡2 − 𝑡1  az emelkedés, 𝑡4 − 𝑡3  a csökkenés 

időtartama, 𝑡4  a gyorsulás megszűnésének ideje, 𝑢(𝑡)  az egységugrás 

függvény, és 𝑡 az idő. 

 

2.3. ábra A gyorsulás változására használt trapéz alakú függvény [85] 

A szívműködést a nyomás változtatásával modellezték, amit az alábbi 

koszinuszfüggvénnyel közelítettek: 

 𝜕𝑝

𝜕𝑥
= 𝑀𝐴𝑃 + 𝐴 ⋅ cos𝜔𝑡, 

(7) 

ahol 𝑀𝐴𝑃 a nyomásgrádiens konstans tagja (azaz az átlagos vérnyomás), 𝐴 

pedig a pulzáló tag amplitúdója, 𝜔 = 2𝜋𝑓𝑝 és 𝑓𝑝 a frekvencia. 

A Navier-Stokes egyenleteket a Laplace-transzformáció segítségével 

analitikusan oldották meg, és nulladrendű komplex Bessel-függvények 

formájában tették közzé. Vizsgálatuk során a következő megfigyeléseket tették: 

1. Minél nagyobb a gyorsulás változása, annál jelentősebb a véráramlásra 

– pl. térfogatáramra, sebességre, és csúsztatófeszültségre – gyakorolt 

hatása. 

2. Az egyirányú gyorsulás csak az átlagértékeket változtatja meg, a 

periodicitást nem befolyásolja. 

3. A sebesség megváltozásához sokkal több időre van szükség, mint a 

gyorsulás megváltozásához. 

Egy évvel később, 1985-ben publikált tanulmányukban a gyorsulás leírására 

egy 0 körül oszcilláló koszinuszfüggvényt használtak [86]: 

𝑔 = 𝐴 ⋅ cos(𝜔𝑡 + 𝜑), 
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ahol 𝐴 a gyorsulás amplitúdója, 𝜔 = 2𝜋𝑓𝑝  a szögsebesség, 𝑓𝑝  a frekvencia, 𝜑 

pedig a fáziskérés a gyorsulás és a – szintén koszinuszfüggvénnyel modellezett 

– szívmozgás között. 

Ebben a modellben öt különböző átmérőjű artériát vizsgáltak meg külön-külön 

(aorta, femoralis, carotid, coronaria, arteriola). Az érszakaszokat itt is végtelen 

hosszú, merev falú csövekkel modellezték. Megfigyeléseik a következők voltak: 

1. A testmozgás nincs hatással az átlagos véráramra, feltéve, hogy az a 

szívműködést nem zavarja meg. 

2. A mozgás befolyásolja a véráramlás – pl. térfogatáram, sebesség, 

gyorsulás, csúsztatófeszültség – pillanatnyi értékét. 

3. A fenti változók fluktuációjának amplitúdója a gyorsulás növekedésével 

nő. Ha a gyorsulás mértéke <0,01g, a hatás elhanyagolható. Ha azonban 

meghaladja a 0,5g értéket, a fluktuáció jelentősen megnő. 

4. A mozgás hatása a nagyobb átmérővel rendelkező erekben jelentősebb. 

Még ugyanebben az 1985-ös évben egy másik modellt is közzétettek, 

amelyben gyorsan oszcilláló mozgás hatását vizsgálták [87]. Megállapították, 

hogy a mozgás hatására megnövekedett sebesség, ill. csúsztatófeszültség adott 

esetben akár kárt is okozhat a vérkeringésben.  

Sud és Sekhon következő, 1986-os modelljében egy 128 érszakaszból álló 

artériás érhálózaton végeztek vizsgálatot [88]. Az érszakaszok geometriai 

paramétereit (sugár, hossz, és pozíciót jellemző tájolási szög) Avolio 

tanulmányaiból merítették [89]. Az érfalat itt is rugalmatlannak tekintették, 

viszont az egyenletek megoldására végeselem módszert használtak. A mozgás 

leírása itt is periodikus trigonometrikus függvényekkel történt, a korábbiaknál 

bonyolultabb módon – az érszakasz átmérőjét illetve a tájolási szöget is 

figyelembe véve – ezért ezek pontos közlésétől eltekintünk. A mozgás hatásával 

kapcsolatban az alábbi észrevételeket tették: 

1. A térfogatáram amplitúdója a gyorsulás amplitúdójával arányosan 

változik. Az aortán kívül – ahol a nyomás peremfeltételként adott – 

ugyanez igaz a nyomás amplitúdójára is. 
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2. A gyorsulás iránya −90°-tól (amikor a gyorsulás a fej irányába mutat) 

+90°-ig változik (amikor a gyorsulás a láb irányába mutat). A számítási 

eredmények azt mutatják, hogy amikor a gyorsulás irányt vált, az 

áramlás iránya is megváltozik. Az áramlás amplitúdója akkor a 

legkisebb, ha a gyorsulás a testre merőleges irányban – 0° esetén – hat. 

Bizonyos artériákban az áramlás amplitúdója nagyobb, ha gyorsulás és 

az artéria közti hajlásszög csökken. 

3. Amikor a vér a láb irányába gyorsul, a fölső csúcspontokban 

alacsonyabb a nyomás, mint az alsó pontokban, és fordítva. 

4. Ha a gyorsulás frekvenciája növekszik, az artériákban az áramlás 

amplitúdója csökken. 

Sud és Sekhon utolsó, mozgás hatását vizsgáló tanulmánya 1987-ben jelent 

meg [90]. Ebben egy érszűkülettel rendelkező fő nyaki ütőérben (arteria 

carotis) vizsgálták a vér áramlását. A gyorsulást koszinuszfüggvénnyel írták 

le, az érfalat merevnek tekintették, és a megoldást itt is analitikus módon, 

Bessel-függvényekkel adták meg. Ezen kutatás eredményeit – a cikkhez való 

korlátozott hozzáférés miatt – nem áll módunkban közölni. 

2.2.3 További modellek 

Az elmúlt évek során számos, a fentiekhez hasonló tanulmány született, 

amelyek egy részéről a rendelkezésre álló források alapján rövid összefoglalót 

adunk, az eredeti jelölések felhasználásával. A vizsgált tanulmányok tartalmát 

a könnyebb áttekinthetőség érdekében a függelékben táblázatos formában is 

közöljük (7.1. táblázat). 

1988-ban két másik indiai kutató, Misra és Sahu is közzétett egy 1-dimenziós 

modellt, amelyben egyetlen mozgó érszakaszban modellezték a véráramlást 

[91]. A megoldást ők is analitikusan, Bessel-függvények segítségével adták 

meg. Az érszakasz mozgását egy komplex oszcilláló függvénnyel modellezték: 

 𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝐴 ⋅ 𝑒𝑖𝜔(𝑡−

𝑥
𝑐
), 

(8) 

ahol 𝑣 az érfal axiális sebessége, 𝐻 a gyorsulás amplitúdója, 𝜔 a szögsebesség, 

𝑐 a hullámterjedési sebesség, 𝑥 pedig az abszcissza. A kutatás elsődleges célja 
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a különböző – elasztikus ill. viszkoelasztikus – érfalmodellek összehasonlítása 

volt. A mozgás hatásával kapcsolatban a kutatók nem fogalmaztak meg 

észrevételeket, az ábrák alapján azonban feltételezhető, hogy hasonló 

eredményekre jutottak, mint Sud és Sekhon. 

1989-ben Belardinelli és társai tanulmányt végeztek arról, hogy milyen 

hatással van a vérnyomásra az, amikor a testhelyzet megváltozik egyenes 

vonalú vagy forgó mozgás esetén. Numerikus számításuk eredményeként 

megállapították, hogy az oszcillációk frekvenciáját jelentősen befolyásolja az 

érfal rugalmassága. 1991-ben közzétett tanulmányukban hasonló 

számításaikat in vivo mérésekkel is validálták [83]. A mért adatok jó egyezést 

mutattak a modell során kapott eredményekkel. Összegzésként a kutatók azt 

fogalmazták meg, hogy a hétköznapi életben tapasztalt hirtelen gyorsulás az 

átlagosnál jóval magasabb vérnyomást okozhat. 

1990-ben és 1991-ben Chaturani és Palanisamy a Sud és Sekhon-féle 

modellhez hasonló, de annál egyszerűbb modellt tettek közzé [92], [93] newtoni 

és nem-newtoni folyadékok esetén is. Ők is arra a megállapításra jutottak, 

hogy a testmozgásnak jelentős hatása van a véráramlásra. Számítási 

eredményeiket Sud és Sekhon eredményeivel összevetve minőségi egyezést 

találtak, viszont az térfogatáram esetében az átmérőtől függően jelentős 

eltérést (19%-3000%) tapasztaltak. Ezt az eltérést azzal a – Sud-féle modellben 

nem szereplő – megfigyelésükkel indokolták, hogy a testmozgás érsebességre 

gyakorolt hatása a kisebb átmérőjű ereknél a középvonalnál, a nagyobb 

ereknél viszont az érfalak közelében jelentősebb. 1994-ben két másik kutató, 

Majhi és Nair végzett Chaturaniéhoz hasonló vizsgálatot [94]. Ebben a vért 

egy másik típusú, szintén nem-newtoni folyadékkal modellezték. A számítási 

eredmények nem tértek el jelentősen Chaturani modelljétől. 

1992-ben O’Rourke és Avolio hosszútávfutás hatását vizsgálták [95]. 

Modellként egy egyszerű érszakaszt használtak, amiben a mozgás és a 

szívverés vérnyomásra gyakorolt hatását vizsgálták. Megfigyelték, hogy 

amennyiben a két hatás frekvenciája megegyezik, interferencia lép fel (ún. 

„beat”-jelenség), ami az artériás vérnyomás csökkenéséhez, és ezáltal a 

perctérfogat növekedéséhez vezet. 
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1994-ben Srivastava és társai Sud és Sekhon modelljét felhasználva 

vizsgálták a mozgás hatását nem-newtoni folyadék esetén [96]. A gyorsulás 

változását koszinuszfüggvénnyel írták le. A testmozgás hatásával kapcsolatos 

megfigyeléseik megegyeznek az eredeti kutatás eredményeivel. Egy másik, 

hasonló kutatásukban a gyorsulás változását trapéz alakú függvénnyel 

modellezték [97]. 

1995-ben Chaturani és Wassf Sud és Sekhon modelljét fejlesztették tovább 

[98]. Míg az eredeti modellben a mozgásegyenlet megoldása komplex változós 

Bessel-függvények alakjában, közelítőleg volt megadva, ebben a modellben 

valós formulák segítségével sikerült meghatározni annak pontos értékét. A 

kutatók a testmozgás hatásáról mindössze annyit jegyeztek meg, hogy valódi 

mozgásoknál a gyorsulás változása jelentősen eltér az eredeti modellben 

használt koszinuszfüggvénytől. 

1996-ban Chakravarty és társai érszűkületet tartalmazó artériás 

érszakaszban vizsgálták a vér áramlását [99], [100]. Egyik tanulmányukban 

az érfalat rugalmasnak és a vért newtoninak, míg a másikban az érfalat 

viszkoelasztikusnak és a vért nemnewtoni folyadéknak tekintették. A 

testmozgás hatását ők is a gyorsulás változtatásával modellezték. A változás 

leírására egy nemnegatív, trapéz alakú függvényt használtak. Kutatásuk során 

többek között azt figyelték meg, hogy a testmozgás hatására (pozitív 

gyorsulásértékek esetén) a sebesség nő, az érszűkület hatására pedig csökken. 

1999-ben hasonló kutatást végzett Misra és Pal nemnewtoni közegekben 

[101]. Vizsgálatuk során megfigyelték, hogy a testmozgás a véráramlás minden 

jellemző paraméterét befolyásolja. Továbbá, amennyiben a gyorsulás mértéke 

kellően nagy és tartós, akár visszaáramlás is előfordulhat. Véleményük szerint 

ez lehet az oka annak, hogy intenzív gyorsulásnál élettani problémák lépnek 

fel a szervezetben. 

Elshehawey és társai 2000-ben publikált cikkükben porózus anyagban 

vizsgálták a mozgás hatását a véráramlásra [102]. Sud és Sekhon kutatókhoz 

hasonlóan ők is koszinuszfüggvénnyel modellezték a gyorsulás változását. A 

mozgásegyenlet megoldását analitikus formában adták meg, eredményeikhez 
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azonban nem fűztek megjegyzést. 2003-ban El-Shahed is publikált egy 

hasonló modellt [103] azzal a különbséggel, hogy az érszakaszban érszűkület 

is volt. 

2006-ban Alirezaye-Davatgar PhD-disszertációjában az agyi ill. a teljes 

emberi érhálózatban vizsgálta a mozgás hatását [104]. A mozgásegyenletben 

szereplő gyorsulás változását egy szinusz függvény segítségével modellezte. A 

teljes artériás érhálózatban végzett szimulációkban a mozgás hatásának 

figyelembe vétele után stabilitási problémák léptek fel, ezért a vizsgálat ezen 

részében csak az agyi érhálózatot vették figyelembe. Vizsgálatuk eredménye 

összhangban volt Palatini és O’Rourke korábbi kutatásaival. 

Mandal és társai 2007-ben újabb modellt publikáltak, amelyben a vért 

nemnewtoni folyadéknak, az érfalakat pedig rugalmasnak tekintették [105]. A 

testmozgás hatását itt is a gyorsulás változtatásával modellezték, azonban a 

korábban használt trapéz alakú függvény helyett Sud és Sekhon kutatókhoz 

hasonlóan ők is koszinuszfüggvényt használtak. Vizsgálatuk során 

megfigyelték, hogy a testmozgás alkalmanként visszaáramlást idézhet elő az 

erekben, illetve a fali csúsztatófeszültség eltűnését is okozhatja. 

Nagarani és Sarojamma 2008-ban merev falú, szűkülettel rendelkező csőben 

vizsgálták a mozgás hatását perturbációs módszer segítségével [106]. A vért 

newnewtoni folyadéknak tekintették, a gyorsulás változását 

koszinuszfüggvénnyel modellezték. A szimulációk során a sebesség 

amplitúdója kétszer akkora volt, mikor a mozgás hatását is figyelembe vették. 

Megállapították továbbá, hogy míg az érszűkület jelenléte lassítja az áramlást 

és növeli az áramlás ellenállását, a mozgás ezzel ellentétes hatást vált ki. 

Deepa és társai 2009-ben plakkal rendelkező artériában végeztek 

vizsgálatokat [65]. A mozgás hatását a gyorsulás változtatásával modellezték, 

amelynek értékét folyamatosan növelték. Amikor a plakk közelében a fali 

csúsztatófeszültség 300 kPa fölé emelkedett, a plakkot megrepedtnek 

tekintették. Minél nagyobb volt a plakk mérete, annál kisebb intenzitású 

mozgás is elegendő volt a megrepedéshez. 2,4g-nél nagyobb gyorsulás fölött 

még kisebb méretű plakkoknál is drasztikusan megnőtt a feszültség. A 
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kutatók ebből azt a következtetést vonták le, hogy a gyorsulás növelése szoros 

összefüggésben van a csúsztatófeszültséggel, és bizonyos helyzetekben az 

artériában lévő plakkok meggyengüléséhez, ill. megrepedéséhez vezethet. 

Ro és Ryou 2009-ben és 2010-ben közzétett tanulmányukban CFD-

szimulációkat végeztek egy érszűkülettel rendelkező bifurkáció 3-dimenziós 

modelljében [67], [107]. A korábbi kutatásokhoz hasonlóan ők is azt 

tapasztalták, hogy a nagyobb gyorsulás növeli a sebességet és a 

csúsztatófeszültséget, sőt jelentős gyorsulás esetén a diasztolé alatt 

visszaáramlás is előfordul.  

2010-től kezdve Sankar és munkatársai számos olyan tanulmányt tettek 

közzé, amelyben érszűkületben vizsgálták a vér áramlását [108]–[112]. 

Ezekben a vért az áramlás középső rétegében newnewtoni, a falakhoz közeli 

rétegében pedig newtoni folyadéknak tekintették. Mindegyik kutatásban 

egyaránt azt találták, hogy a gyorsulás jelentősen megnöveli az áramlási 

sebességet. Hasonló eredményre jutott Kumar is 2010-ben publikált 

tanulmányában, amiben keskenyedő csőben végzett vizsgálatokat [113]. 

2013-ban közzétett tanulmányukban Bin és Mustapha érdes falú 

érszűkületben végzett vizsgálatai során azt figyelték meg, hogy a gyorsulás 

növekedésével a fali csúsztatófeszültség és az érirányú sebesség is nő [114]. 

Ugyanebben az évben Cho és társai CFD-szimuláció segítségével forgó 

mozgást végző érszűkületben végeztek vizsgálatokat merev ill. rugalmas 

érfalmodell esetén [115]. Az áramlás mindkét esetben aszimmetrikus volt, 

viszont rugalmas modell esetén az érfal mozgása periodikus változásokat 

okozott az áramlásban. Karim és Sankar egy évvel később közzétett 

tanulmányukban egy többszörös szűkülettel rendelkező artériában vizsgálta a 

mozgás hatását [116]. Korábbi kutatásokhoz hasonlóan ők is azt figyelték 

meg, hogy a gyorsulás megnöveli a térfogatáramot és csökkenti az 

impedanciát. 

2015-ben Siddiqui és társai olyan érszűkületben végeztek vizsgálatot, ahol az 

érfalnál csúszó fal (slip wall) peremfeltételt írtak elő [117]. Shit és Majee 

modellükben a vér időben változó viszkozitású folyadékként modellezték [118]. 
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Kumar és Sharma mágneses erőtérben [119], Ali és társai pedig egy 

vékonyodó átmérőjű, két, átfedésben lévő szűkületet tartalmazó artériában 

végeztek vizsgálatokat [120]. Sankar és társai két különböző folyadék 

viselkedését hasonlították össze [121]. A mozgás hatásával kapcsolatban 

mindannyian azt figyelték meg, hogy növeli az érirányú sebességet. Hasonló 

eredményre jutottak 2017-es tanulmányukban Zaman és társai [122] és 

Haghighi és Chalak is [123]. 

2.2.4 Összefoglalás 

A mozgás véráramlásra gyakorolt hatása a 80-as évektől napjainkig fontos 

kutatási téma. A tanulmányok túlnyomó többsége a mozgás hatását úgy vette 

figyelembe, hogy a mozgásegyenletben szereplő gyorsulás értékét változtatta 

meg, leggyakrabban a koszinuszfüggvény segítségével. Mindössze két olyan 

tanulmányt találtunk, ahol a szimuláció eredményeit méréssel is validálták: 

Palatini 1989-ben [81] ill. Belardinelli 1991-ben [83] közzétett tanulmányát. 

Szinte minden tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a mozgás hatása 

jelentősen befolyásolja a véráramlást, adott esetben az artériában lévő plakkok 

megrepedéséhez vezethet, illetve akár visszaáramlást is előidézhet az erekben.  

Fontos megjegyezni, hogy a kutatások többsége egyetlen érszakaszt vizsgál. Az 

egyetlen olyan általunk talált modell, amely a teljes artériás hálózatban 

vizsgálja a mozgás hatását, Sud és Sekhon 1986-os modellje [88] volt, viszont 

ebben a modellben az érfal rugalmasságát figyelmen kívül hagyták.  

Az általunk megvizsgált tanulmányok között egyetlen olyan modellt sem 

találtunk, amely alkalmas lenne arra, hogy rugalmas falú érhálózatban 

vizsgálja a mozgás véráramlásra gyakorolt hatását. 
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2.3 Modellek és módszerek 

Jelen dolgozatban egy olyan modellt mutatunk be, amely a Hidrodinamikai 

Rendszerek Tanszék munkatársai által készített egydimenziós szimulációs 

modellen alapul. A modell eredetileg csőhálózatokban történő áramlás 

szimulálására készült, de később artériás véráramlás modellezésére is 

használták. A modellről korábbi publikációk [124], [125], illetve Dr. Bárdossy 

Gergely doktori disszertációja [126] alapján adunk áttekintést. 

2.3.1 Az eredeti modell 

Az artériás érhálózatot egy 45 érszakaszból álló fagráffal modellezték, 

amelynek sematikus ábrája megtalálható a függelékben (7.1. ábra). Az 1-nél 

nagyobb rangszámmal rendelkező gráfpontokat belső csomópontoknak, az 1 

rangszámú pontokat pedig külső csomópontoknak vagy perifériáknak 

nevezték el. Az egyes érszakaszok morfológiai adatait (átmérő, hosszúság) 

Avolio [89] és Wang and Parker [127] munkája alapján határozták meg. 

A vért newtoni folyadéknak, az áramlást laminárisnak tekintették. Az érfalak 

viszkoelasztikus tulajdonságának leírására az ún. Poynting-Thomson modellt 

használták, ami a szakirodalomban Stuart-néven is ismert. Ez a modell 

gyakran alkalmazott eszköz a polimertechnikában műanyag csövek 

viszkoelasztikus tulajdonságainak meghatározására [128]. 

Az eredeti modellt egy elosztott fizikai modellben végzett mérések alapján 

validálták [129]. Később a modell továbbfejlesztett változatát sikeresen 

alkalmazták centrális aortanyomásgörbék meghatározására [124]. Az 

eredmények jó egyezést mutattak az irodalomban található mérési adatokkal 

[130]. 

2.3.1.1 Numerikus módszer 

Az egyes érszakaszokban a vér nyomása, sebessége és az érátmérő 

deformációja egy parciális differenciálegyenlet-rendszer megoldása 

segítségével történt, aminek numerikus megoldására a karakterisztikák 

módszerét használták. 
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Az egyenletrendszer első tagja a lineáris veszteségtaggal kiegészített Euler-

egyenlet, amely egydimenziós, körhenger alakú, deformálódó falú csövekben 

Halász et al. [131] alapján a következőképpen írható fel: 

  𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝑔

𝑑ℎ

𝑑𝑥
+

32𝜈

𝐷2
𝑣 = 0 

(9) 

ahol 𝐷 az érszakasz aktuális átmérőjét (m), 𝑝 a transzmurális nyomást (Pa), 𝑣 

az érirányú sebességet (m/s), ℎ az emelkedés mértéket (m), 𝜈 a kinematikai 

viszkozitást (m2/s), 𝑔 a gravitációs gyorsulást (m/s2) és 𝜌 a vérsűrűséget jelöli 

(kg/m3). 

Az áramcsőre felírt kontinuitási egyenlet [131] a korábban bemutatott Stuart-

modell figyelembevételével az alábbi módosított alakban írható fel: 

 
2
𝜕휀

𝜕𝑡
+ 2𝑣

𝜕휀

𝜕𝑥
+ (2휀 + 1)

𝜕𝑣

𝜕𝑥
= 0 

(10) 

Ebben az egyenletben 휀 az érfal teljes relatív megnyúlását jelöli (m), amely az 

anyagmodell szerint két részből tevődik össze: egy rugalmas elemből és egy 

viszkoelasztikus ún. Kelvin-Voigt elemből. Az érfal teljes relatív megnyúlása a 

rugalmas elem 휀1 -gyel, ill. a viszkoelasztikus elem 휀2 -vel jelölt relatív 

megnyúlásának összegeként számolható ki (2.4. ábra): 

 휀 = 휀1 + 휀2 (11) 

Az relatív megnyúlások meghatározása az alábbi egyenletekkel történik: 

 𝑝𝐷0

2𝛿0

(2휀 + 1) = 𝐸1휀1 
(12) 

 𝑝𝐷0

2𝛿0

(2휀 + 1) = 𝐸2휀2 + 휂2휀2̇ 
(13) 

ahol 𝐷0  az érszakasz kezdeti átmérőjét (m), 𝛿0  a falvastagságot (m) jelöli, 

továbbá az 𝐸1  (N/m2), 𝐸2  (N/m2) és 휂2  (Ns/m2) paraméterek az érszakasz 

anyagjellemzői, amelyeket úgy határozták meg, hogy az általuk számolt 

szimulációs eredmények jól közelítsék az Avolio [89] és Wang and Parker [127] 

által mért vérnyomásgörbéket, és kövessék az élettani folyamatokat [132]. 
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2.4. ábra A Stuart-modell sematikus ábrája [125]. A rugalmas elem (A) relatív megnyúlását 𝜺𝟏, a 

viszkoelasztikus elemét (B) pedig 𝜺𝟐 jelöli.  

2.3.1.2 Peremfeltételek 

A szívműködést vagy periodikus térfogatáram-, vagy nyomásgerjesztés 

segítségével modellezték, amelyet a szív helyén írtak elő peremfeltételként. A 

perifériákon található arteriolákat, ill. kapillárisokat az érszakaszok végén az 

ún. lineáris ellenállás-modell segítségével vették figyelembe: 

 𝛥𝑝 = 𝜌𝑄 = 𝑅𝑄, (14) 

ahol 𝛥𝑝 a perifériára jutó nyomásesés (Pa), 𝜌 a vér sűrűsége (kg/m3),   az 

ellenállás-tényező (m-1·s-1), 𝑅  az ellenállás (kg·m-4·s-1), 𝑄  pedig az átfolyó 

véráram (m3/s). 

A fojtások légkörre nyitottak, ezért 𝛥𝑝 értéke megegyezik az adott érszakasz 

végén fellépő transzmurális nyomással, azaz az érfalra belülről és kívülről ható 

nyomás különbségével. Az áramlási ellenállások értékét Wang és Parker [127] 

munkája alapján állították be. 

A modell Matlab környezetben készült. Kezdeti értéknek minden érszakaszon 

0 m/s sebességet és 105 Pa légköri nyomást adtak meg. A szimuláció 

elindulása után, néhány szívciklus elteltével előállt a kvázistacionárius 

állapot.  

2.3.2 Testmozgás hatásának vizsgálata 

Mozgásmentes érhálózatban (azaz, amikor a test mozdulatlan állapotban van), 

a vérrészecskékre a gerjesztésen kívül csak a gravitációs erő hat (2.5. ábra). 



50 
 

Ezért az eredeti modellben a mozgásegyenletben (9) csak a gravitációs erőtér 

hatását vették figyelembe (𝑔
𝑑ℎ

𝑑𝑥
). 

 

2.5. ábra Véráramlás modellezése mozgásmentes érszakaszban. A gravitációs erő hatását 

kifejező tag (𝒈
𝒅𝒉

𝒅𝒙
) a gravitációs gyorsulás (𝒈) és a meredekség (

𝒅𝒉

𝒅𝒙
) segítségével számolható ki. 

Mozgó érhálózatban (azaz, amikor a test mozgást végez) az áramlást 

befolyásoló tényezők jelentősen különböznek a mozgásmentes esettől. 

Egyrészt mivel a meredekség (
𝑑ℎ

𝑑𝑥
) értéke időben változik, a gravitációs erőtér 

gyorsító hatása is időben változni fog [133]. Másrészt pedig a test (és ezzel 

együtt az artériás hálózat) időben változó mozgása tehetetlenségi erőteret 

indukál. Ennek hatását úgy vettük figyelembe, hogy az Euler-egyenletet az 

érhez kötött, relatív koordinátarendszerben írtuk fel, amelyben a gravitáció 

mellett a mozgásból (gyorsulásból) adódó tömegerő (𝑓𝑥) is szerepel: 

 𝜕𝑤

𝜕𝑡
+ 𝑤

𝜕𝑤

𝜕𝑥
+

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝑔

𝑑ℎ

𝑑𝑥
+ 𝑓𝑥 +

32𝜈

𝐷2
𝑤 = 0 

(15) 

ahol 𝑤 immár nem az abszolút, hanem az érszakaszhoz viszonyított relatív 

sebességet (m/s) jelöli. A fenti egyenlet levezetése egyenes irányban mozgó cső 

esetén a függelék 7.1 fejezetében, általános esetben pedig Segletes és Walters 

tanulmányában [134] található. A képletben szereplő 𝑓𝑥 meghatározása úgy 

történik, hogy az érszakaszok egyes pontjainak pozíciójából először numerikus 

differenciálás segítségével meghatározzuk az adott pont gyorsulásvektorát (𝒂 =

(𝑎𝑥, 𝑎𝑦, 𝑎𝑧) ) az idő függvényében. Pl. az 𝑎𝑥  értéke a következőképpen 

számítható: 

 
𝑎𝑥𝑖

=
𝑣𝑥𝑖+1 

− 𝑣𝑥𝑖

𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖
= (

𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖

𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖
−

𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1

𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1
) ⋅

1

𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖
 

(16) 

ahol 𝑣𝑥𝑖
 az érfal sebességének 𝑥 -komponense, 𝑥𝑖  pedig az adott pont 𝑥 -

koordinátáját jelöli 𝑡𝑖 időpillanatban. 
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Ezután kiszámoljuk a gyorsulásvektor ellentettjének az érszakasszal 

párhuzamos komponensét, és annak előjeles nagyságát vesszük (2.6. ábra). A 

merőleges komponens az 1D áramlást nem befolyásolja. 

 

2.6. ábra Véráramlás modellezése mozgó érszakaszban. A pontok az érszakasz numerikus 

pontjait jelölik. A tömegerő (𝒇𝒙) a gyorsulásvektor (�⃗� ) ellentettje érirányú komponensének 

előjeles nagysága. A ti-1, ti, ti+1 az érszakasz pozícióját jelölik a különböző időpillanatokban. 

Az érszakasz mozgását a nyíl mutatja. 

2.3.2.1 „Csontgráf” definiálása 

Az eredeti modellhez képest lényeges változás továbbá, hogy az emberi 

csontváz alapján egy 12 csúcspontból álló ún. „csontgráfot” definiáltunk, 

amelynek sematikus ábrája a függelékben található (7.2. ábra). Az artériás 

érhálózat minden egyes csomópontját két csontgráfpont adott arányú 

osztópontjaként határoztuk meg, így a csontgráfpontok pozíciójának 

ismeretében a csomópontok helyzetét is ki tudtuk számolni. A csomópontok 

helyzetéből pedig már az egyes érszakaszok pozícióját is könnyen meg lehetett 

határozni. 

2.3.2.2 Coriolis-erő hatása 

Forgó mozgások esetén a forgó rendszerben mozgó tömegre (jelen esetben az 

áramló vérrészecskékre) a Coriolis-erő is hat, amely a 𝒈𝐶𝑜𝑟 = 2𝒘 × 𝝎 

összefüggéssel írható fel, ahol 𝝎  a koordináta-rendszer forgási 

szögsebességvektora, 𝒘 pedig a relatív áramlási sebességvektor [135]. Ebben 

az esetben az erő az érre merőleges irányú, ezért ennek a hatását szintén nem 

vesszük figyelembe. 

2.3.3 A modell validálása 

A módosított modellt először két olyan esetben alkalmaztuk, amelynél 

analitikus módon is meg tudtuk határozni a nyomásprofilt, így össze tudtuk 
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hasonlítani a szimuláció eredményét az analitikus megoldással, amelyet [136] 

alapján határoztunk meg. Elsőként egy 10 cm hosszú, érirányban 0,1 m/s2-

tel egyenletesen gyorsuló érszakaszt vizsgáltunk. Az érszakasz elején légköri 

nyomást írtunk elő, a végén pedig 0 m/s sebességet. A mozgás közben az 

érszakaszban a vér nem áramlott, tehát a vér relatív sebessége az 

érszakaszhoz képest 𝑤 = 0 m/s volt. Ekkor az érszakasz belső pontjában lévő 

nyomás az alábbi képlettel számolható ki: 

 𝑝(𝑥) = 𝑝0 + 𝜌 ⋅ 𝑎 ⋅ 𝑥, (17) 

ahol 𝑝0 a légköri nyomás (Pa), 𝜌 a vér sűrűsége (kg/m3), 𝑎 a gyorsulás mértéke 

(m/s2), 𝑥 pedig az érszakasz kezdőpontjától mért távolság (m). A szimuláció és 

az analitikus megoldás jó egyezést mutatott (2.7. ábra). 

 

2.7. ábra Nyomáseloszlás egyenletesen gyorsuló érszakaszban 

Ezután egy egyenletes forgómozgást végző érszakaszban vizsgáltuk a 

véráramlást a modell segítségével. Az érszakasz hossza itt is 10 cm volt, a 

szögsebességet pedig 4π/s-nak választottuk. A peremfeltételek ugyanazok 

voltak, mint a gyorsuló cső esetén. A vér relatív áramlási sebessége itt is 𝑤 = 0 

m/s volt. Forgómozgás esetén a nyomás eloszlása parabolikus lesz: 

 𝑝(𝑥) = 𝑝0 +
𝜌

2
⋅ 𝜔2 ⋅ 𝑥2, (18) 

ahol 𝜔 a szögsebesség (rad/s), a többi változó pedig ugyanaz, mint az előző 

esetben. A modell által kapott eredmények itt is jól közelítették az analitikusan 

számolt értékeket (2.8. ábra). 
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Ezután a modell segítségével különböző összetett mozgásformák hatását 

vizsgáltuk. 

 

2.8. ábra Nyomáseloszlás egyenletes forgómozgást végző érszakaszban 
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2.4 Eredmények 

2.4.1 Biciklizés 

Elsőként a biciklizés véráramlásra gyakorolt hatását vizsgáltuk [137]. A láb 

mozgását a négycsuklós mechanizmus alapján modelleztük (2.9. ábra). 

 

A szívnél (azaz a 7.1. ábra A pontjában) centrális p(t) nyomás-eloszlást adtunk 

meg periodikus bemeneti peremfeltételként (2.10. ábra). 

 

2.10. ábra Szívnyomás. A szimulációhoz használt bemeneti peremfeltétel. 

 

2.9. ábra Pillanatfelvétel a csontgráfról biciklizés közben. Egyenes vonalú egyenletes 

mozgást feltételeztünk, így az alsó végtagokon kívül a test többi részét állónak tekintettük. 

A szaggatott vonal a pedálok útvonalát jelölik. 
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A szimulációt 5 másodpercig futtattuk, ami 5 szívciklusnak felelt meg. A 

periodikus mozgás már az első szívciklus után kialakult (2.11. ábra). 

 

2.11. ábra Az aortánál számolt vérsebesség biciklizés közben 

A vizsgálat során a pedálkörzés sebességét (𝜔 ) álló helyzetből kiindulva 2 

fordulat/másodpercig (azaz 2 Hz-ig) növeltük, és minden szögsebesség esetén 

kiszámoltuk az átlagos véráramot az aortánál, a vállban, illetve a jobb alsó 

lábszárban egy szívciklus alatt (7.1. ábra). A szögsebesség növekedésével 

megnőtt az áramlás a bokában illetve az aortánál, a vállnál azonban nem 

történt jelentős változás (2.1. táblázat). A mozgás az átlagértékeket csak 

mérsékelten befolyásolta, viszont a grafikonok alakját jelentősen 

megváltoztatta (2.12. ábra). A vérnyomás- és vérsebesség-grafikonok alakja 

kvalitatív egyezést mutatott. 

  A D C 

𝝎
 (
H

z
) 

0,0 5,095 0,326 0,074 

0,5 5,101 0,326 0,078 

1,0 5,137 0,326 0,081 

1,5 5,142 0,326 0,085 

2,0 5,191 0,326 0,087 

2.1. táblázat Átlagos térfogatáram az aortánál (A), a vállban (D) és bokában (C), különböző 

szögsebességek esetén. A térfogatáram adatok liter/percben értendők. Az elnevezések 

megfelelnek a 7.1. ábra jelöléseinek. 
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2.12. ábra Az alsó lábszárban számolt vérnyomás biciklizés közben 

2.4.2 Karkörzés 

Ezután párhuzamos karkörzés hatását néztük meg [138]. A karok pozícióját 

ferde forgómozgás segítségével írtuk le. A vizsgálatok során változtattuk a 

karkörzés sebességét (𝜔) 0 és 2 Hz között és a karok felső, ill. alsó pozíciója 

közti szöget is ( 𝛼 ) 50° és 150° között. A bemenetnél itt is centrális 

nyomáseloszlást írtunk elő (2.10. ábra). 

 

 

2.13. ábra Pillanatfelvétel a csontgráfról karkörzés közben. A vízszintes vonal az álló (α=0°) 

esetet jelöli. Az felső végtagokon kívül a test többi részét állónak tekintettük. 

 

α 
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A biciklizéshez hasonlóan a karkörzésnél is 5 másodpercig (5 szívciklusig) 

szimuláltuk a mozgást. Az első másodperc után már itt is kialakult a 

periodikus mozgás. A szimuláció futtatása után minden esetben 

meghatároztuk az egy szívciklusra kiátlagolt térfogatáramot az aortánál, a 

csuklóban, ill. a hasi artériában (7.1. ábra). 

Az aortánál a térfogatáram a szögsebesség növekedésével ill. a karkörzés 

szögének csökkentésével enyhén nőtt, ami a forgómozgás következtében 

fellépő centrifugális erővel magyarázható (2.2. táblázat). A mozgás itt is 

jelentős hatással volt a grafikonok alakjára, maximális szögsebességnél az 

értékek ingadozása megduplázódott (2.14. ábra). A hasi artériában a 

szögsebesség ill. a karkörzés szöge nem befolyásolta jelentősen az áramlást, a 

térfogatáram minden esetben 1,96 liter/perc volt. 

 A 50° 100° 150° 

ω
 (
H

z
) 

0,5 5,03 5,04 5,04 

1,0 5,13 5,11 5,07 

1,5 5,20 5,16 5,10 

2,0 5,41 5,32 5,17 

 

 B 50° 100° 150° 

ω
 (
H

z
) 

0,5 0,029 0,029 0,029 

1,0 0,041 0,038 0,033 

1,5 0,055 0,048 0,036 

2,0 0,076 0,063 0,043 

 

2.2. táblázat Átlagos véráram a szívben (A) és a csuklóban (B). 

Az adatok liter/percben értendők. Az elnevezések összhangban vannak a 7.1. ábra jelöléseivel. 
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2.14. ábra A csukló artériájában számolt vérnyomás maximális sebességű (2 Hz) karmozgásnál 

2.4.3 Futás 

A teljes artériás érhálózatot érintő mozgásformák közül több szempontból a 

futás hatásának vizsgálata bizonyult a legösszetettebb feladatnak [139]. 

Először is, a korábban vizsgált mozgásoknál a test bizonyos részei egyáltalán 

nem, vagy csak egyenletesen mozogtak, ezért a mozgás hatása csak bizonyos 

érszakaszokban volt megfigyelhető. Futás közben azonban a test minden 

pontja mozgásban van, ami jelentősen megnöveli a feladat bonyolultságát, 

illetve a szimuláció elvégzéséhez szükséges időt. (Az egydimenziós modellnek 

köszönhetően egy szimuláció futási ideje még így is mindössze 1-2 óra volt egy 

személyi számítógépen.) 

A feladat összetettségének másik oka, hogy az egyes testrészek mozgását nem 

modellezés, hanem mérés segítségével határoztuk meg. A mérésre a Budapesti 

Semmelweis Egyetem Ortopéd Klinikáján működő járáslaboratóriumban 

került sor egy önkéntes közreműködésével. A vizsgált önkéntes személy a 

mérés megkezdése előtt tájékoztatást kapott a mérés céljáról és a lehetséges 

kockázatokról, majd a mérés elvégzéséhez írásbeli hozzájárulását adta. 

A mozgás vizsgálatához a VICON Nexus szoftverét használtuk (Vicon Motion 

Systems, Oxford, Egyesült Királyság). A szoftver az önkéntes testére erősített 

12 biomarker térbeli pozíciójának (x,y,z) koordinátáját rögzítette 100 Hz-es 
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frekvenciával kb. 20 másodpercig. Minden biomarker a csontgráf egy-egy 

csúcspontjánál helyezkedett el (2.15. ábra). A mérés során az önkéntes egy 

futópadon állt, aminek a sebességét álló helyzetből indulva lépésenként 

növeltük 12 km/h-ig, és minden esetben külön mérést végeztünk. A 

biomarker-pozíciók mellett minden mérésnél meghatároztuk az átlagos 

pulzusszámot is (2.16. ábra). 

 

2.15. ábra Mozgásanalízis a VICON Nexus szoftverével. A biomarkerek a fejen (1), 

a vállakon (2-3), a könyökökön (4-5), a csuklóknál (6-7), a csípőnél (8), 

a térdeknél (9-10) és a bokáknál (11-12) kerültek rögzítésre. 

 

2.16. ábra A vizsgált személy pulzusa a sebesség függvényében. 

A mérés elején a magas pulzusszámot valószínűleg az önkéntes kezdeti izgalma okozta. 

Az egyes érszakaszok térbeli pozícióját a csomópontokon rögzített biomarkerek 

pozíciójából határoztuk meg a 2.3.2 alfejezet (16) képlete alapján. A korábban 

vizsgált mozgásformákkal szemben a futás közben a szív függőleges mozgást 

is végez, azaz a helyzeti energiája változik, ezért ennél a vizsgálatnál nem 

nyomás-, hanem térfogatáram-gerjesztést alkalmaztunk bemeneti 
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peremfeltételként. Mivel itt jóval több idő alatt állt be a periodikus mozgás, a 

mozgást minden sebességnél hosszabb ideig szimuláltuk, mint a korábbi 

mozgásformáknál (2.17. ábra). 

 

2.17. ábra Az aortánál számolt vérnyomás 0 m/s esetén. 

A kvázi-stacionárius mozgás 4-5 s alatt alakult ki. 

Az egyes mérésekhez tartozó térfogatáram-peremfeltétel meghatározásához 

egy 6 l/perc átlagos térfogatú, 60-as pulzusú görbét vettük alapul (2.18. ábra). 

Ezt a grafikont először az időtengely mentén összezsugorítottuk, hogy a 

periódusidő az aktuális pulzusszámnak megfelelő legyen. Továbbá 

megváltoztattuk a szisztolé és diasztolé arányát úgy, hogy az megfeleljen 

Gemignani által közzétett mérési adatoknak [140]. Végül pedig egy ordináta 

irányú nyújtást is végeztünk úgy, hogy a lökettérfogat (azaz a görbe alatti 

terület nagysága) ne változzon. 

 

2.18. ábra Térfogatáram a szívben különböző pulzusszámok esetén 
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Minden futási sebességhez két szimulációt végeztünk: az első esetben csak a 

pulzust változtattuk a sebességnek megfelelően, a biomarkerek mozgását nem 

vettük figyelembe, azaz az érhálózatot statikusnak tekintettük. A második 

esetben a pulzusváltozás mellett a testmozgás hatását is figyelembe vettük: a 

markerek pozíciójából sebességet és gyorsulást számoltunk az artériás hálózat 

minden pontjában, és ezzel oldottuk meg a numerikus módszer egyenleteit. 

A szimuláció elvégzése után a test három különböző pontjában végeztünk 

vizsgálatokat: a szívben, a csuklóban és a bokában. Első lépésként 

meghatároztuk a módosított mozgásegyenletben (15) szereplő 𝑓𝑥  tömegerő 

átlagos nagyságát 4, 8 ill. 12 km/h esetén (2.3. táblázat). Maximális sebesség 

esetén az 𝑓𝑥 átlagos értéke a szívben 0,59 m/s2 volt, a csuklóban 1,61 m/s2, a 

bokában pedig 10,09 m/s2. A pozitív értékek azt jelzik, hogy a mozgás 

gyorsította a véráramlást. Ez a gyorsító erő a lábban meghaladta a gravitációs 

erő nagyságát. Ez azt jelenti, hogy 12 km/h sebességnél a futó alsó 

lábszárában átlagosan további 1g nagyságú erő gyorsította az áramló 

vérrészecskéket. 

 
4 km/h 8 km/h 12 km/h 

A 0,03±1,04 0,08±5,74 0,59±8,58 

B 0,12±1,02 0,65±5,70 1,61±11,22 

C 2,30±3,31 5,99±4,78 10,09±8,40 

2.3. táblázat A tömegerő átlagos értéke és ingadozása a szívben (A), csuklóban (B) és a bokában 

(C). Az ingadozást az egy szívciklus alatt kapott diszkrét nyomásértékek korrigált tapasztalati 

szórásával jellemezzük. Minden adat m/s2-ben értendő. 

Ezután megvizsgáltuk, hogy maximális futási sebesség esetén milyen 

nyomásértékek adódnak a vizsgált pontokban a szimuláció utolsó két 

másodpercében (2.19. ábra). A mozgás hatására a nyomásértékek ingadozása 

jelentősen megnőtt a mozgásmentes esethez képest. A térfogatáram-

grafikonok a nyomásgrafikonokhoz hasonló alakúak voltak. 
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A. szív 

 

B. csukló 

 

2.19. ábra Vérnyomás a szívben (A), a csuklóban (B) és a bokában (C) maximális sebesség esetén 

mozgó (folytonos vonal) illetve álló (pontozott vonal) érhálózat esetén. Az elnevezések 

összhangban vannak a 7.1. ábra jelöléseivel. 

C. boka 
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Végül megvizsgáltuk, hogy az átlagos nyomásértékek illetve azok ingadozása 

hogyan változott a vizsgált pontokban a sebesség növekedésével (2.20. ábra). 

A szívnél nem volt jelentős eltérés a mozgó és mozgásmentes eset között. A 

csuklóban a nyomás 7 km/h-től kezdve magasabb volt, ha a mozgó 

érhálózatot vizsgáltunk. Ez valószínű azzal magyarázható, hogy az önkéntes 

eleinte a karjait leengedve sétált a futópadon, majd 7 km/h-nál testhelyzetet 

váltott, és az alkarjait vízszintes pozícióba helyezve futni kezdett. 

Az átlagos vérnyomás nem változott jelentősen a mozgás hatásának figyelembe 

vételével: pl. a láb alsó részében az átlagnyomás a mozgás mindössze 5%-kal 

nőtt a mozgás hatására, a növekedés a többi helyen pedig még ennél is 

kevesebb volt. Ezzel szemben a mozgó érhálózatban számolt 

vérnyomásértékek ingadozása jelentősen megnőtt. A legjelentősebb növekedés 

a lábban volt tapasztalható: itt a vérnyomásértékek ingadozása háromszor 

nagyobb volt a mozgásmentes esethez képest. Az átlagos térfogatáram 

változása az átlagos vérnyomáshoz hasonló jelleget mutatott. 
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A. szív 

 

B. csukló 

 

2.20. ábra Átlagos vérnyomás változása a szívben (A), a csuklóban (B) és a bokában (C) a 

futópad sebességének függvényében mozgó (folytonos vonal) illetve mozgásmentes 

(pontozott vonal) érhálózat esetén. A hibasávok a nyomásértékek ingadozását jelölik,  

amivel az egy szívciklus alatt kapott diszkrét nyomásértékek 

korrigált tapasztalati szórásával jellemeztünk. 

 

C. boka 
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2.5 A modell korlátai 

Vizsgálataink során elsősorban a mozgás mechanikai hatását vizsgáltuk. A 

mozgás által okozott élettani hatásokat csak korlátozottan (pl. a pulzus 

változásán keresztül) vettük figyelembe. Noha ismert, hogy a mozgás 

befolyásolhatja pl. az érátmérő [141] vagy a perifériás ellenállás értékét [70], 

továbbá számos önszabályozó folyamat is hatással lehet az áramlásra [141], a 

fent bemutatott modellben ezek hatását nem vettük figyelembe, mert jelen 

pillanatban ezen változások leírásáról nincs elegendő adat a szakirodalomban, 

ami a modellezéshez szükséges lenne. 

A számításaink eredményét csak olyan esetekben tudtuk validálni, 

amelyeknél a megoldást analitikus módon is ki lehetett számítani. Általános 

esetben a mérésekkel történő validáció legnagyobb akadálya az volt, hogy nem 

állt rendelkezésünkre olyan mérőeszköz (pl. nyomás vagy sebességmérő), 

amely mozgó érhálózat esetén is megbízható eredményt adott volna. Továbbá, 

a validáláshoz szükség lett volna az egyes érszakaszok személyspecifikus 

morfológiai adataira (pl. átmérő, falvastagság, rugalmassági modulusz), 

amelyek élő ember esetén szintén nehezen hozzáférhetők, és ezért 

szakirodalomban található korábbi adatokat használtunk. 

Fontos megemlíteni azt is, hogy a modellünkben csak artériás szakaszokat 

vizsgáltunk, a vénás érhálózatot nem vettük figyelembe. Amennyiben a vénák 

és artériák között szabad áramlás lenne, a mozgás ugyanakkora mértékben 

gyorsítaná az artériákban és a velük párhuzamosan futó vénákban áramló 

vérrészecskéket, ezért a mozgásnak összességében nem lenne hatása a 

véráramlásra. Azonban a mikrocirkuláris rendszer, ill. a vénabillentyűk 

jelenléte megakadályozza, hogy mozgás közben a vénákban lévő vér 

visszaáramoljon, így az artériás hálózat vizsgálata elegendő. Természetesen a 

vénák és artériás érhálózat együttes vizsgálata minden bizonnyal még 

reálisabb eredményt ad, azonban ehhez a jövőben további vizsgálatok 

szükségesek. 
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2.6 Összefoglalás 

Módszert dolgoztunk ki mozgó érhálózatokban keringő véráramlás 

egydimenziós modellezésére. Az áramlás egyenleteit az érhez kötött, relatív 

koordinátarendszerben írtuk fel, amelyben a gravitáció mellet a mozgásból 

(gyorsulásból) adódó tömegerő is szerepel. Az érgáf mellet „csontgráfot” is 

definiáltunk, megmutattuk, hogy különböző mozgásformák esetén hogyan kell 

kiszámítani a tömegerőket és a numerikus megoldást is megadtuk. A 

szimuláció egyszerű esetekben (gyorsuló, forgó érszakasz) az analitikus 

megoldással jól egyező eredményt mutatott. A fejezethez kapcsolódó 2. és 3. 

téziseket az 5. fejezet tartalmazza. 
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3 SZÍVMOZGÁS HATÁSÁNAK MODELLEZÉSE 

KOSZORÚÉRHÁLÓZATOKBAN 

3.1 Bevezetés 

A szív tápanyagellátásáért felelős koszorúérhálózat körülbelül 108 érszakaszt 

tartalmaz, amelyek hossza és átmérője között akár négy nagyságrendnyi 

különbség is előfordul [142]. A szív mozgása egy térbeli, periodikus mozgás, 

amely a szívműködés következtében áll elő. A szív összehúzódásakor a 

koszorúerek – más szervekkel ellentétben – tápanyagellátása nem a szisztolé, 

hanem a diasztolé, vagyis az elernyedés fázisában történik (3.1. ábra). Ezt 

először Scaramucci figyelte meg 1689-ben [143]. 

 

3.1. ábra Pulzáló térfogatáram a szívkoszorúérben. A felső grafikon az aortanyomást mutatja, az 

alsó pedig a jobb szívkoszorúér térfogatáramát. A szív összehúzódása (a) és a vér kilökődése (b) 

közben kevesebb vér áramlik, mint a diasztolé (d) alatt [144]. 

Napjainkban a koszorúerek vizsgálata intenzív kutatási terület, ami 

elsősorban azzal magyarázható, hogy a kardiovaszkuláris betegségek 

világszerte a halálozások fő okát képezik [145]. Ezeket leggyakrabban a 

véráramlást akadályozó, ill. megállító érszűkület okozza. Egyes kutatások 

szerint a koszorúerek szívösszehúzódás során elszenvedett jelentős 

alakváltozása (torzulások, forgások) fontos szerepet játszhat az érszűkületek 

kialakulásában [146]–[149], ezért a koszorúerek mozgásának modellezése is 

fontos feladat. 
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A következő alfejezetben Theodorakakos cikke [150] alapján adunk rövid 

összefoglalást az elmúlt évek során született, koszorúerek mozgásával 

foglalkozó tanulmányokról. 

3.2 Irodalmi áttekintés 

1994-ben Moore és társai egy egyenes hengerrel modellezett érszakasz axiális 

irányú, oszcilláló mozgását vizsgálták [151]. A koszorúerek helyváltoztatását 

ún. kétsíkú mozgóképes technikával (biplane cineangiography) határoztak 

meg. Azt találták, hogy az érszűkület kialakulásával erős korrelációban lévő 

oszcillációs feszültség index (oscillatory shear index – OSI) a mozgó 

érszakaszban kétszer akkora volt, mint a statikus szakaszban. Ugyanebben 

az évben Delfino és társai az érszakasz oldalirányú mozgásának hatásával 

kapcsolatban azt találták, hogy azok véráramlásra gyakorolt hatása az 

artériákban jelentős, a koszorúerekben azonban elhanyagolható [152]. 

Schilt és társai 1996-ban egy egyenletesen meghajlított, időben szinuszosan 

változó görbületű szilikoncsőben mértek sebességprofilt Doppler-ultrahang 

segítségével [153]. Megfigyelték, hogy az axiális sebességprofil a görbület miatt 

a külső fal felé ferdült, és az alakját jelentősen befolyásolta a görbület 

változása. 

Waters és Pedley 1999-ben egy időben változó görbületű csőben vizsgálták 

az áramlás képét [154]. A nyomásgradiens és a görbületváltozás frekvenciája 

megegyezett. Azt találták, hogy a fali csúsztatófeszültség (wall shear stress – 

WSS) értékét jelentősen befolyásolja a görbület változása. 

Santamarina és társai 1998-ban CFD-analízis segítségével vizsgálták az 

áramlást és a fali alakváltozási sebességet (wall shear rate – WSR) egy 

egyenletesen meghajlított, időben szinuszosan változó görbületű csőben, 

egyenletes áramlást feltételezve [155]. A statikus esethez képest akár 6,7%-os 

eltérést is találtak a WSR-értékekben, ami elsősorban az átlagos görbülettől 

és a változás mértékétől függött. Egy későbbi  tanulmányban 2001-ben Moore 

és társai megmutatták, hogy az azonos átlagos görbületű és ugyanakkora 

görbületváltozást elszenvedő csöveknél a dinamikai változások magasabb 

frekvenciák esetén voltak jelentősebbek [156]. 
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Zeng és társai 2003-ban közzétett tanulmányukban a jobb koszorúérben 

(right coronary artery – RCA) vizsgálták a szívmozgás csúsztatófeszültségre 

gyakorolt hatását CFD-analízis segítségével [157]. Az érszakasz mozgását 

kétsíkú mozgóképes technikával rekonstruálták. Az átmérőt állandónak 

tekintették. Vizsgálataik során azt figyelték meg, hogy a mozgásnak nincs 

jelentős hatása a csúsztatófeszültség átlagos értékére, és az időbeli változó 

értékeket sem befolyásolja jobban, mint a szív pulzálása, ezért arra a 

következtetésre jutottak, hogy a szívmozgás hatása első közelítésben 

elhanyagolható. 

2004-ben Ramaswamy és társai a bal koszorúérben (left anterior descending 

coronary artery – LAD) vizsgálták a mozgás hatását egy CFD-modell 

segítségével [158]. Az érszakasz mozgását intravaszkuláris ultrahangos 

módszerrel (intravascular ultrasound – IVUS) ill. kétsíkú mozgóképes 

technikával rekonstruálták a szívmozgás tíz különböző fázisában. 

Eredményeik azt mutatták, hogy a mozgás figyelembe vétele jelentős hatással 

van a véráramlásra. Weydahl és Moore 2001-ben egy időben változó 

görbületű, szimmetrikus érelágazásban vizsgálták a véráramlást egyenletes 

áramlást feltételezve [159]. A legjelentősebb hatást az érelágazás külső 

szakaszában, illetve az érszakasz szívizom felőli részében figyelték meg, ami a 

görbület és a változás mértékének növelésével fokozódott. 

Prosi és társai 2004-ben valós LAD-érszakaszban, annak első elágazó ágában 

vizsgálták a mozgás hatását [160]. Az érelágazást egy időben változó sugarú 

gömb felületére illesztette. A görbület változását mérések alapján határozta 

meg. A CFD-vizsgálat azt mutatta, hogy a bifurkációs hatás az elágazó 

érszakasz kezdeti szakaszában a legnagyobb, azonban a görbületváltozás 

áramlásra gyakorolt hatása nem volt jelentős. 

2005-ös tanulmányukban Pivnin és társai ugyancsak időben változó sugarú, 

gömbre illesztett koszorúér-elágazást vizsgáltak [161]. CFD-analízis 

segítségével megmutatták, hogy az időfüggő áramlás és a változó geometria 

jelentős hatással van a bifurkáció környezetében a fő és mellékárban áramló 

folyadékok arányára és a WSR értékére. 
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Ramaswamy és társai egy későbbi, 2006-ban közzétett cikkükben műtét 

előtti és utáni mozgó LAD-érszakaszban végeztek vizsgálatokat [162]. Az 

érszakasz mozgását a szívciklus 10 különböző fázisában érfestéses ill. 

ultrahangos technikákkal készült képek összevonásából rekonstruálták. A 

műtéti beavatkozás hatására jelentős különbségeket tapasztaltak a 

véráramlásban, amiknek elsődleges oka a geometriában, illetve az artériás 

mozgásában bekövetkezett változás volt. 

2008-ban Theodorakakos és társai érszűkülettel rendelkező LAD-

érszakaszban vizsgálták a mozgás hatását [150]. A mozgás hatását a szívciklus 

alatt készült röntgenképek alapján rekonstruálták, amit CT-felvételek 

segítségével validáltak. Azt találták, hogy a szívmozgás hatása a 

nyomáspulzus hatásához képest nem jelentős. 

Hasan és társai 2013-ban egy 50 mm-es idealizált LAD-geometriában 

vizsgálták a szívmozgás (hajlás és nyújtás) áramlásra gyakorolt hatását. CFD-

számításaik azt mutatták, hogy a szívmozgás nincs jelentős hatással a vér 

sebességére, ugyanakkor jelentősen megváltoztatja a fali feszültség értékeit. 

3.2.1 Összefoglalás 

A szívmozgás véráramlásra gyakorolt hatásának vizsgálatára több modell is 

született. Ezek többsége 3-dimenziós CFD-modell, aminek az az előnye, hogy 

a nyomás és a sebesség mellett egyéb paraméterek is vizsgálhatók (pl. 

csúsztatófeszültség, görbület, torzió). 

Egyes kutatásokban az is előfordul, hogy az 1-dimenziós modelleket 3-

dimenziós modellekkel kapcsolnak össze, így mindkét módszer előnye 

megtartható [62], [63]. Ilyen kapcsolt modelleket mozgó szívkoszorúér-

hálózatokra vonatkozóan nem találtunk a szakirodalomban. 

Bizonyos értelemben az 1-dimenziós modellek limitáltak a 3-dimenziós 

modellekhez képest, más szempontból viszont előnyösebbek. Például a 

szimulációhoz szükséges számítási idő itt is nagyságrendekkel kevesebb lehet, 

mint a 3-dimenziós modelleknél, ami jelentősen megnövelheti az adott modell 

klinikai alkalmazhatóságának esélyeit. Minél bonyolultabb 

koszorúérhálózatot vizsgáltunk, az 1-dimenziós modellezés előnyei annál 
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jelentősebbek lesznek, különösen akkor, ha még a fal rugalmasságát is 

figyelembe szeretnénk venni. Mivel ilyen modellt nem találtunk a 

szakirodalomban, az alábbiakban egy olyan 1-dimenziós modellt ismertetünk, 

amely több, rugalmas falú szívkoszorúérből álló, mozgó érhálózatban is képes 

véráramlást szimulálni. 
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3.3 Módszer 

Kutatásaink során az előző fejezetben bemutatott, mozgó érhálózatok 

vizsgálatára alkalmas 1-dimenziós modell segítségével vizsgáltuk meg három 

beteg főbb koszorúereiben (LAD, LCX, RCA) a vér áramlását. Bemeneti 

peremfeltételként periodikusan változó aortanyomást írtunk elő. Az 

érszakaszok végén – az eddigiektől eltérő módon – nem lineáris ellenállás-

modellt, hanem a Westerhof és társai által megalkotott ún. 3-elemű 

Windkessel modellt [163], [164] alkalmaztuk. Egyetlen koszorúérszakaszban 

végzett összehasonlító vizsgálataink során azt tapasztaltuk, hogy a két modell 

között nincs jelentős eltérés (3.2. ábra), azonban mivel a legtöbb publikált 

szívkoszorúérmodellben ez található [165]–[168], ezért ennél a vizsgálatnál mi 

is ezt a modellt használtuk. 

 

3.2. ábra A 3-elemű Windkessel és a lineáris ellenállás-modell összehasonlítása. A szimuláció 

elején lévő tranziens állapot után a két modell nagyon hasonló értékeket adott. 

A modell a 2-elemű Windkessel továbbfejlesztése olyan értelemben, hogy a 

perifériás ellenállás (R2) illetve az erek rugalmassága (CT) mellett az 

aortabillentyű ellenállását (R1) is figyelembe veszi (3.3. ábra). A modell 

áramlástani alapon történő levezetése a függelék 7.2. alfejezetében található. 
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3.3. ábra A 3-elemű Windkessel modell [169] 

A modell a következő összefüggés segítségével teremt kapcsolatot az ágvégi 

vérnyomás és a térfogatáram között [170]: 

 𝑑𝑄

𝑑𝑡
=

1

𝑅1

𝑑𝑝

𝑑𝑡
+

𝑝

𝑅1𝑅2𝐶𝑇
− (1 +

𝑅1

𝑅2
)

𝑄

𝑅1𝐶𝑇
 , 

(19) 

ahol 𝑄 a térfogatáramot (m3/s), 𝐶𝑇 pedig a rugalmasságot jelöli (ml/mmHg), 

aminek az értékét Reymond modelljéből emeltük át [170]. A proximális (𝑅1) ill. 

disztális ( 𝑅2 ) ellenállás (mmHg∙s∙ml-1) arányát Stergiopulos megfigyelése 

alapján 0,8-nak választottuk [171], összegét pedig úgy határoztuk meg, hogy 

eredményként reális sebességértékeket kapjunk [172]. 

3.3.1 Szívmozgás leírása 

Az érszakaszok térbeli pozícióját komputertomográfiás (azaz CT) vizsgálatok 

alapján határoztuk meg a MEDIS nevű orvosi képfeldolgozó szoftver 

segítségével. A vizsgálat során összesen három beteg CT-felvételei álltak 

rendelkezésünkre. Minden beteghez összesen 10 felvétel tartozott, amelyek egy 

teljes szívciklus (szisztolé és diasztolé) különböző fázisaiban készültek (3.4. 

ábra). Minden felvételnél meghatároztuk a három főbb koszorúér (RCA, LAD, 

LCX) középvonalának térbeli helyzetét 10-20 pontban, illetve kiszámoltuk a 

pontvonalak által meghatározott érszakaszok átlagos átmérőjét. 
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3.4. ábra Az egyik beteg koszorúérhálózatának térbeli pozíciója a szisztolé elején (bal oldali 

ábra), és a végén (jobb oldali ábra) Patrick J. Lynch munkája1 alapján. Az egyes tengelyek a 

pontok x, y, ill. z-koordinátáját mutatják mm-ben 

Az egyes pontok térbeli pozíciójának időbeli változásából rekonstruáltuk a 

koszorúérhálózat mozgását. A (16) összefüggés segítségével minden pontban 

meghatároztuk a mozgásegyenletben szereplő gravitációs (𝑔
𝑑ℎ

𝑑𝑥
) és tömegerő (𝑓𝑥) 

értékeit, majd kiszámoltuk ezen értékek egy szívciklusra vett átlagát. 

A mérésnél nem állt rendelkezésünkre a pulzusszám, ezért kezdetben ezt 60-

nak választottuk. Mivel a pontok mozgása mindössze néhány mm volt (3.4. 

ábra), a szívmozgás áramlásra gyakorolt hatásának növelése érdekében 

fokozott szívműködés – tehát magasabb pulzusszám – mellett is végeztünk 

vizsgálatokat. Ez utóbbi esetben a pulzusszámot 150-nek választottuk, és az 

aortanyomást ennek megfelelően módosítottuk (3.5. ábra). 

A szimuláció elvégzése után mindhárom betegnél meghatároztuk az egyes 

koszorúerekben az átlagos vérsebességet és nyomást mérsékelt és fokozott 

szívműködésnél, illetve mozgó és álló szívkoszorúerek esetén is. 

                                       
1 Patrick J. Lynch, medical illustrator derivative work: Fred the Oyster (talk) adaption and 
further labeling: Mikael Häggström (Coronary.pdf) CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
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3.5. ábra A bemenetnél előírt aortanyomás mérsékelt (60-as pulzusszámú) és fokozott (150-as 

pulzusszámú) szívműködés esetén 
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3.4 Eredmények 

Vizsgálataink során azt figyeltük meg, hogy a tömegerő átlagos értéke még 

fokozott szívműködésnél is sokkal kisebb volt a gravitáció hatásához képest 

(3.1. táblázat). A mozgó érhálózatban számolt átlagos sebességértékek 

legfeljebb 0,01 m/s-mal (3.2. táblázat), a nyomásértékek pedig legfeljebb 2 

mmHg-rel tértek el a mozgásmentes érhálózatban számolt értékektől (3.3. 

táblázat). 

 
𝑔

𝑑ℎ

𝑑𝑥
 

𝑓𝑥 
A) B) 

LAD 1. beteg -3,66+/-4,51 0,07+/-0,02 0,18+/-0,11 
 2. beteg -6,10+/-1,97 0,00+/-0,01 -0,02+/-0,05 
 3. beteg -2,77+/-2,40 0,10+/-0,16 0,29+/-0,62 

LCX 1. beteg -2,57+/-3,67 0,02+/-0,04 0,07+/-0,10 
 2. beteg -0,71+/-1,59 0,00+/-0,01 0,01+/-0,04 
 3. beteg -1,90+/-2,96 -0,10+/-0,10 -0,42+/-0,39 

RCA 1. beteg -4,82+/-4,28 -0,04+/-0,02 0,07+/-0,14 
 2. beteg -5,87+/-2,15 -0,07+/-0,02 -0,29+/-0,07 
 3. beteg -6,43+/-3,61 -0,07+/-0,02 -0,19+/-0,10 

3.1. táblázat Gravitáció és mozgás hatása a koszorúerek belső pontjaiban mérsékelt (A) és 

fokozott (B) szívműködésnél átlag+/-szórás formátumban. Jelen esetben szórás alatt az egy 

szívciklus alatt kapott diszkrét nyomásértékek korrigált tapasztalati szórását értjük. Az adatok 

m/s2-ben értendők. 

v (m/s) 

1. beteg 2. beteg 3. beteg 

A) B) A) B) A) B) 

Mozgó LCX 0,21 0,33 0,10 0,18 0,25 0,45 

 LAD 0,17 0,38 0,09 0,16 0,14 0,14 

 RCA 0,14 0,21 0,15 0,18 0,14 0,22 

3.2. táblázat Átlagos vérsebesség mérsékelt (A) és fokozott (B) szívműködésnél mozgó 

érhálózatban. A mozgó és mozgásmentes érhálózatban számolt értékek közt nem volt lényeges 

különbség (<0,01 m/s). 

P (mmHg) 

1. beteg 2. beteg 3. beteg 

A) B) A) B) A) B) 

Mozgó  LCX 104,6 229,4 100,9 226,4 100,1 223,4 

 LAD 103,4 228,9 104,1 226,0 101,1 226,0 

 RCA 103,9 228,3 102,6 225,9 103,1 228,6 

Mozgás-
mentes 

LCX 104,5 228,0 100,9 226,4 100,2 225,5 

LAD 103,4 227,9 104,1 227,1 101,1 226,0 

 RCA 103,8 229,2 102,5 227,2 103,4 229,1 

3.3. táblázat Átlagos vérnyomás mérsékelt (A) és fokozott (B) szívműködésnél mozgó és 

mozgásmentes érhálózatban 
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3.5 Összefoglalás 

Ebben a fejezetben a szívmozgás koszorúerekben keringő véráramlásra 

gyakorolt hatását vizsgáltuk. Vizsgálatainkat a korábban bemutatott, mozgó 

érhálózatokra alkalmazható modell segítségével végeztük el azzal a 

különbséggel, hogy a perifériáknál nem a lineáris, hanem az ún. 3-elemű 

Windkessel ellenállásmodellt használtuk. A mozgó hálózatban számolt átlagos 

sebesség- és nyomásértékek még fokozott szívműködés esetén sem tértek el 

jelentősen a statikus hálózatban számolt értékektől, amely azt jelzi, hogy a 

szívmozgásnak nincs jelentős hatása az átlagos vérsebességre és -nyomásra. 

Ezen eredmények megegyeznek korábbi, 3D-modelleket használó, hasonló 

kutatások eredményeivel [150], [157], viszont a lényegesen kisebb számítási 

idő miatt bizonyos helyzetekben (pl. valós idejű számítások esetén) a fenti 

modell használata előnyösebb lehet bonyolult 3D-modelleknél. 
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4 ARTÉRIÁS VÉRNYOMÁS MODELLEZÉSE KOSZORÚÉR-

SZŰKÜLETBEN 

4.1 Bevezetés 

Amint azt korábban említettük, a szívkoszorúér-betegségek a WHO adatai 

alapján világszerte a halálozások leggyakoribb okozói [145]. Ezeket 

leggyakoribban a véráramlást akadályozó, ill. megállító érszűkületek okozzák. 

Áramlástanban (és hemodinamikában is) az érszűkület súlyosságát a rajta 

létrejött nyomásesés nagysága (Δ𝑝𝑠𝑡̅̅ ̅̅ ) jellemzi, ami az érszűkület előtt (𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) és 

után (𝑝𝑑𝑖𝑠𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ ) mért átlagos vérnyomás különbségeként (Pa) határozható meg: 

Δ𝑝𝑠𝑡
̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑝𝑑𝑖𝑠𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅  (1) 

Az orvosok az érszűkületek súlyosságának megbízható módon történő 

értékelésére az elmúlt évek kutatásai alapján az ún. részleges áramlási 

tartalékot (fractional flow reserve, FFR) használják [173], ami az imént 

definiált nyomásesés relatív értéke, tehát az érszűkület utáni (disztális) és az 

azelőtti (proximális) átlagos vérnyomások (Pa) hányadosa: 

Δ𝑝𝑠𝑡
̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
=

𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑝𝑑𝑖𝑠𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
= 1 −

𝑝𝑑𝑖𝑠𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
= 1 − 𝐹𝐹𝑅 

(2) 

A klinikai gyakorlatban akkor javasolt a műtéti beavatkozás, ha az FFR értéke 

80% alatt van [174]. Míg a kapcsolódó cikkek túlnyomó többsége az FFR minél 

pontosabb meghatározását tűzi ki célul [175]–[177], egyes kutatások szerint 

nem csak az FFR értéke, hanem a vérnyomáslefutás alakja is fontos 

információt tartalmaz az érszűkületről [178]–[180]. Ezért ebben a fejezetben 

az érszűkület utáni vérnyomásgörbe modellezésével foglalkozunk. 
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4.2 Modellek és módszerek 

Az előző fejezetben megállapítottuk, hogy a szívmozgás hatása nem 

befolyásolja jelentősen a véráramlást, ezért vizsgálatainkat mozgásmentes 

érhálózatban végeztük, a szívmozgás hatását nem vettük figyelembe. A 

bemenetnél az aortanyomást (proximális nyomás, 𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥) írtuk elő periodikus 

peremfeltételként. 

Az előző fejezetben láttuk, hogy a perifériáknál használt 3-elemű Windkessel-

modell és a lineáris ellenállás-modell hasonló eredményt adnak, ezért ezekben 

a vizsgálatokban az egyszerűség kedvéért a perifériákon és az érszűkületben 

is lineáris ellenállás-modellt használtunk (4.1. ábra). 

 

4.1. ábra Az érszűkület vázlatos rajza. Az érszűkületet reprezentáló ellenállást (Rsten) az 

érszűkület után (pdist) és előtt (pprox), míg az arteriolákat reprezentáló ellenállást (Rterm) a 

szívizomban (pmyo) és az érszűkület után (pdist) lévő nyomás hányadosa határozza meg. 

Az artériás véráramlás számítására alkalmas módszer jó eredményeket 

szolgáltat, ha a perifériás ellenállások állandó értékűek [124]. A koszorúérben 

kialakuló áramlás speciális abból a szempontból, hogy a szív összehúzódáskor 

– amikor a vér a bal kamrából az aortába (és a koszorúerekbe) áramlik – a 

koszorúerek arterioláit is összeszorítja. Így az áramlás számolása időben 

változó perifériás ellenállással, vagy időben változó ellennyomással lehet 

célravezető. A változó perifériás ellenállás értékét kiértékeltük a 

rendelkezésünkre álló öt páciens esetén (ezek részletes bemutatásáról később 

szólunk), de az öt esetből nem találtunk általánosítható eredményt (4.2. ábra). 

Ezért fordultunk a változó ellennyomás becslése felé, amely hasznosnak 

bizonyult. 
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4.2. ábra A változó ellenállások értéke az idő függvényében az egyes páciensek esetén 

A periférián a változó ellennyomást (𝑝𝑚𝑦𝑜 ), a bal kamra nyomásából (𝑝𝐿𝑉 ) 

becsültük. Ghista és társai az alábbi összefüggés segítségével határozták meg 

a bal kamra falában ébredő sugárirányú 𝜎(𝑟)  feszültségeloszlás közelítő 

értékét a 𝑝𝐿𝑉 kamranyomás (Pa) függvényében [181]: 

𝜎(𝑟) = 𝑝𝐿𝑉

𝑟𝑖
3

𝑟𝑒
3 − 𝑟𝑖

3 (1 −
𝑟𝑒

3

𝑟3
), 

(3) 

ahol 𝑟𝑖  és 𝑟𝑒  rendre a kamra belső és külső sugarát jelölik (m). Ennek a 

kifejezésnek a sugár menti átlaga – az  átlagos kamraméreteket figyelembe 

véve – 0,44 ⋅ 𝑝𝐿𝑉 értékre adódott. Úgy tekintettük, hogy a szívizomban ébredő 

radiális feszültség megegyezik a szívizomban lévő nyomással, ezért a 

szívizomnyomás átlagos értékét a balkamra-nyomás 44%-ának választottuk: 

𝑝𝑚𝑦𝑜 = 0,44 ⋅ 𝑝𝐿𝑉 (4) 

A 𝑝𝐿𝑉 értékét az ún. időben változó elasztancia modell segítségével határoztuk 

meg, amelyet először Suga tett közzé [182], és Krams alkalmazott először 

koszorúerekre [183]. Később több tanulmány is ezt a módszert alkalmazta a 

bal kamra modellezésére [170], [184]. A szívkamra 𝐸𝐿𝑉 elasztanciáját (Pa/m3)  

a 𝑝𝐿𝑉 és a bal kamra 𝑉𝐿𝑉 térfogatának (m3) hányadosaként definiálja úgy, hogy 

a kamratérfogatot a nulla túlnyomásnál mért 𝑉0  ún. “holttérfogattal” (m3) 

korrigálja: 

𝐸𝐿𝑉(𝑡) =
𝑝𝐿𝑉(𝑡)

𝑉𝐿𝑉(𝑡) − 𝑉0
 

(5) 
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A bal kamra nyomását a szívciklus egyes fázisaiban különböző módon 

határoztuk meg Vanderberghe publikációja [185] alapján (4.3. ábra).  

 

4.3. ábra A szívciklus fázisai [1] alapján. A szaggatott vonal az aortanyomást, a folytonos vonal 

pedig a bal kamra nyomását mutatja. 

 

4.4. ábra A szívciklus fázisai BME1 adatai alapján. A szaggatott vonal a mért aortanyomást, a 

folytonos vonal pedig a modell eredményeként kapott bal kamrai nyomását mutatja. 

1. fázis – Izovolumetrikus kontrakció: Ez az összehúzódás kezdeti szakasza, 

amely a mitrális (kamra) billentyű záródásától (a) az aortabillentyű nyitásáig 

(b) tart. Ebben a fázisban a bal kamra teljesen telt, térfogata maximális, ezért 

𝑝𝐿𝑉 (5) alapján számolható: 

𝑝𝐿𝑉(𝑡) = 𝐸𝐿𝑉(𝑡) ⋅ (𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉0) (6) 
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Ebben a fázisban az elasztancia közelítésére több módszer is használható. 

Jelen betegek esetén a szinuszos közelítés bizonyult a legjobb módszernek 

[185], mi szerint: 

𝐸𝐿𝑉(𝑡) = 𝐸𝑚𝑎𝑥 ⋅ sin (
𝑡𝜋

2𝑇𝑟𝑖𝑠𝑒
) 

(7) 

ahol 𝑇𝑟𝑖𝑠𝑒  a szisztolé időtartamának (s) kb. 83%-a és az 𝐸𝑚𝑎𝑥  értéke az 

aortabillentyű bezárásánál (c) mért nyomás, és a legkisebb térfogatkülönbség 

hányadosa: 

𝐸𝑚𝑎𝑥 =
𝑝𝑐

𝑉𝑚𝑖𝑛 − 𝑉0
 (8) 

2. fázis – Ejekció: Ez a fázis az aortabillentyű nyitásától (b) annak zárásáig 

(c) tart a szisztolé alatt. Ebben a fázisban a kamranyomás közelítőleg 

megegyezik az aortanyomással, ezért – a nyitott aorta-billentyű ellenállását 

elhanyagolva – 𝑝𝐿𝑉 meghatározása ez alapján történik. 

3. fázis – Izovolumetrikus relaxáció: Ez a fázis az aortabillentyű zárásától 

(c) a mitrális billentyű nyitásáig (d) tart a disztolé kezdeti szakaszában. Ebben 

a fázisban a bal kamra térfogata minimális, ezért 𝑝𝐿𝑉 (5) alapján számolható: 

𝑝𝐿𝑉(𝑡) = 𝐸𝐿𝑉(𝑡) ⋅ (𝑉𝑚𝑖𝑛 − 𝑉0). (9) 

Az elasztancia számítása itt is a szinuszos közelítés alapján történik [185]: 

𝐸𝐿𝑉(𝑡) = 𝐸𝑚𝑎𝑥 ⋅ (1 − sin (
(𝑡 − 𝑇𝑟𝑖𝑠𝑒)𝜋

2𝑇𝑓𝑎𝑙𝑙
))  

(10) 

ahol 𝑇𝑓𝑎𝑙𝑙 a szisztolé időtartamának (s) kb. 17%-a és 𝐸𝑚𝑎𝑥 értéke az 1. fázishoz 

hasonlóan számolható. 

4. fázis - Telítődés: Ez a fázis a mitrális billentyű nyitásától (d) annak 

zárásáig (a) tart a diasztolé alatt.  Ebben a fázisban, a bal kamrában a 

túlnyomás közelítőleg 0 Pa, ezért az elasztancia értéke is 0 Pa/m3. 

A bal kamra 𝑉𝑚𝑖𝑛 minimális és 𝑉𝑚𝑎𝑥 maximális értékét rendre 40 ml-nek, ill. 

120  ml-nek választottuk. Ezen értékek megváltoztatása nem befolyásolta 
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jelentősen a végeredményt. A 𝑉0  értéke az aortabillentyű nyitásakor (b) ill. 

zárásakor (c) mért nyomás alapján számolható: 

𝑉0 =
𝑝𝑏𝑉𝑚𝑖𝑛 − 𝐸𝑏𝑝𝑐𝑉𝑚𝑎𝑥

𝑝𝑏 − 𝐸𝑏𝑝𝑐
 

(11) 

ahol 𝐸𝑏 az aortabillenyű nyitásakor (b) számolt normalizált elasztancia (4.5. 

ábra), azaz: 

𝐸𝑏 =
𝐸𝐿𝑉(𝑡𝑏)

𝐸𝑚𝑎𝑥
= sin (

𝑡𝑏𝜋

2𝑇𝑟𝑖𝑠𝑒
) 

(12) 

 

4.5. ábra Normalizált elasztancia a BME1 páciens esetében 

4.2.1 Mérési adatok 

A vizsgálatainkhoz öt páciens egy-egy szívkoszorúérszakaszának angiográfiás 

(érfestéses) vizsgálat alapján készült 3D-geometriáját használtuk fel (4.6. 

ábra). A Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézetbe beutalt betegek a helyi 

protokollok alapján diagnosztikai angiográfiás vizsgálaton estek át. Az 

koszorúérfestés a beteg egészségügyi állapotától, ill. a műtő orvos 

preferenciájától függően az alkari- vagy a combverőeren keresztül történt. A 

procedúra a helyi etikai bizottság jóváhagyásával, és a beteg írásos 

engedélyével történt. 
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4.6. ábra A BME4-es páciens koszorúér-geometriája. 

A felvétel a QAngio program segítségével készült. 

A kapott 3D-adatokból határoztuk meg az érszakasz geometriai jellemzőit (pl. 

átlagos átmérő, hossz) a VMTKLab program segítségével. Rendelkezésre állt 

továbbá minden betegnél a vérnyomáslefutás az érszakaszon található 

szűkület előtt az aortában (proximális vérnyomás, 𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥) illetve a szűkület után 

(disztális vérnyomás, 𝑝𝑑𝑖𝑠𝑡), és a mérések során meghatározott FFR érték (l. (2) 

képlet). 

 

4.7. ábra A BME4-es páciens koszorúérszakaszának sugáreloszlása az ívhossz függvényében 

Végül pedig minden betegnél ismert volt az átlagos térfogatáram, amelynek 

meghatározása a koszorúér geometriája és a kontrasztanyag áramlási 

sebessége alapján történt (4.1. táblázat). 

Az érszűkület ellenállása (𝑅𝑠𝑡𝑒𝑛 ) és az ágvégi ellenállás (𝑅𝑡𝑒𝑟𝑚 ) értékét a 

következő módon határoztuk meg: először kiszámoltuk a teljes nyomásesést, 

azaz az aorta-, ill. szívizomnyomás átlagának különbségét: 

Δ𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑝𝑚𝑦𝑜̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ − 0,44 ⋅ 𝑝𝐿𝑉̅̅ ̅̅̅ (13) 

A nyomásesést egyrészt a szűkületnél található ellenállás, másrészt az ágvégi 

ellenállás, harmadsorban pedig az érszakaszokon bekövetkező súrlódási 
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veszteség okozza (Δ𝑝𝑓𝑟𝑖𝑐). Ez utóbbi – lamináris áramlást feltételezve – az alábbi 

módon számítható: 

Δ𝑝𝑓𝑟𝑖𝑐 =
32 ⋅ 𝜈 ⋅ 𝐿 ⋅ 𝜌 ⋅ 𝑣

𝐷2
, (14) 

ahol 𝜈 a kinematikai viszkozitás (3 ⋅ 10−6 m2/s), 𝐿 az érszakasz hossza (m), 𝜌 a 

vérsűrűség (1050 kg/m3), 𝑣 a vér sebessége (m/s), és 𝐷 az érszakasz aktuális 

átmérője (m), amelynek értéke a nyomás függvényében változik. A súrlódási 

nyomásveszteség levonása után meghatározható a szűkület- és az ágvégi 

ellenállás összege (Ns/m5): 

𝑅𝑠𝑡𝑒𝑛 + 𝑅𝑡𝑒𝑟𝑚 =
Δ𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − Δ𝑝𝑓𝑟𝑖𝑐

𝑄
, (15) 

ahol Δ𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 a teljes, Δ𝑝𝑓𝑟𝑖𝑐 pedig a súrlódási átlagos nyomásveszteség (Pa), 𝑄 

pedig az átlagos térfogatáram (m3/s). 

A (15) jobb oldalának meghatározása után megkapjuk a két ellenállás 

összegét. Ezután az összeget  úgy bontottuk két részre, hogy a szimuláció 

eredményeként kapott, érszűkület utáni vérnyomás és térfogatáram minél 

közelebb legyen a mért értékekhez, ill. a szimuláció során kapott véráram jó 

közelítéssel megegyezzen a mérés eredményével. Ez az optimalizálás néhány 

lépésben manuálisan is elvégezhető. Az egyes betegekhez tartozó 

ellenállásértékek között több jelentős különbség adódott (4.1. táblázat). 

A koszorúerek adatai között szerepel a két rugalmassági modulus is (2.4. 

ábra). Ezek értéke befolyásolja az ér deformálódó átmérőjét, és ezen keresztül 

a Δ𝑝𝑓𝑟𝑖𝑐 , továbbá 𝑅𝑠𝑡𝑒𝑛  és 𝑅𝑡𝑒𝑟𝑚  értékét is. Ezekkel az adatokkal futtattuk a 

programot, számoltuk a 𝑝𝑑𝑖𝑠𝑡  és FFR értékét. A rugalmassági modulusok 

értékének 30-50%-os változtatása szemmel alig észrevehető változást okozott 

a disztális vérnyomásban. 
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4.3 Eredmények 

A mért és a számolt FFR ill. térfogatáram értékek nagyon jó egyezést mutattak 

(4.1. táblázat). A mért és számolt disztális vérnyomás közötti átlagos négyzetes 

eltérés gyöke (RMSE) minden esetben 9 mmHg-nél kevesebb volt, és az eltérés 

az átlagos disztális nyomás 3-13%-át tette ki. Ez az eltérés a rövidebb 

geometriával rendelkező érszakaszoknál volt jelentősebb. 

Beteg 
L 

(mm) 

Q (ml/s) FFR (-) Rsten 

(Ns/m5) 

Rterm 

(Ns/m5) 

RMSE 

(mmHg) Mért Számolt Mért Számolt 

BME1 85 2,88 2,89 0,53 0,53 1,73E+09 1,49E+09 5,40 (8%) 

BME2 75 3,49 3,48 0,87 0,85 5,25E+08 2,49E+09 2,91 (3%) 

BME3 51 3,21 3,23 0,81 0,84 1,05E+08 1,79E+09 8,81 (13%) 

BME4 94 2,73 2,79 0,93 0,92 3,15E+08 4,52E+09 6,94 (5%) 

BME10 88 4,66 4,65 0,73 0,73 3,78E+08 9,98E+08 4,45 (8%) 

4.1. táblázat Az egyes páciensekhez tartozó számolt és mért paraméterek értékei. Az RMSE a 

mért és számolt disztális vérnyomásértékek közti átlagos négyzetes eltérés négyzetgyökét 

jelenti (Root Mean Squared Error). A zárójelben az RMSE átlagos disztális vérnyomáshoz 

viszonyított százalékos értéke szerepel. 

A mért és szimulált vérnyomásokat az 4.8/a-e. ábra mutatja. Minden beteg 

esetén minőségi egyezés volt a mért és szimulált vérnyomás között. Az egyezés 

kiemelkedően jó volt a BME1, BME2 és BME4 betegek esetében. 
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4.8/a-e. ábra Az egyes betegekhez tartozó mért proximális (pontozott vonal), mért disztális 

(szaggatott vonal) és számított disztális (folytonos vonal) vérnyomás 
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4.4 Összefoglalás 

Az imént bemutatott módszer igazolja azt, hogy az élettani paraméterértékek 

személyre szabott megválasztásával a mért és a szimulált eredmények jó 

összhangban vannak. A módszer előnye, hogy a személyre szabott adatok 

segítségével más véráram esetén is könnyen meghatározható a disztális 

vérnyomáslefutás alakja. In vivo mérés során a szívkoszorúerek véráramának 

változtatása nem, vagy csak korlátozott mértékben valósítható meg, a modell 

segítségével azonban más térfogatáramok esetén is könnyen meghatározható 

a disztális vérnyomáslefutás alakja. A gyors (<2 perc) futási időnek 

köszönhetően a szimuláció lehetővé teszi a véráramlás görbealakra gyakorolt 

hatásának modellezését, ami az orvosoknak fontos információt nyújthat 

különböző hipotézisek vizsgálatához [178]–[180]. A fejezethez kapcsolódó 4. 

tézist az 5. fejezet tartalmazza. 
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5 TÉZISPONTOK 

A következőkben összefoglalom az egyes fejezetekhez tartozó téziseket: 

1. Tézis 

Az artériás vérnyomásgörbe Fourier-transzformációja során kapott első 

harmonikushoz tartozó amplitúdó értéke hipovolémia esetén kisebb, mint 

normovolém esetben (p<0,001), ezért alkalmas paraméter a hipovolémia 

észlelésére. 

A tézishez kapcsolódó publikációk [186], [187]: 

 Viktor Szabo; Gabor Halasz, CSc; Tibor Gondos, MD, CSc: Detecting hypovolemia in 

postoperative patients using a discrete Fourier transform. Computers in Biology and 

Medicine (IF: 1.475) (DOI:10.1016/j.compbiomed.2015.01.018) 

 Szabó Viktor; Gondos Tibor; Halász Gábor: Matematikai statisztikai módszerek 

alkalmazása vérnyomásgrafikonok elemzésére. OGÉT 2014-XXII. Nemzetközi 

Gépészeti Találkozó. 2014. pp. 347-350. 

2. Tézis 

Összefüggő artériás érhálózat esetén a testmozgás véráramlásra gyakorolt 

mechanikai hatásának modellezése az áramlási egyenletek egyes 

artériaszakaszokhoz kötött, relatív koordinátarendszerben történő felírásával 

lehetséges. A gravitáció hatása mellett a mozgásból (gyorsulásból) származó 

tömegerő is szerepel. Ekkor a mozgásegyenlet minden egyes artériaszakaszra 

az alábbi alakban írható fel: 

 𝜕𝑤

𝜕𝑡
+ 𝑤

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝑔

𝑑ℎ

𝑑𝑥
+ 𝑓𝑥 +

32𝜈

𝐷2
𝑤 = 0 (20) 

ahol 𝑤 a vérrészecske érszakaszhoz képest mért relatív sebessége (m/s), 𝑝 a 

transzmurális nyomás (Pa), 𝜌 a vérsűrűség (kg/m3), 𝑔 a gravitációs gyorsulás 

(m/s2), ℎ az emelkedés mértéke (m), 𝑓𝑥  a tömegerő (m/s2), 𝜈  a kinematikai 

viszkozitás (m2/s), 𝐷 pedig az érszakasz aktuális átmérője (m). 

A fenti összefüggésben szereplő 𝑓𝑥 egy virtuális erőtér, amelynek az érhálózat 

pontjaiban felvett értéke a megfelelő érszakasz mozgásából számítható ki. 

A tézishez kapcsolódó publikáció [139]: 
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 V. Szabó and G. Halász: 1-D blood flow modelling in a running human body, Computer 

Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, pp. 1–8, Apr. 2017. 

3. Tézis 

A 2. tézisben bemutatott modell segítségével az alábbi megállapítások tehetők: 

 2 fordulat/másodperc sebességű biciklizés, ill. párhuzamos karkörzés 

esetén a mozgás által okozott mechanikai hatás a vérnyomásértékek 

ingadozását a mozgó végtagokban több mint kétszeresére növeli. 

 12 km/h sebességgel történő futás közben az alsó lábszárak mozgása 

által okozott mechanikai hatás a vérnyomás átlagos értékét a lábban 

kevesebb, mint 5%-kal, viszont nyomásértékek ingadozását több, mint 

háromszorosára növeli. 

 A szív rugalmas felfüggesztése miatt kialakuló szívmozgás 150-es 

pulzus esetén elhanyagolható (<1%) mechanikai hatást gyakorol az 

átlagos vérsebesség- és vérnyomásértékekre, így a koszorúerek áramlási 

problémái mozgásmentes helyzetben vizsgálhatók. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: [137], [138], [188]: 

 V. Szabó, G. Halász: Effect of Arm Circumduction on Arterial Blood Flow. First 

European Biomedical Engineering Conference for Young Investigators (ENCY2015) 

(ISBN:978-981-287-572-3) 

 Viktor Szabó, Gábor Halász: Effect Of Cycling Motion On Human Arterial Blood Flow. 

Conference on Modelling Fluid Flow (CMFF’15), (ISBN:978-963-313-190-9) 

 Szabó Viktor; Halász Gábor: Szívmozgás hatása szívkoszorúerekben keringő vér 

áramlására. OGÉT 2016-XXIV. Nemzetközi Gépészeti Találkozó. 2016. pp. 398-401. 

4. Tézis 

Szívkoszorúérben a perifériát ill. az érszűkületet jelölő 𝑅𝑡𝑒𝑟𝑚 ill. 𝑅𝑠𝑡𝑒𝑛 lineáris 

ellenállások betegspecifikus értéke az alábbi módon határozható meg az ér 

geometriája, az átlagos térfogatáram (𝑄 ), valamint a proximális (𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥 ) és 

disztális (𝑝𝑑𝑖𝑠𝑡) vérnyomáslefutás ismeretében: 

1. A koszorúér perifériáján uralkodó átlagos szívkamraizom-nyomás értéke 

(a kamrafal átlagos radiális feszültsége) a 𝑝𝐿𝑉(𝑡) balkamra nyomás 44%-

ával közelíthető. 
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2. A koszorúérben kialakuló teljes nyomásesés időátlaga az aortanyomás 

(proximális nyomás) és a szívizomnyomás átlagának különbségéből 

határozható meg: 

Δ𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑝𝑚𝑦𝑜̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ − 0,44 ⋅ 𝑝𝐿𝑉̅̅ ̅̅̅ (16) 

3. A balkamra nyomása az időben változó elasztanciamodell segítségével 

számítható ki a szívkamra 𝐸𝐿𝑉  elasztanciájának és a bal kamra 𝑉0 

“holttérfogattal” korrigált 𝑉𝐿𝑉 térfogatának szorzataként: 

𝑝𝐿𝑉(𝑡) = 𝐸𝐿𝑉(𝑡) ⋅ (𝑉𝐿𝑉(𝑡) − 𝑉0) (17) 

4. Az elasztancia értéke a Vandenberghe által publikált szinuszos közelítés 

[185] segítségével számítható ki a proximális vérnyomásgörbe alapján. 

5. A perifériás és az érszűkület ellenállásának összege a súrlódási 

nyomásveszteséggel csökkentett nyomásesés és az átlagos térfogatáram 

hányadosaként határozható meg: 

𝑅𝑠𝑡𝑒𝑛 + 𝑅𝑡𝑒𝑟𝑚 =
Δ𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − Δ𝑝𝑓𝑟𝑖𝑐

𝑄
, (18) 

6. Az egyes ellenállások értéke egyszerű, néhány lépésben manuálisan is 

elvégezhető optimalizálás során választható meg úgy, hogy a szimuláció 

eredményeként kapott szűkület utáni vérnyomás és térfogatáram minél 

közelebb legyen a mért értékekhez. 

A módszer segítségével olyan nyomáslefutások is számíthatók, amelyek 

vizsgálatára méréstechnikai vagy etikai korlátok miatt nincs lehetőség. 

A tézishez kapcsolódó publikáció [189]: 

 V. Szabó, C. Jenei, and G. Halász, “Modelling Blood Pressure in Stenosed Coronary 

Arteries,” Period. Polytech. Mech. Eng., 2017.  
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7 FÜGGELÉK 

 

 

7.1. ábra Az artériás érhálózat sematikus ábrája [125] alapján. Az A, B, C, D és E pontok rendre 

az aorta, a csukló és az alsó lábszár, a váll és az alhasi artéria helyét jelölik. 
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7.2. ábra Testmozgás modellezéséhez használt csontgráf. A csontgráf összesen 12 pontból áll: 

fej (1), vállak (2-3), könyökök (4-5), csuklók (6-7), csípő (8), térdek (9-10), bokák (11-12).



 
 

7.1. táblázat: A mozgás véráramlás gyakorolt hatását vizsgáló tanulmányok 

Év Szerző(k) Forrás Artériák száma Érfal Vér Érszűkületek száma Megoldás Módszer Gravitációs gyorsulás 
1983 Sud és társai [84] teljes cikk 2 merev newtoni - analitikus ? komplex 
1984 Sud és Sekhon [85] teljes cikk 1 merev newtoni - analitikus Laplace-transzformáció trapéz 
1985 Sud és Sekhon [86] teljes cikk 5 merev newtoni - analitikus Laplace-transzformáció koszinusz 
1985 Sud és társai [87] összefoglaló ? ? newtoni - ? ? koszinusz 
1986 Sud és Sekhon [88] teljes cikk 128 merev newtoni - numerikus Gauss-Jordan elimináció koszinusz 
1987 Sud és Sekhon [90] részlet 1 merev newtoni 1 analitikus Laplace-transzformáció koszinusz 
1988 Misra és Sahu [91] teljes cikk 1 viszkoelasztikus és rugalmas newtoni - analitikus polárkoordináta-transzformáció komplex 
1989 Belardinelli és társai [190] összefoglaló 2 merev newtoni - ? ? lineáris, forgó 
1990 Chaturani és Palanisamy [92] összefoglaló 2 merev hatványfüggvény - numerikus véges differenciák módszere ? 
1991 Chaturani és Palanisamy [93] teljes cikk 5 merev newtoni - analitikus Hankel- és Laplace-transzformáció koszinusz 
1991 Belardinelli és társai [95] összefoglaló 2 ? ? - numerikus ? lineáris 
1992 O'Rourke és társai [95] összefoglaló 1 merev newtoni - ? ? szinusz 
1994 Srivastava és társai [96] teljes cikk 2 merev kétfázisú newtoni - analitikus Laplace-transzformáció koszinusz 
1994 Srivastava és társai [97] összefoglaló 2 ? kétfázisú newtoni - ? ? trapéz 
1994 Majhi és Nair [94] teljes cikk 2 merev nemnewtoni - numerikus Crank-Nicolson módszer koszinusz 
1995 Chaturani és Wassf [98] teljes cikk 5 merev newtoni - analitikus Laplace-transzformáció koszinusz 
1996 Chakravarty és Mandal [99] teljes cikk 1 rugalmas newtoni 2 analitikus polárkoordináta-transzformáció trapéz 
1996 Chakravarty és társai [100] teljes cikk 1 viszkoelasztikus nemnewtoni 1 analitikus Laplace-transzformáció trapéz 
1999 Misra és Pal [101] teljes cikk 5 merev nemnewtoni - analitikus Laplace-transzformáció koszinusz 
1999 Usha és Prema [191] teljes cikk 3 merev newtoni - analitikus Hankel- és Laplace-transzformáció koszinusz 
2000 Elshehawey és társai [102] teljes cikk 1 merev newtoni - analitikus Hankel- és Laplace-transzformáció koszinusz 
2001 Elshehawey és társai [192] összefoglaló 1 merev nemnewtoni - analitikus Hankel- és Laplace-transzformáció ? 
2003 El-Shahed [103] teljes cikk 1 merev newtoni 1 analitikus Hankel- és Laplace-transzformáció koszinusz 
2006 Alirezaye-Davatgar [104] PhD-dolgozat 1 rugalmas newtoni - numerikus Lax-Wendroff, MacCormack szinusz 
2007 Mandal és társai [193] teljes cikk 1 rugalmas hatványfüggvény 1 numerikus véges differenciák módszere koszinusz 
2007 Abdullah és Amin [194] összefoglaló 1 merev nemnewtoni 1 numerikus véges differenciák módszere ? 
2008 Nagarani és Sarojamma  [106] teljes cikk 1 merev Casson 1 analitikus perturbációs módszer koszinusz 
2008 Massoudi és Phuoc [195] teljes cikk 1 merev nemnewtoni - numerikus egyenesek módszere koszinusz 
2009 Biswas és Chakraborty [196] teljes cikk 1 merev newtoni 1 analitikus perturbációs módszer koszinusz 
2009 Haghighi és Pralhad [197] összefoglaló ? ? mikro-kontinuum ? ? ? ? 
2009 Deepa és társai [65] teljes cikk 2 hiperelasztikus nemnewtoni 1 numerikus Crank-Nicolson módszer koszinusz 
2009 Ro és Ryou [107] teljes cikk 3 merev nemnewtoni 1 numerikus CFD (lamináris) koszinusz 
2009 Rathod és Tanveer [198] teljes cikk 1 merev nemnewtoni - analitikus Hankel- és Laplace-transzformáció koszinusz 
2010 Ro és Ryou [67] teljes cikk 3 merev nemnewtoni 1 numerikus CFD (turbulens) koszinusz 
2010 Sankar és társai [110] teljes cikk 5 merev Herschel-Bulkley és newtoni 1 analitikus perturbációs módszer koszinusz 
2010 Sankar és Ismail [111] részlet ? ? Herschel-Bulkley 1 analitikus perturbációs módszer ? 
2010 Kumar [113] teljes cikk 1 vékonyodó hatványfüggvény 1 numerikus véges differenciák módszere koszinusz 
2010 Sankar [112] teljes cikk 5 merev Herschel-Bulkley és newtoni 1 analitikus perturbációs módszer koszinusz 
2011 Sankar és társai [109] teljes cikk 5 merev Casson és newtoni 1 analitikus perturbációs módszer koszinusz 
2011 Sankar és Lee [108] teljes cikk 5 merev Casson és newtoni 1 analitikus perturbációs módszer koszinusz 
2011 Shit és Roy [199] teljes cikk 1 rugalmas nemnewtoni és newtoni 1 numerikus véges differenciák módszere koszinusz 
2011 Verma és társai [200] teljes cikk 1 merev Casson-folyadék 1 analitikus ? koszinusz 
2011 Ramana és Sarojamma [201] teljes cikk 4 merev newtoni - analitikus ? koszinusz 
2011 Mathur és Jain [202] teljes cikk 1 merev nemnewtoni 1 analitikus Hankel- és Laplace-transzformáció koszinusz 
2011 Isaac és Mathuieu [203] összefoglaló 1 ? ? ? analitikus Hankel- és Laplace-transzformáció ? 
2012 Reza Haghigi és Asghari [204] teljes cikk 1 merev mikro-kontinuum 1 analitikus ? koszinusz 
2012 Sankar és Nagar [205] teljes cikk 5 merev nemnewtoni 1 analitikus perturbációs módszer koszinusz 
2013 Bin és Mustapha [114] teljes cikk 1 merev newtoni 1 numerikus véges differenciák módszere koszinusz 
2013 Cho és társai [115] teljes cikk 1 rugalmas és merev nemnewtoni 1 numerikus CFD forgás 
2013 Eldesoky [206] összefoglaló 1 ? nemnewtoni - analitikus Laplace-transzformáció ? 
2014 Karim és Sankar [116] teljes cikk 1 merev Herschel-Bulkley 2 analitikus perturbációs módszer koszinusz 
2015 Parida és Nayak [207] teljes cikk 1 merev newtoni - numerikus véges térfogat módszer koszinusz 
2015 Siddiqui és társai [117] teljes cikk 1 merev Bingham-plasztikus 1 analitikus perturbációs módszer koszinusz 
2015 Shit és Majee [118] teljes cikk 1 rugalmas newtoni 2 numerikus Crank-Nicolson módszer koszinusz 
2015 Sajid és társai [208] összefoglaló 1 ? nemnewtoni - numerikus véges differenciák módszere ? 
2015 Kumar és Sharma [119] teljes cikk 1 merev newtoni - analitikus Hankel- és Laplace-transzformáció koszinusz 
2015 Ali és társai [120] teljes cikk 1 vékonyodó Carreau 2 numerikus véges differenciák módszere koszinusz 
2015 Sankar és társai [121] teljes cikk 1 merev Herschel-Bulkley és newtoni 2 analitikus perturbációs módszer koszinusz 
2016 Tanveer és Rathod [209] összefoglaló 1 ? nemnewtoni - analitikus Hankel- és Laplace-transzformáció ? 
2016 Zaman és társai [210] összefoglaló 1 ? hatványfüggvény 2 numerikus véges differenciák módszere ? 
2017 Zaman és társai [122] teljes cikk 1 vékonyodó nemnewtoni 2 numerikus véges differenciák módszere koszinusz 
2017 Haghighi és Chalak [123] teljes cikk 1 vékonyodó nemnewtoni 1 numerikus véges differenciák módszere koszinusz 
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7.1 Csőáramlás egyenletei nem-inercia rendszerben 

Az Áramlások csőhálózatokban c. könyvben [131] a kontinuitási és az 

állapotegyenlet összekapcsolásával nyert (2.8.1), (2.8.2) parciális 

differenciálegyenlet-rendszer a tranziens folyamatok leírásának alapja: 

𝜕𝑝

𝜕𝑡
+ 𝑣

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝜌𝑎2

𝜕𝑣

𝜕𝑥
= 0 (1) 

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑥
= 𝑆 (2) 

A fenti egyenletrendszer hullámok terjedését írja le abszolút 

koordinátarendszerben, ami inerciarendszer, ezért érvényes benne Newton II. 

axiómája. 

Transzformáljuk ezt az egyenletrendszert! Legyenek az új független változók 𝜉 

és 휂! A két koordinátarendszer kapcsolata: 

휂 = 𝑡, és       𝜉 = 𝑥 − 𝑓(𝑡), (3) 

ahol 𝑓(𝑡)  a vizsgált csőszakasz transzlációs elmozdulása az 

inerciarendszerben. A koordinátarendszerek kapcsolata az alábbi ábrán 

látható: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

휂 

𝑥 𝜉 

𝑡 

𝑓(𝑡) 

7.3. ábra Abszolút és relatív koordinátarendszer kapcsolata vízszintes irányban gyorsuló cső 

esetén 



115 
 

Végezzük el a (3) képletek szerinti koordinátatranszformációt! 

𝜕

𝜕𝑥
=

𝜕

𝜕𝜉

𝜕𝜉

𝜕𝑥
+

𝜕

𝜕휂

𝜕휂

𝜕𝑥
= 1 ⋅

𝜕

𝜕𝜉
+ 0 ⋅

𝜕

𝜕휂
=

𝜕

𝜕𝜉
 (4) 

𝜕

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝜉

𝜕𝜉

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕휂

𝜕휂

𝜕𝑡
= −

𝑑𝑓

𝑑𝑡
⋅

𝜕

𝜕𝜉
+ 1 ⋅

𝜕

𝜕휂
= −

𝑑𝑓

𝑑𝑡
⋅

𝜕

𝜕𝜉
+

𝜕

𝜕휂
. (5) 

Ezeket beírva a (1) és (2) egyenletekbe: 

−
𝑑𝑓

𝑑𝑡
⋅
𝜕𝑝

𝜕𝜉
+

𝜕𝑝

𝜕휂
+ 𝑣

𝜕𝑝

𝜕𝜉
+ 𝜌𝑎2

𝜕𝑣

𝜕𝜉
= 0 (6) 

−
𝑑𝑓

𝑑𝑡
⋅
𝜕𝑣

𝜕𝜉
+

𝜕𝑣

𝜕휂
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝜉
+

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝜉
= 𝑆. (7) 

Összevonás után: 

(𝑣 −
𝑑𝑓

𝑑𝑡
) ⋅

𝜕𝑝

𝜕𝜉
+

𝜕𝑝

𝜕휂
+ 𝜌𝑎2

𝜕𝑣

𝜕𝜉
= 0 (8) 

(𝑣 −
𝑑𝑓

𝑑𝑡
) ⋅

𝜕𝑣

𝜕𝜉
+

𝜕𝑣

𝜕휂
+

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝜉
= 𝑆. (9) 

Az inerciarendszerbeli 𝑣  abszolút sebesség és a cső 
𝑑𝑓(𝑡)

𝑑𝑡
≝ 𝑓̇(𝑡) transzlációs 

sebességének különbsége a mozgó – nem inercia rendszerbeli – relatív 

sebesség. Jelöljük ezt 𝑤-vel! 

Helyettesítsük be a (8) és (9) egyenletekbe a 𝑣 abszolút sebességet, mint a 𝑤 

relatív és az �̇�(𝑡) transzlációs sebesség összegét: 𝑣 = 𝑤 + 𝑓̇(𝑡). 

𝑤 ⋅
𝜕𝑝

𝜕𝜉
+

𝜕𝑝

𝜕휂
+ 𝜌𝑎2

𝜕 (𝑤 + 𝑓̇(𝑡))

𝜕𝜉
= 𝑤 ⋅

𝜕𝑝

𝜕𝜉
+

𝜕𝑝

𝜕휂
+ 𝜌𝑎2

𝜕𝑤

𝜕𝜉
= 0 (10) 

𝑤 ⋅
𝜕(𝑤 + �̇�)

𝜕𝜉
+

𝜕(𝑤 + �̇�)

𝜕휂
+

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝜉
= 𝑤 ⋅

𝜕𝑤

𝜕𝜉
+

𝜕𝑤

𝜕휂
+

𝜕𝑓̇

𝜕휂
+

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝜉
= 𝑆, (11) 

hiszen a (4) transzformációs összefüggés szerint 
𝜕�̇�

𝜕𝜉
=

𝜕�̇�

𝜕𝑥
= 0. 

A (5) transzformációs összefüggés szerint azonban 
𝜕

𝜕𝜂
=

𝜕

𝜕𝑡
+ 𝑓̇(𝑡) ⋅

𝜕

𝜕𝜉
, így 
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𝑤 ⋅
𝜕𝑤

𝜕𝜉
+

𝜕𝑤

𝜕휂
+ (

𝜕𝑓̇

𝜕𝑡
+ 𝑓̇(𝑡) ⋅

𝜕𝑓̇

𝜕𝜉
) +

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝜉
= 𝑤 ⋅

𝜕𝑤

𝜕𝜉
+

𝜕𝑤

𝜕휂
+ 𝑓̈(𝑡) +

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝜉
= 𝑆, (12) 

és innen a cső gyorsulását a forrástaghoz csatolva 

𝑤 ⋅
𝜕𝑤

𝜕𝜉
+

𝜕𝑤

𝜕휂
+

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝜉
= 𝑆 − �̈�(𝑡). 

(13) 

Összefoglalva tehát igaz, hogy a (2) kontinuitási egyenlet a relatív – nem inercia 

– rendszerben is érvényes, míg az (1) mozgásegyenlet nem inerciarendszerbe 

transzformált alakjában a forrástag mellett megjelenik a relatív rendszer 

abszolút rendszerbeli gyorsulásának ellentettje. 
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7.2 Windkessel modell – áramlástani alapon 

Az aortabillentyű, aorta+artéria, perifériás ellenállás egyszerű gráf merev 

alrendszeri modellje. A gráf képe az alábbi: 

 

Az 𝑒 és 𝑣 csomópontok közötti fojtás – szívbillentyű – ágegyenlete: 

𝑝𝑣 = 𝑝𝑒 −
휁𝜌|𝑄|

2 ⋅ 𝐴2
⋅ 𝑄 = 𝑝𝑒 − 𝑅1 ⋅ 𝑄. 

(14) 

A 𝑣 és a 𝑝 = 0 nyomású pontok közötti ág – perifériás ellenállás – egyenlete: 

𝑝𝑣 =
휁2𝜌|𝑄2|

2 ⋅ 𝐴2
2 ⋅ 𝑄2 + 0 = 𝑅2 ⋅ 𝑄2. 

(15) 

A flexibilis falú aorta+artériák ágegyenlete: 

𝑑𝑝𝑣

𝑑𝑡
=

𝐸

𝑉
⋅ 𝑄1 =

𝑄1

𝐶𝑇
. 

(16) 

Kontinuitás a 𝑣 csomópontra: 

𝑄 = 𝑄1 + 𝑄2. (17) 

A fenti összefüggések összevonásával: 

𝑑𝑝𝑣

𝑑𝑡
=

𝑑𝑝𝑒

𝑑𝑡
− 𝑅1 ⋅

𝑑𝑄

𝑑𝑡
=

𝑄1

𝐶𝑇
=

𝑄 − 𝑄2

𝐶𝑇
. 

(18) 

Ide 𝑄2-t beírva (15) alapján, valamint 𝑝𝑣-t behelyettesítve (14) alapján: 

7.4. ábra Windkessel modellje 
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𝑑𝑝𝑒

𝑑𝑡
− 𝑅1 ⋅

𝑑𝑄

𝑑𝑡
=

𝑄

𝐶𝑇
−

𝑝𝑣

𝐶𝑇𝑅2
=

𝑄

𝐶𝑇
−

𝑝𝑒

𝐶𝑇𝑅2
−

𝑅1

𝐶𝑇𝑅2
𝑄. 

(19) 

A fenti kifejezés első és utolsó tagját a térfogatáram deriváltjára rendezve: 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
=

1

𝑅1

𝑑𝑝𝑒

𝑑𝑡
+

𝑝𝑒

𝐶𝑇𝑅2𝑅1
−

1

𝐶𝑇𝑅1
(1 +

𝑅1

𝑅2
) 𝑄. 

(19) 

Ez az egyenlet teljesen azonos a 3. fejezet (19) egyenletével, de itt minden 

együtthatónak fizikai jelentése van. 


