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1

BEVEZETÉS

A fejezet rövid áttekintést nyújt a pulzoximetria alapjairól és felhasználási területeiről. A
disszertáció minden tézise a pulzoximetria egyes területeihez kötődik. A kutatási célkitűzések
és a tézisek áttekintése után a disszertáció felépítésének vázolásával zárul az 1. fejezet.

1.1

KLINIKAI HÁTTÉR, BEVEZETÉS A PULZOXIMETRIÁBA

A pulzoximéterek általánosan használt eszközök a klinikai gyakorlatban. Segítségükkel
pár százalék hibával megmérhető az oxigenizált hemoglobin szaturációja, más szóval az
oxigén telítettség az artériás vérben. A pulzoximéterek roncsolás mentesen, és folyamatosan
képesek mérni, más szóval non-invazív monitorozó eszközök. Az artériás oxigenizált
hemoglobin szaturációjának mérésével diagnosztizálható az esetleges csökkent oxigén
ellátottság, orvosi kifejezéssel a hypoxemia. A pulzoximéterek tehát alapvetően az oxigén
hiány diagnosztizálását elősegítő mérőműszerek.
Az ember artériás véroxigén telítettségének egészséges érétke 95-99% közötti. Ez azt
jelenti, hogy átlagosan a hemoglobin molekulák 97%-a szállít oxigént, és 3%-a nem. A
vénákban ez az érték mintegy 75%. Vérünk oxigén telítettsége születésünktől halálunkig igen
lassan és keveset változik. Mindegy, hogy az ember alszik, vagy fut, csak a véredényeken
átáramlott vér mennyisége változik, az oxigén szaturáció nem. Amennyiben nem
mesterségesen idézik elő, az artériás oxigén szaturáció lecsökkenése jellemzően valamilyen
abnormális élettani folyamat következménye.
Az artériás vér valós oxigén telítettségét SaO2-vel jelöljük, ahol az „a” index a latin
arteria-ra utal. A pulzoximetria elveit felhasználva a pulzoximéter az artériás véroxigén
telítettséget hivatott mérni – adott pontossággal. A pulzoximéter által mért artériás oxigén
szaturáció az SpO2 érték, ahol a „p” betű utal a pulzoximéter által mért oxigén telítettség
értékre. Egy modern pulzoximéter esetében a mérési hiba jellemzően kevesebb, mint 3%,
vagyis a mért SpO2 érték 3%-nál kevesebb hibával közelíti a valós, SaO2 értéket.
Az orvosi praktikumban számos esetben használnak pulzoximétert a páciens
felügyeletére: altatáskor, vajúdás és szülés közben, sürgősségi beavatkozáskor, sebészeti
műtétek közben, szív és érrendszeri problémák vagy tüdőbetegség esetén. De mindennapos
eszközök a kórházi szobákban, betegszállításnál, mentőben és az újszülött osztályon is.
Tüdőproblémák esetén, amikor a tüdő oxigén felvevő képessége csökkent, a pulzoximéter
hasznos eszköz lehet a betegség súlyosságának megállapítására, az alkalmazott gyógymódok
hatékonyságának ellenőrzésére, vagy a beteg számára mesterségesen adagolt oxigén
mennyiségének szabályozására.
Az elmúlt tizenöt év orvosi elektronikai vívmányai között szerepel a magzati
pulzoximéter. Ezzel az eszközzel az anya testétől függetlenül lehet a magzat artériás oxigén
szaturációját monitorozni a vajúdás és szülés közben. Életünk egyik legkockázatosabb
szakasza a születés. Számos szülési rendellenesség fordulhat elő bármely szülés esetében.
Ezek jórészét –amennyiben idejében felismerik– a mai modern orvostudomány kezelni tudja.
Azonban számos esetben a kritikus szituáció felismerése nem elég gyors, vagy nem
megbízható. Ilyen eset lehet például, amikor a köldökzsinór a magzat nyakára tekeredik,
oxigénhiányt idézve elő az agyban, ami maradandó agykárosodáshoz, súlyos esetben halálhoz
vezethet. Magzati pulzoximéter nélkül a magzati véroxigén szintet roncsolás mentes módon
nem lehet megbízhatóan monitorozni, így az ehhez hasonló szülési komplikációk időben
történő felismerésére kisebb az esély.
-5-

A magzati pulzoximetria helyzetét vázolja a klinikai oldal szemszögéből a Függelékben
olvasható levélrészlet, amelyet a Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
docensével, dr. Török Olgával folytatott levelezésünkből emeltem ki.

1.2

A KUTATÁS MOTIVÁCIÓJA ÉS CÉLKITŰZÉSEK

Disszertációm célja egy átfogó képet adni az pulzoximetria területének jelenlegi állásáról,
kitekintve a határterületekre is. Ezen túlmenően célom volt a magzati pulzoximetria területén
felmerülő egyes problémák tudományos vizsgálata, és lehetséges megoldások kidolgozása.
MAGZATI FANTOM KONSTRUKCIÓ
Bár nagyjából 15 éves múltra tekint vissza a magzati pulzoximetria, a pulzoximetriás
magzati monitorozás nehézségeiből kifolyólag a magzati pulzoximéterek kevésbé terjedtek el.
A magzat az anya hasában, a külvilágtól elzárva helyezkedik el. A magzati pulzoximéter
mérőfejének érintkeznie kell a magzati bőrfelszínnel. Ezért a valós környezetben történő
kutatások, illetve a magzati pulzoximéterek tesztelése, fejlesztése igen körülményes feladat:
• orvosi szakértelmet igényel
• szigorú higiéniás előírásokat kell betartani
• engedélyhez kötött
• némileg kockázatos az anyára és a magzatra nézve, és
• a vajúdás pár órás időtartama által reprezentált időrés korlátozott.
CÉLKITŰZÉS 1.
A fent leírt nehézségekből kiindulva célul tűztem ki egy olyan magzati fantom
megtervezését és megépítését, amellyel a magzati szövet struktúra és vérkeringés
egyes paraméterei szimulálhatóak, és ezzel a körülményes, valós környezetben történő
pulzoximéter tesztelés kiváltható, valamint a szülészeti osztálytól távol maradva is
lehetőség nyílik magzati pulzoximetriás kutatások folytatására. A fantom a
mérőrendszer olyan mesterséges eleme, amely az adott kísérlet szempontjából a valós
testrészhez vagy szövethez hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, ezeket emulálja.
A fantom lehetőséget adna az egyes vérkeringési paraméterek változtatására
(pulzus, pulzáció erősség, artériák átmérője), ezáltal a fantommal a rá helyezett
pulzoximéter széles tartományban lenne vizsgálható. Az élő magzat viszonylag
állandó paraméterei ezt nem tennék lehetővé.
A magzati fantom konstrukció további célja az volt, hogy megvizsgáljam az
alacsony magzati pulzáció hatását a később definiálásra kerülő saját fejlesztésű,
magzati monitorozásra szánt pulzoximéterre, és ezáltal igazoljam, hogy a
pulzoximéter a gyenge magzati pulzáció erősség ellenére alkalmas a magzati pulzáció
detektálására, és az oxigénszint kiszámításához szükséges R arány mérésére.
NON-INVAZÍV KALIBRÁCIÓS ELJÁRÁS
Az élő szöveteken áthaladó fénynyaláb intenzitását az artériás pulzáció modulálja. Így a
nyalábot elektromos jellé alakítva pulzáló jelalak lesz az eredmény, melynek meghatározott
amplitúdója van. A pulzáció amplitúdója az artériás vér fényelnyelési képességétől függ, az
pedig a vér oxigéntelítettségétől. Két hullámhosszon mérve két pulzáló jelet kapunk. A két
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pulzáló jel amplitúdóinak aránya az ún. „R arány”. A pulzoximéterek fizikailag az R arányt
mérik, ebből az oxigén telítettség meghatározható.
A mért R arány értékét a vér oxigén telítettsége határozza meg. Az R arány és a véroxigén
telítettség között nemlineáris összefüggés áll fenn. Az összefüggés meghatározását
kalibrációnak hívják. A kalibrációt minden új pulzoximéter konstrukció (mérőfej konstrukció)
esetében el kell végezni. Kalibráció során, egy mérések alapján kapott adathalmazból
meghatározzák az R arány – SpO2 érték közötti összefüggést.
A pulzoximéter konstrukciókat invazív módszerrel kalibrálják. Önkéntesek százain mérik
az artériás véroxigén telítettséget artériás katéterrel és vérgáz analizátorral, miközben
szimultán monitorozzák az új oximéter konstrukció által mért R arányt. A procedúra
körülményes:
• Invazív mivoltából kifolyólag orvosi szakértelmet és felügyeletet igényel, és némi
kockázatot is rejt az önkéntesekre nézve
• A szükséges nagyszámú alany miatt hosszadalmas
• A szükséges eszközök drágák
• A procedúra drága
Az R arány értéke önmagában sokkal kevésbé informatív, mint az oxigén szaturáció
abszolút értéke. A pulzoximéter fejlesztés során igen hasznos lenne, ha a fejlesztők már
prototípus szinten láthatnák az oximéter által mért oxigén szaturáció hozzávetőleges értékét:
• Az oximéter által kijelzett érték SpO2 százalékban, mindenki számára egyértelmű,
objektív formában jelenne meg
• Jobban megfigyelhetőek lennének a zaj által okozott ingadozások
• Egy esetleges prototípus tervezési vagy összeszerelési hibából adódó mért érték
ingadozás szembetűnőbb formát öltene
• Szemléletesebbé lehetne tenni az alanyok közötti összehasonlító méréseket.
CÉLKITŰZÉS 2.
Célul tűztem ki egy non-invazív pulzoximéter kalibrációs eljárás kidolgozását, és
mérésekkel történő alátámasztását, amely nem igényel vérvételt, és felülkerekedik az
invazív kalibráció egyes hátrányain. Az eljárás segítségével az invazív eljáráshoz
képest jóval egyszerűbben és olcsóbban lehet kalibrálni egy fejlesztés alatt álló
pulzoximétert, így az képessé válik a mért R arány alapján az SpO2 érték
meghatározására. A kidolgozott módszer hátránya az invazív kalibrációhoz
viszonyított nagyobb pontatlanság, mivel a referencia eszköz pontatlansága hozzá
adódik a kalibrált eszközéhez.
ENERGIAFOGYASZTÁS CSÖKKENTÉSI ELV PULZOXIMETRIÁS ALKALMAZÁSBAN
Vezeték nélküli mérőrendszerek esetében energiafogyasztási szempontból előnyös, ha a
mért jel feldolgozása és kiértékelése nem az akkumulátoros táplálású mérőfejben, hanem egy
fogyasztás szempontjából irreleváns, nagy számító kapacitású kiértékelő egységen (pl. PC-n)
történik. Az eddig megjelent vezeték nélküli pulzoximéterek esetében ezt az elvet azonban
nem alkalmazták.
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CÉLKITŰZÉS 3.
Célom volt elméleti adatokra támaszkodó kalkulációk alapján megmutatni, hogy a
fent vázolt energia fogyasztás csökkentési elv a vezeték nélküli pulzoximéterek
esetében is alkalmazható, vele fogyasztás csökkenés érhető el.
MAGZATI MONITOROZÁSRA SZÁNT PULZOXIMÉTER MEGALKOTÁSA
Felméréseim alapján Magyarországon összesen három kórház rendelkezik magzati
oximéterrel, és e kórházak is csak viszonylag ritkán használják az eszközt az alkalmazás
kényelmetlenségei miatt.
Napjaink magzati pulzoximéterei katéter alapúak. A hosszúkás mérőfejet a vajúdás
kezdeti szakaszában a vaginán keresztül helyezik fel, amikor a magzatburok már megrepedt,
és a méhnyak legalább 2 cm szélesre tágult. A katétert a szülőcsatornán és a méhnyakon
áttolva a magzat arca vagy fejtetője és a méh fala közé helyezik, ami egy többé-kevésbé
biztos tartást ad a mérőfejnek. A magzat fejére illesztett szenzorfej tehát kábellel csatlakozik a
szülőszobában elhelyezkedő kijelző egységhez. A vajúdás az anyának rendszerint fáj, ezért a
vajúdó mindig a legkisebb fájdalommal járó testhelyzetet igyekszik felvenni. Ez folyamatos
testmozgással jár. A hagyományos magzati pulzoximéter mérőkábele akadályozza a vajúdót a
mozgásban.
Sok esetben a vajúdás időtartama a 8-10 órát is elérheti. A vajúdás alatt az anya és a
magzat mozgása miatt a mérőfej gyakran félrecsúszik, ilyenkor a mérőfejet újra kell
pozícionálni. Ez további kényelmetlenséggel jár.
Összefoglalva: a katéter alapú, hagyományos magzati pulzoximéterek közös hátránya a
mérőkábel (katéter) jelenléte.
• A hosszúkás mérőfej és a katéter jelenléte miatt kényelmetlen érzést okoz a
vajúdónak.
• A mérőfejet a kijelző egységgel összekötő kábel miatt a vajúdó akadályoztatva van a
szabad mozgásban.
• A magzat és az anya mozgása miatt a vajúdás előrehaladtával a mérőfej félrecsúszik.
Ilyenkor a mérőfejet egy rövid orvosi beavatkozás útján újra kell pozícionálni.
CÉLKITŰZÉS 4.
Az imént vázolt problémák megoldására célul tűztem ki egy új, magzati
monitorozásra alkalmas, kompakt, miniatűr, vezeték nélküli pulzoximéter
megvalósítását. Az eszköz megalkotásával eliminálhatóvá válna a fenti problémák
forrása: a katéter. A pulzoximétert egy egyszerű orvosi beavatkozással a vajúdás
kezdetén a magzat fejére rögzítenék. Ezt követően akár nyolc órán keresztül képes
lenne a magzati véroxigén szaturáció és pulzus mérésére. A mért adatokat
rádiófrekvencián továbbítaná a külső kijelző egységnek, amely a szülőszobában
helyezkedik el.
Az új pulzoximéter a hagyományos eszközökhöz képest könnyebben kezelhető
lenne az orvosok által, kényelmesebb lenne a vajúdó anyák számára. Elterjedése
csökkenthetné a szükségtelen császármetszések számát, növelhetné az egészségesen
született magzatok arányát, és ezáltal biztonságosabbá tehetné a szülést.
Az új pulzoximéter az oxigén szaturáción és a pulzuson kívül a magzat
hőmérsékletét is képes lenne mérni, amire egyetlen más magzati oximéter sem képes.
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A felsorolt tulajdonságok az eszközt a magzati diagnosztika alapvető pillérévé tehetik
a vajúdás és a szülés alatt.

1.3

A DISSZERTÁCIÓ FELÉPÍTÉSE

A disszertáció három nagy részre van osztva. Az első átfogó fejezet (I Szakirodalmi
áttekintés) sorra veszi az élő szövetben történő oxigénszint mérés, vagyis az oximetria
témájában fellelhető irodalmakat, az elveket, a fejlődési vonalat az elvek felfedezése óta,
valamint részletezi a téma jelenlegi helyzetét az előnyökkel és a megoldásra váró
problémákkal együtt.
A non-invazív oximetria, mint az oxigén szint mérés tudománya számos ágazattal
rendelkezik. A pulzoximetria részletezése előtt taglalásra kerül a szöveti és a vénás
oxigénszint mérés. Ezután az általános oximetria történelmének és fejlődési útjának
áttekintése következik, amely során elérek a modern kori non-invazív artériás véroxigén szint
mérés módszeréhez, a pulzoximetriához. A disszertáció tézisei a pulzoximetria egyes
területeihez kapcsolódnak. A pulzoximetria alapegyenletének levezetése előtt vázolásra kerül
a vér felépítése, illetve a hemoglobin szerepe az oxigén háztartásban. A mérési elvek és a
befolyásoló tényezők ismertetése után szó kerül a pulzoximetria lehetséges jövőjéről is.
Áttekintésre kerülnek a pulzoximetria nehézségei, amelyekkel a mai, modern pulzoximéterek
is szembesülnek. Említésre kerülnek a lehetséges megoldások. Végül egy pulzoximéter
felépítésének vázlatos ismertetése teszi teljessé a képet. A fejezet végén kitérek a
pulzoximéterek kalibrációjára és pontosságára.
A második átfogó fejezetben (II Eredmények) kerülnek ismertetésre az elért eredményeim
kifejtett tézisek, tézis magyarázatok formájában. Minden tézis a pulzoximetria, vagy azon
belül a magzati pulzoximetria I fejezetben megfogalmazott nehézségeinek lehetséges
megoldásaira összpontosít.
A harmadik átfogó fejezet (III Összefoglalás) tézisek formájában összegzi az
eredményeket, és leszűri a konklúziót. A továbbfejlesztési lehetőségek zárják e fejezetet, és
egyben az értekezést.
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I.

Szakirodalmi áttekintés
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Az oxigén légköri parciális nyomása 160 Hgmm. Az O2 tüdőn illetve az alveolusokon
keresztül oldódik be a vérbe, közben parciális nyomása lecsökken. A parciális artériás oxigén
nyomás (PaO2) korfüggő élettani paraméter. Jellemző értéke húsz éves korban 100 Hgmm,
mely 80 éves korra 80 Hgmm-re süllyed tengerszinten (Marini 1987). Ha az alany nem
szenved szív és tüdőrendszeri megbetegedésben, vagy vérszegénységben, akkor az
esetlegesen fellépő oxigénhiány (hypoxemia) klinikai tünetei rejtve maradnak egészen 50-60
Hgmm PaO2 értékig, ami körülbelül 85-90% vér oxigén szaturációs értéknek (SpO2) felel
meg. Szív és tüdőrendszeri megbetegedésben vagy vérszegénység esetén már ennél kisebb
mértékű oxigén hiány fellépésekor is jelentkeznek a negatív tünetek, úgymint szédülés,
hányinger, émelygés, mozgás koordinációs problémák, csökkent fizikai teljesítő képesség,
súlyos esetben maradandó idegrendszeri károsodás vagy halál (Marini 1987, Williams 1986,
Powers 1988, Lawler 1988, Powers 1989). Az elmondottakból látható, hogy az oxigén
hiánnyal összefüggő betegségek igen súlyos kimenetelűek lehetnek. Mivel a tünetek
jellemzően rejtve maradnak, az oxigénszint mérés igen hatékony eszközévé vált az orvosi
diagnosztikának.
Az emberi szervezet egyes szövet típusainak oxigén szintjét más-más elveken alapuló
műszerekkel mérheti a modern orvostudomány. Számos módszer kidolgozása még csak
laboratóriumi fázisban tart, de ígéretes jövő elé néz. Ebben a fejezetben röviden áttekintésre
kerülnek a non-invazív oxigén szint mérés egyes területei, és ezekhez kapcsolódóan napjaink
tudományos eredményei.
Az oxigén a vérrel szállítódik az artériákon keresztül a különféle szövetekhez, majd a
vénákon át jut vissza a tüdőbe. Eszerint három nagy csoport különböztethető meg: artériás,
szöveti és vénás oxigén szaturáció mérés. E három csoportot taglalják a következő fejezetek.

2.1

SZÖVETI OXIMETRIA

Fizikai munkavégzés hatására a szövetekben lecsökken az oxigénszint. A szív és
érrendszer (kardiovaszkuláris rendszer) állapotától függően a szervezet kompenzálni próbál,
felgyorsul a szívverés, a légzés, és az anyagcsere. Amennyiben a keringési rendszer és az
izom edzetlen, az izom nem kap elegendő oxigént, így a tápanyagokat egy anaerob folyamat
útján, energetikailag igen kedvezőtlen módon, csupán tejsavvá tudja lebontani. Több
évtizeden keresztül az a hipotézis tartotta magát, hogy a tejsav az izomláz okozója.
Napjainkban azonban megdőlni látszik ez az elmélet. Ennek több oka is van. Izomláz
leggyakrabban nem edzett embereknél lép fel, tejsav viszont minden anaerob, erős
megterhelés után keletkezik, tehát élsportolóknál is. A tejsav felezési ideje 20 perc, az
izomláz viszont órákkal a mozgás után jelentkezik. E tények a hagyományos magyarázatot
aláássák. Egy újabb keletű elmélet szerint az izomláz eredete nem más, mint mikroszkopikus
szakadások az izomrostokban. A szakadás helyén gyulladás lép fel, ez okozza a
tulajdonképpeni fájdalmat.
A szövetek, azon belül az izom oxigén telítettségének mérése munkavégzés közben
hasznos információkkal szolgálhat sportolók, esetleg mozgásszervi megbetegedésben
szenvedők esetében. Az szövetek oxigén szaturációjának mérésére többféle, spektroszkópián
alapuló mérési eljárás is létezik. Az elmúlt években a közeli infravörös spektroszkópia
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(NIRS1) igen hasznos módszernek bizonyult a szöveti oxigénszint non-invazív mérésére, akár
klinikai mérések esetében is. A hagyományos, folyamatos üzemű NIRS (CW-NIRS2) csak az
oxigén szaturáció relatív változásait képes monitorozni. Az abszolút szöveti oxigénszint
meghatározásának reményében számos kutatócsoport kísérletezett a NIRS különböző
alfajaival. Az időfelbontásos spektroszkópia (time-resolved spectroscopy) (Hielscher 1995), a
térbeli felbontású spektroszkópia (spatially resolved spectroscopy) (Suzuki 1999), és az
intenzitás moduláción alapuló spektroszkópia (Fantini 1995) esetében is nehézkes a
számszerű oxigénszint mérés, mivel azon a hibás feltételezésen alapulnak, hogy a szövet
homogén. Ráadásul az izomszövet felet elhelyezkedő egyéb szövetek (zsírszövet, koponya)
nagyban befolyásolják a spektroszkópiai mérések érzékenységét. Ezáltal relatív mérésekre
ugyan alkalmasak, a különböző alanyokon végzett mérések számszerű eredményét azonban
nem lehet összevetni.
A nehézségek ellenére a NIRS-en alapuló szöveti oxigénszint mérés aktívan fejlődő
terület. Az izom fölött elhelyezkedő zsírszövet befolyásoló hatását Niwayama és mások egy
fantom építésével, mérésekkel és szimulációval meghatározott korrekciós egyenlet
segítségével kívánták eliminálni (Lin 2000, Niwayama 2000). Az eredmények alapján, a
különböző alanyokon mért oxigén szaturáció változás már számszerűen összevethetővé vált.
Ugyancsak Niwayama és társai nevéhez fűződik az a NIRS eljárás, amely esetében az
oximéter a bőrrel való érintkezés nélkül, egy bizonyos távolságból méri az oxigén szaturáció
változását (Niwayama 2006, Niwayama 2007).
A három comb izom fizikai terhelés hatására bekövetkező oxigén szint változásának
megjelenítésére alkalmas, 200 csatornás CW-NIRS oximétert ismertet a (Niwayama 2002)
irodalom. A szerzők 40 darab, egyenként öt érzékelőt és egy duó LED-et tartalmazó
szenzorfejet helyeztek fel az alany combját körülölelő 15*45cm-es felületre. Munkavégzés
alatt az oxigenizált és deoxigenizált hemoglobin koncentráció időbeli és térbeli változása is
nyomon követhető. Kétdimenziós ábrákkal szemléltetik a hemoglobin változás térbeli
eloszlását a három izom felett. Az mérőrendszer képes az izommunka által lecsökkentett
oxigén telítettség térbeli és időbeli megjelenítésére.
Az agyi hemoglobin koncentráció relatív változásait vizsgálták Takashi és mások teljes
spektrumú NIRS-el (fsNIRS3) (Kusaka 2002). Az fsNIRS lényege, hogy nem csak dedikált
hullámhosszakon történik a mérés, hanem a spektrum egy nagyobb, összefüggő részét
vizsgálják, ez esetben a nagyjából 640-850 nm közötti tartományt.

2.2

PULZOXIMETRIA

Az artériás oxigénszint lecsökkenése jelzi, hogy a szervezet nem jut elég oxigénhez. Az
artériás oxigén szaturáció legmegbízhatóbb mérési módszere a rendszeresen ismételt artériás
vérmintavétel, majd a minta analízise egy 4 hullámhosszon dolgozó co-oximéterrel. Ez az
eljárás azonban időigényes, drága, invazív mivoltából fakadóan kényelmetlen a betegnek, és
némi kockázattal is jár. Mindezen hátrányokat leküzdve a pulzoximéterek igen népszerű
eszközévé váltak az orvosi gyakorlatnak. Nem igényelnek vérvételt, hordozhatóak, gyorsan,
folyamatosan, és roncsolás mentesen mérik az artériás vér oxigén telítettségét.

1

NIRS: Near Infra Red Spectroscopy
CW-NIRS: Continuous Wave Near Infra Red Spectroscopy
3
fsNIRS: full-spectrum Near Infra Red Spectroscopy
2
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A disszertáció fejezetei a pulzoximetria köré csoportosulnak, a későbbiekben az
oxigénszint mérés ezen ága részletesen tárgyalásra kerül.
Egyes magyar nyelvű szakirodalmakban a „pulzus oximetria” kifejezést használják a
témakör megnevezésére, de jelen disszertációban az irodalmi források többségéhez hasonlóan
a „pulzoximetria” kifejezést fogom használni.
Állatokon hasonló módon lehet oxigénszintet mérni, mint emberen. Ezzel az
orvostudomány és az orvosi elektronikában érdekelt ipar külön ága foglalkozik. Jelen
dolgozat témája azonban kizárólag a humán oximetriára összpontosít, ezért a fejezetekben
gyakran használom az „emberi test”-et, mint az „élő állati vagy emberi szervezet”
szinonimáját. Fontos megjegyezni, hogy tágabb értelemben az állatokra is lehet általánosítani
az elhangzó elveket, korlátozó tényezőket, és eredményeket.

2.3

VÉNÁS SZATURÁCIÓ MÉRÉS

A szövetek, metabolizmusuk fenntartásához elhasználják az artériás vérben lévő oxigén
egy részét. A vénás vér szaturációja mintegy 25%-al alacsonyabb az artériákban mért értéknél
(nagyjából 75%). Fizikai terhelés hatására az izmok oxigén igénye meghaladhatja az artériák
által biztosított oxigén kínálatot, így az izomláz tárgyalásánál említett tejsavas acidózis alakul
ki. Erős terhelés esetén a vénás szaturáció is lecsökken. Pusztán artériás oxigénszint méréssel
ezekről a folyamatokról nem szerezhetünk megbízható információkat. Az artériás és a vénás
szaturáció különbségéből viszont következtetni lehet a sejtek metabolizmusának aktuális
állapotára.
A vénás oxigén telítettség non-invazív mérési technikái koránt sincsenek olyan
előrehaladott állapotban, mint az artériás érték mérésére szolgáló pulzoximetria. Egy újszerű,
pulzáló szenzoron alapuló mérési eljárást ismertet cikkében az MIT két kutatója (Shaltis
2002). Egy külső mandzsettával a vénák sajátfrekvenciájához közel eső frekvencián rezegtetik
a szöveteket, így a megnövekedett vénás pulzáció a mért jelen már jól megfigyelhető,
frekvencia tartományban az artériás pulzációtól elkülöníthető. A vénára jellemző pulzáló
jelekből így a pulzoximetriához hasonló elvekkel a vénás szaturáció meghatározható.
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3

AZ OXIMETRIA TÖRTÉNETE

Az oxigén élő szervezetben betöltött nélkülözhetetlen szerepe már az elem felfedezése
előtt is ismert volt. Az elemet a 18. század utolsó negyedében azonosították, 1777-ben adta
neki Antoine Lavoisier –tévesen– az „oxygen” nevet, a görög oxys és genes szavakból
eredően, ami magyarul annyit tesz: savkészítő. Lavoisier azt gondolta, az oxigén minden
savnak része, ezért a félreértés.
Az oximetria gyökerei egészen az 1800-as évekig nyúlnak vissza. A szakirodalomban
fennmaradt első próbálkozások az emberi vér oxigénszintjének mérésére Karl von Vierordt
nevéhez fűződnek. 1874-ben megfigyelte és rögzítette az oxigén hiányos testrészeken
áthaladó vörös fény intenzitás csökkenését (Astrup 1986).
A tranzisztor feltalálása előtt hat évvel Millikan megépítette az első működő műszert,
amely alkalmas volt az artériás vér oxigén telítettségének mérésére (Millikan 1942). Az
eszköz alapja egy miniatűr izzó, két színszűrő és egy szelén alapú fotoérzékelő volt. Millikan
az oximéter nevet adta az eszköznek. Gáz analizátoros kontroll mérései alapján 3-8% hibával
lehetett az oximéterrel véroxigén szintet mérni.
A reflexiós oximetria elveinek összefoglalása Zijlstra nevéhez fűződik (Zijlstra 1962). Az
1960-as évek elején Zijlstra feljegyzései alapján Michael Polanyi optikus öt hullámhosszon
dolgozó oximétert épített. Az eszköz a különböző hullámhosszúságú mérőfények előállítására
még színszűrőket használt, azonban már képes volt az alanyonként eltérő bőrszín és bőr
vastagság hatásainak kiküszöbölésére. Pár év múlva a több hullámhosszon dolgozó oximéter
továbbfejlesztett koncepcióját a Hewlett Packard vette meg, így készülhetett el az első,
laboratóriumi körökben széles körben használt oximéter, amely 2% hibával volt képes mérni
az oxigén szaturációt 70-100% között. Ára igen borsos volt (13 000 $), ezért az orvosi
gyakorlatban nem terjedt el.
Gordon Moore híres törvényének kimondása után egy évvel, 1966-ban, a digitális
elektronika gyermekkorában Tait és Sekelj analóg számítógépes oximétert épített (Tait 1967).
Saját bevallásuk szerint az eszköz erőssége a fül vérellátásának ingadozását magas fokon
kompenzálni képes elektronika, amely lehetővé teheti a fizikai munkavégzés alatti
monitorozást. A hihetetlen mértékű elektronikai és szoftvertechnológiai fejlődés ellenére a
mozgás közbeni monitorozás a mai napig megoldatlan probléma maradt. A vizsgált testrész
mozgása közben mozgási műtermék (movement artifact) jelenik meg a mért jelben, ami
kiértékelhetetlenné teszi azt. Erről bővebben a Befolyásoló tényezők, a pulzoximetria határai
c. fejezetben lesz szó.
Cohen és Wadsworth 1971-ben olyan oximétert építettek, amelyben már LED-ek
állították elő a mérőfényt, és reflexiós elven működött. Ebben az időben még csak az
infravörös és a vörös színű LED-ek voltak elérhetőek, de ezek éppen megfelelőek az
oximetriás mérésekhez. Az oximetria hullámhossz tartományáról a Befolyásoló tényezők, a
pulzoximetria határai c. fejezetben lesz szó.
1976-ban a Hewlett Packard kifejlesztett egy 8 hullámhosszon dolgozó oximétert, amely
2-3% hibával mérte az oxigén szintet 60-100% között (Hayes, 1976). Az eszköz
mechanikusan fogatott színszűrőt használt a különböző hullámhosszúságú fénynyalábok
előállítására, és 17 kg súlyú volt. Mai szemmel nézve a módszer meglehetősen elavultnak
tűnik, ennek ellenére a HP oximéterét sokáig „arany szabványnak” (gold standard) tekintették
az oximetriában, és a később megjelenő pulzoximéterek pontosságának vizsgálatára is
használták.
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AZ ÁTTÖRÉS: A PULZOXIMETRIA FELFEDEZÉSE
1972-73-ban, Tokióban fedezték fel a pulzoximetria elveit (Severinghaus 1987). Egy
Európában kevésbé ismert, Japánban azonban napjainkban is nagy hírnévnek örvendő cég, a
Nihon Kohden biomérnöke (egyes források szerint villamosmérnök (Severinghaus 2007)),
Takuo Aoyagi véletlenül tapasztalta meg, hogy a pletizmográfiás mérések eredményeként
kapott jellegzetes pulzáló görbe –ami az artériás vér pulzációjából fakad– és az oxigénszint
között összefüggés van. Az ő nevéhez fűződik az „arányok aránya” (Ratio of ratios) egyenlet
levezetése. Ez az egyenlet az alapja napjaink pulzoximétereinek. Az „arányok aránya”
egyenlet leírja, hogy a vörös és infravörös hullámhosszakon mért artériás pulzációk
amplitúdóinak aránya összefügg az artériás vér oxigén szintjével. Az egyenlet független a
hemoglobin koncentrációtól, az alany bőrszínétől és vastagságától, valamint szöveteink egyéb
alkotóelemeitől is. Ezen elvek felfedezésével kompaktabb, pontosabb és megbízhatóbb
oximéter megalkotásának lehetősége nyílt meg a mérnökök előtt. Az egyenlet levezetésére, és
a „Ratio of the ratios” részletezésére később kitérek.
A pulzoximetria a hagyományos oximetria és a pletizmográfia elveinek kombinációjából
született. A következő években a pulzoximetria intenzív fejlődésnek indult (Yelderman 1983,
Pologe 1987, Kellerman 1991). Az 1980-as évek második felében már alapvető eszközzé
váltak a kórházak aneszteziológia és sürgősségi osztályain.
Az nyolcvanas években az optoelektronikai gyártástechnológiák fejlődése lehetővé tette,
hogy a fényforrásul szolgáló LED-ek és a miniatűr fotodióda közvetlenül a mérőfejre
kerüljön, néhány tized milliméterre a mérendő bőrfelülettől. Ezáltal az optikai szál kikerült a
mérőrendszerből, jelentősen egyszerűsítve a konstrukciót. A kilencvenes években már a
fejlesztők rendelkezésére álltak a mikrokontrollerek, és a DSP-k4, tovább csökkentve ezzel a
pulzoximéterek méreteit, és árát. Egy mai, modern pulzoximéter elfér az ember egyetlen
ujján, kijelzővel és 10-20 óra üzemidőt biztosító akkumulátorral együtt. A mérési
pontatlanság 70-100% közötti szaturációs tartományban jellemzően ±1-2%.
A ’90-es évek elején egy új válfaja kezdett kibontakozni a pulzoximetriának: a magzati
monitorozás (Yam 2000). A vajúdás és a szülés alatt kritikus jelentőségű lehet a magzati
oxigén szaturáció figyelése. Ez a terület számos nehézséget rejt, kezdve azzal, hogy a magzat
az anya hasában van, és mivel a pulzoximéter mérőfejének érintkeznie kell a magzat bőrével,
nehézkes a mérőfej megfelelő elhelyezése. A magzat pulzusa sokkal gyengébb, mint egy
felnőtté, és a szaturációja is alacsonyabb. Napjainkban a magzati pulzoximetria még nem
nevezhető kiforrott területnek. A magzati pulzoximetria lehetőségeiről, határairól, és jövőjéről
a Magzati pulzoximetria c. fejezetben írok bővebben.

4

DSP: Digital Signal Processor, Digitális Jelfeldolgozó Egység
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4

A PULZOXIMÉTEREK MŰKÖDÉSI ELVE ÉS FAJTÁI

Ebben a fejezetben ismertetem, milyen elvek alapján képes a pulzoximéter roncsolás
mentesen véroxigén telítettséget mérni. A Lamber-Beer törvény és feltételeinek felvázolása
után kitérek a hemoglobin szerepére a szervezetben, majd ismertetem a R arány képletét és
annak jelentését. A pulzoximéterek mérési hibája és a mérést befolyásoló tényezők is ebben a
fejezetben kerülnek részletes tárgyalásra. A pulzoximéternek, mint az oxigén szaturáció
mérésére alkalmas eszköznek sokféle változata terjedt el az elmúlt években. Az egyes
felhasználási területek más-más konstrukciójú eszközt kívánnak. Az alábbi fejezetekben a
különböző elrendezésű mérőfejeket, és a pulzoximéterek alapvető típusainak ismertetését is
sorra veszem.

4.1

A FÉNYABSZORPCIÓ ÉS A LAMBERT-BEER TÖRVÉNY

Ha töltéssel rendelkező részecskéket gerjesztünk egy meghatározott frekvenciájú
elektromágneses sugárzással, a részecskék a gerjesztő sugárzás frekvenciáján próbálnak
rezegni. Az atomok és molekulák sajátfrekvenciája –amelyen gerjesztő tér nélkül
oszcillálnak–, összemérhető az infravörös fény frekvenciatartományával (300 GHz-300 THz).
Ha infravörös fénnyel gerjesztünk egy anyaghalmazt, akkor az anyag részecskéi rezonancia
frekvencia közeli gerjesztést kapnak, ebből kifolyólag a rezgési amplitúdó jelentősen megnő,
a külső gerjesztés energiája könnyedén átadódik a rendszernek. A gerjesztett állapot
körülbelül 10-7 – 10-8 másodpercig tart, míg az ütközések között eltelt átlagos idő 10-12
másodperc. Ebből adódóan a gerjesztett részecskék elsősorban egymással való ütközések
útján adják le a plusz energiát, ezáltal növelik a teljes rendszer kinetikus energiáját, vagyis a
hőmérsékletét. Összefoglalva, a gerjesztő sugárzás által közölt energia nagyrészt az anyag
melegítésére, az anyagban történő disszipációra fordítódik. Ezt a folyamatot hívják
abszorpciónak, az anyag „elnyeli” a beeső sugárzás egy részét. Ha a gerjesztő sugárzás egy
fénynyaláb, az abszorpció a gyakorlatban az anyagon áthaladó fénynyaláb intenzitásának
csökkenéseként jelentkezik. Az abszorpcióról a (Bohren 1983) irodalom szolgál bővebb
információval.
A fényabszorpció és az anyag vastagsága között összefüggést Bouguer írta le először
1729-ben. Pár évvel később Lambert ebből vezette le a Lambert-Bouguer törvényt. Az
összefüggést természetes alapú hatvány alakban felírva a következő formulát kapjuk:

I = I 0 e −µ a l
•
•
•
•

(4.1)

I0 a teljes beeső intenzitás
I az anyagon áthaladt fénynyaláb intenzitása
µ a az abszorpciós együttható
l az anyag vastagsága

A törvény segítségével meghatározható egy homogén anyagon áthaladó fénynyaláb
intenzitása, amennyiben az abszorpciós együttható és az anyag vastagsága ismert. Egy foton
esetében az µ a abszorpciós együttható tulajdonképpen nem más, mint a foton hosszegységre
jutó elnyelődési valószínűsége. Mértékegysége mm-1. Az abszorpciós koefficiens reciproka az
abszorpciós úthossz. Meghatározza azt az anyag vastagságot, ami megtétele alatt az eredeti I0
intenzitás az anyagban e-ed részére csökken.
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1852-ben, Beer határozta meg először, hogy egy anyag abszorpciója egyenesen arányos
az anyag koncentrációjával.

µa = α ⋅ c

[

1
]
mm

(4.2)

c: az anyag koncentrációja
α: specifikus abszorpciós koefficiens
A Beer összefüggést a Lambert-Bouguer törvénybe (4.1) helyettesítve adódik a Lambert-Beer
törvényt, amely a pulzoximetria egyik alapegyenlete (szemléletesen 4.1 Ábra):

I = I 0 e − αcl

(4.3)

Homogén anyag estén a fény nem szóródik, csak elnyelődik, az abszorpciós együtthatóból
adódó valószínűséggel. Az abszorpciós együttható nem veszi figyelembe a szóródás
jelenségét. Az anyagban lezajló másik fontos optikai jelenség a szóródás. Az anyagon
áthaladó fénynyaláb az abszorpciós koefficiensből származtatható valószínűséggel elnyelődik.
Ennek analógiájára a µ s szóródási koefficiens jellemzi a fénynyaláb adott hosszon történő
szóródási valószínűségét. Mértékegysége [mm-1].
Az anyagban történő elnyelődést és szóródást együttesen az extinció jellemzi. A (4.1)-es
egyenletet 10-es alapú logaritmus formájában kifejezve és a K együtthatót bevezetve:

I = I 0 10 − Kl

(4.4)

A K konstans extinciós koefficiensként ismert. A beeső és az áthaladó fénynyaláb intenzitás
aránya, vagyis az anyag szóródást is figyelembe vevő abszorbanciája (A) (4.4)-ből kifejezve:
A = K ⋅ l = log10

I0
I

(4.5)

A K együttható hullámhossz és koncentráció függő anyagjellemző. A specifikus
abszorpciós koefficiens mintájára kifejezhető a specifikus extinciós koefficiens (4.4-ből):

I = I 010 − εcl

(4.6)

ahol ε a specifikus extinciós koefficiens, mértékegysége OD cm-1 mM-1. A [mM] dimenzió a
[mmol/l] jelölésére használt.

4.1. ábra: Ábra a Lambert-Beer törvény szemléltetéséhez (forrás: Wikipedia)
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Összefoglalva, a Lambert-Beer törvény leírja, hogy mekkora intenzitás csökkenést
szenved el a fénynyaláb, ha egy meghatározott koncentrációjú és vastagságú homogén
anyagon (oldaton) halad át. A törvényt a leggyakrabban a (4.3) alakban fejezik ki.
A Lambert-Beer törvény alkalmazhatósága bizonyos feltételekhez kötött. Az anyagba
belépő fénynek monokromatikusnak kell lennie, az anyagnak pedig teljesen homogénnek,
amely biztosítja az egyenletes elnyelődést. Még a lézerek sem képesek teljesen
monokromatikus fény előállítására, így a Lambert-Beer törvény feltételei a gyakorlati
alkalmazásokban többé-kevésbé minden esetben sérülnek. A Lambert-Beer törvényről és
alkalmazási korlátairól a (Cope 1991) irodalomban áll rendelkezésre bővebb információ. A
pulzoximetriás mérések esetében a Lambert-Beer törvény tökéletlen peremfeltételei által
okozott hibáról Az oxigén szaturáció meghatározása c. fejezetben lesz szó.

4.2

HEMOGLOBIN

A vér az oxigén szállítás mellett egy sor egyéb funkciót is ellát a szervezetben, úgymint
tápanyag-, bomlástermék-, víz szállítás, a hőháztartás egyensúlyának fenntartása, az
immunrendszer fehérjéinek transzportja, stb.
A vér összetevői térfogat százalékban kifejezve:
•

•

55% plazma, ebből
o 90% víz
o 10% fehérje
45% alakos elem, ebből
o 99% vörösvértest (erythrocyta)
o 1% leukocyta és trombocyta

A teljes vérmennyiség körülbelül 45%-át kitevő hemoglobin nevű fehérjét a vörös
vértestek szállítják. A hemoglobin alapvető feladata az oxigénszállítás a tüdőktől a
szövetekig, valamint az anyagcsere végtermékeiként keletkező egyes gázok, például a
széndioxid szállítása a szövetekből a tüdőbe. A hemoglobin egy globin fehérjéből, és a hozzá
kötődő négy darab hem csoportból áll. Minden hem csoport tartalmaz egy vas atomot. A vas
atom fizikailag képes magához kötni egy oxigén molekulát, és ezáltal oxigenizálódni, ami
nem azonos az oxidációval, ez utóbbi ugyanis kémiai kötést jelent. Egy hemoglobin molekula
tehát négy oxigén molekulát képes megkötni. Ha ez teljesül, az oxigén szaturáció értéke
100%. Az oxigenizált állapotban lévő hemoglobint oxyhemoglobinnak hívják, jele: HbO2. Az
oxigén mentes hemoglobin neve deoxigenizált hemoglobin, vagy redukált hemoglobin, egyes
forrásokban deoxyhemoglobin. Jele: Hb.
A hemoglobin adja a vér jellegzetes piros színét. Az artériás, oxigénben gazdag vér élénk
vörös színű. A szövetekből a tüdő felé áramló vénás vérben a hemoglobin deoxigenizált
formája található, ennek színe barnás, a bőrön keresztül figyelve kékes. Akár szabad szemmel
is megfigyelhető tehát, hogy a hemoglobin színe, vagyis az adott hullámhosszon vizsgált
fényabszorpciós képessége oxigenizáltság függő. Meghatározott hullámhosszon oxigén
telítettségtől függően több vagy kevesebb fényt nyel el. A hemoglobin e tulajdonságát
használják ki véroxigénszint mérés közben. Az oxigenizált és deoxigenizált hemoglobin
abszorpciós görbéit szemlélteti a hullámhossz függvényében 450 és 1000 nm között a 4.2 ábra
bal oldala. A jobb oldalon a 650-1000 nm közötti tartomány van kiemelve.
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4.2. ábra: A hemoglobin abszorpciós spektruma (forrás: Horecker 1943)

Az emberi szem 400-700 nm közötti hullámhossz tartományban érzékeli a fényt. Az
oxigenizált és deoxigenizált hemoglobin abszorpciós görbéi ettől eltérő hullámhosszakon is
jól szétválaszthatóak. Az ábrán látható, hogy 600 nm alatt a két görbe egy nagyságrenddel
jobban szétválik egymástól, így első ránézésre ez a tartomány tűnhet előnyösnek oximetriai
mérések szempontjából. Ez azonban téves feltételezés. Az optimális tartomány 650-1000 nm
között van (jobb oldali ábra). Ennek okairól a Befolyásoló tényezők, a pulzoximetria határai c.
fejezetben lesz szó. A 805 nm-es hullámhossznál van a hemoglobin egyik izobesztikus pontja.
Itt a fényelnyelés nagysága nem függ az megkötött oxigén mennyiségétől, csak a hemoglobin
illetve a vér mennyiségétől. 805 nm-es hullámhosszúságú mérőfénnyel korrigálható a
hematokrit érték esetleges befolyásoló hatása. A hematokrit érték jellemzi a vér alakos
elemeinek arányát a vérben. Mivel az alakos elemek nagy része (99%) vörös vértest, a
hematokrit érték tulajdonképpen a vörös vértestek mennyiségére utal. Az alacsony hematokrit
érték hétköznapi neve a vérszegénység.

4.3

AZ OXIGÉN SZATURÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA

A pulzoximéterekben legalább kettő, különböző hullámhosszúságú fényforrás szolgáltatja
a mérőfényt. Ez esetben ugyanis mellékessé válik az optikai úthossz, a hemoglobin
koncentráció, és a fényforrások kilépő intenzitásai is. A 4.2-es ábrán fel van tüntetve két
jellemző mérőfény hullámhossz a hemoglobin abszorpciós spektrumában. 870 nm esetén az
oxigén szaturáció csökkenésével a görbe a szaggatott vonal felé elmozdul el, vagyis az
abszorpció csökken, így a véredényeken áthaladó fénynyaláb intenzitása nő. 650 nm esetén
pont fordítva, mivel itt az oxigenizált hemoglobin abszorpciója alacsonyabb a deoxigenizált
hemoglobin abszorpciójánál.
A pulzoximéter kifejezés az artériás vér pulzáló jellegéből ered. A szövetekben kizárólag
az artériák lüktetnek, a többi szövettípusnak időben konstans a fényelnyelési képessége. A
szívből eredő pulzáció következményeként az artériákba hol több vér áramlik, hol kevesebb.
Abszorpciójuk folyamatosan változik, lüktet.
Ha a véredényekkel átszőtt szövetrészt két, például a 4.2 ábrán feltüntetett
hullámhosszúságú fénynyalábbal világítjuk át, majd a fényt detektáljuk és elektromos jellé
alakítjuk, akkor a 4.3. ábrán láthatóhoz hasonló jelalakot kapunk. Az artériás pulzáció
modulálja az áthaladó fényt. A nagy DC komponens az egyéb szövetek abszorpciójából
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adódik, ezek nem pulzálnak. Az Imax és Imin-el jelölt intenzitás értékek megfelelnek a szisztolés
és a diasztolés állapotoknak. A pulzáló komponenst a jelről leválasztva, és erősítve az artériás
vértől eltérő szöveti összetevők hatása eliminálható. Ebben rejlik a pulzoximetria legnagyobb
előnye. A 650-1000 nm-es tartományban a domináns fényelnyelő anyag az oxyhemoglobin és
a deoxyhemoglobin. Ezért elegendő e két anyagra felírni —A fényabszorpció és a LambertBeer törvény c. fejezetben tárgyalt— Lambert-Beer törvényt, ebből az oxigén szaturáció
kifejezhető.

4.3. ábra: Két hullámhosszat használó pulzoximéter mérőfej jellemző jelalakja (saját ábra)

A következőkben ismertetésre kerülő levezetés alapjául a (Kästle 1997) irodalom szolgált.
A (4.3) egyenletben megismert Lambert-Beer törvény több fényelnyelő komponens
(esetünkben szövet) esetén a következő alakot ölti:

I = I 0 e − Σαi ⋅ci ⋅li

(4.7)

Ahol I0 a szövetbe belépő fény intenzitás, amit a mérőfényt szolgáltató LED-ek állítanak elő.
Ezen intenzitás mérése komplikált feladat lenne, ezért nagyságát ismeretlennek tekintjük. αi és
ci az egyes szövetkomponensek abszorpciós együtthatói és koncentrációi, li a fény által az
adott komponensben megtett út. li mérése ugyancsak komplikált feladat, vegyük
ismeretlennek. Ezek után írjuk fel a (4.7) egyenletet egy pulzus szisztolés és a diasztolés
pontjaira (ld. 4.3 ábra). Feltételezzük, hogy az artéria vastagága, és ezáltal a fény által az
artériában megtett út ∆l-el változik a szisztolés és a diasztolés pont között. Ezen a szakaszon a
csillapítást csak az artériás vér okozhatja, ezért ∆l mellé beírhatjuk az oxigenizált hemoglobin
(HbO2) és a deoxigenizált hemoglobin (Hb) abszorpciós együtthatóit és koncentrációit. Imax és
Imin megfelelnek a 4.3 ábrán illusztráltaknak.
Diasztolé: I max
Szisztolé: I min

= I 0 e − Σα i ⋅ c i ⋅ l i

= I0e

− Σα i ⋅c i ⋅li + ∆l ( α Hb c Hb + α HbO2 c HbO2 )

(4.8)
(4.9)

Az i-vel indexelt változók a pulzoximetriai szempontból érdektelen szövetek hatását írják le,
valamint magukban foglalják az elernyedt állapotban lévő artériákban lévő vér csillapítását is.
A két egyenlet hányadosa és mindkét oldal logaritmizálása a következő alakot ölti:

ln

I max
= ∆l(α Hb c Hb + α HbO 2 c HbO 2 )
I min
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(4.10)

Látható, hogy a LED-ek által generált belépő intenzitás értékére nincs szükség, az egyik
ismeretlen tehát kiesett. A fény által megtett út (∆l) azonban továbbra is ismeretlenként
szerepel. Két hullámhosszon történő méréssel azonban ez is kiejthető, ezért van szükség
legalább két mérőfény hullámhosszra a pulzoximéterekben. Az abszorpciós koefficiens
hullámhossz függő, ennek megfelelően megjelennek a λ1 és λ2 indexek.

I max (λ 1 )
= ∆l(α Hbλ1 c Hb + α HbO 2λ1 c HbO 2 )
I min (λ 1 )
I (λ )
ln max 2 = ∆l(α Hbλ 2 c Hb + α HbO 2λ 2 c HbO 2 )
I min (λ 2 )
ln

(4.11)
(4.12)

A két egyenlet hányadosa az úgynevezett „R arány” (Arányok aránya, Ratio of the ratios,
4.13 képlet), ebben már nem szerepel a fény által megtett út, vagyis minden ismeretlen
kiesett. Ezt a mennyiséget mérik fizikailag a pulzoximéterek. Az R arány a két különböző
hullámhosszúságú pulzáló komponens amplitúdóinak aránya. Az R arányból az artériás
oxigén szaturáció meghatározható.

I max (λ1 )
∆l(α Hbλ1 c Hb + α HbO2λ1 c HbO2 )
I min (λ1 )
R=
=

→ SpO 2
I (λ ) ∆l(α Hbλ c Hb + α HbO λ c HbO )
2
2 2
2
ln max 2
I min (λ 2 )
ln

(4.13)

Definíció szerint a vér oxigén szaturációja egyenlő az oxigenizált hemoglobin és a teljes
hemoglobin koncentrációjának arányával (4.14 egyenlet). Ebből látható, hogy a hemoglobin
koncentráció abszolút értékére nincs szükség, csak az oxigenizált és a teljes hemoglobin
arányára.

SpO 2 =

c HbO2
c HbO2 + c Hb

(4.14)

SpO2: A vér oxigén telítettsége
cHbO2: Oxigenizált hemoglobin koncentráció
cHb:
Deoxigenizált hemoglobin koncentráció
4.13-at 4.14-be helyettesítve, majd rendezve, az artériás oxigén szaturáció a fizikailag
mérhető R arányból pusztán matematikai módszerekkel kifejezhető (4.15 egyenlet). Az
specifikus abszorpciós koefficiensek az irodalomban fellelhetőek, így az oxigénszint
kiszámolható:

SpO 2 =

R ⋅ α Hbλ 2 − α Hbλ1
R (α Hbλ 2 − α HbO2λ 2 ) + α HbO 2λ1 − α Hbλ1

(4.15)

A korabeli pulzoximéterek e képlet alapján mérték az oxigén szaturációt. Az így kapott
eredményt azonban több hibafaktor is befolyásolja.
Korábban említésre került, hogy a Lambert-Beer törvény peremfeltételei a gyakorlatban
sosem teljesülnek száz százalékosan. A modell nem veszi figyelembe a vörös vértesteken
történő többszörös szóródás jelenségét, a valóságban nem homogén szöveti struktúrát, és a
LED-ek által generált mérőfény sem monokromatikus. Ezért ma már nem az abszorpciós
koefficiensek alapján határozzák meg az R arány és az SpO2 érték közötti összefüggést,
hanem önkéntesek százain elvégzett oxigén telítettség mérések eredményéből vezetik le
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statisztikai módszerekkel. Vérvétel után az alanyok mintáit vérgáz elemzésnek vetik alá,
meghatározzák a pontos SaO2 értéket (valós artériás oxigén telítettség) és az eredményt
összehasonlítják a kalibrálandó pulzoximéter által mért R aránnyal (Kästle 2007a) Az így
kapott összefüggést nevezik kalibrációs táblázatnak. Az R arány megmérése után az adott Rhez tartozó SpO2 értéket az oximéter kiolvassa az előre beprogramozott kalibrációs
táblázatából.
A kalibrációs táblázat meghatározása költséges, laboratóriumot igénylő művelet. A 4.4.
ábra a Lambert-Beer törvényből eredő hibát szemlélteti a kalibrációs táblázat grafikus
megjelenítésével. Az ábrán a modern pulzoximéter görbéje tekinthető a pontos
összefüggésnek az R arány és az SpO2 szint között.

4.4. ábra: A Lambert-Beer törvény feltételei nem teljesülnek maradéktalanul. Ez hibát visz az oxigén
szaturáció kiszámításába. (Ábra forrása: Kästel 2007)

A kalibrációs táblázat értékei minden oximéter esetében eltérőek, mivel az R arányt
alapvetően befolyásolja a mérőfényt szolgáltató LED-ek meghajtó áramainak aránya, és a
LED-ek hullámhossza. Minden új pulzoximéter modell szériát kalibrálni kell.

4.4

BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK, A PULZOXIMETRIA HATÁRAI

A pulzoximéter mérési pontatlansága számos hibafaktor erdője. Ebben a fejezetben
tárgyalásra kerülnek a hibatényezők, amelyek a rendelkezésre álló technológia
pontatlanságából, a pulzoximetria elveinek pontatlanságából, és az emberi szövetek fizikai
tulajdonságaiból adódnak.
LED GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI SZÓRÁS
Az oxigén szaturáció meghatározása c. fejezet tanulsága szerint a mérőfényt szolgáltató
LED-ek hullámhossza alapvetően befolyásolja az oxigénszint mérés eredményét. Egy adott
hullámhosszúságú LED-re kalibrált oximéter egy más hullámhosszúságú LED-et tartalmazó
mérőfejjel rossz eredményt fog adni. Az oximéter pontosságát az LED-ek
gyártástechnológiájából adódó hullámhossz szórás is befolyásolja. Ugyanattól a gyártótól
származó, adott névleges hullámhosszúságú LED gyártási szórása a ±15 nm-t is elérheti
(Tremper 1989, Pologe 1987). A probléma két úton orvosolható, de mindkettő plusz kiadást
jelent a gyártónak:
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1. Egy szűk hullámhossz tartományon (pl. 650±5 nm) kívül eső LED-eket nem használják
fel a készülékgyártáshoz. Ezáltal a LED-eket válogatni kell.
2. Gyártáskor beleprogramozzák az oximéterbe a LED-ek pontos hullámhosszait, amely
ezután egy bonyolultabb program segítségével kompenzálni képes a gyártási szórást.
A Hewlett Packard 1990-ben a HP M1190A pulzoximéteréhez a válogatós módszert
alkalmazta. A nagyobb pontosság elérése érdekében azonban mindössze 650±1 nm tűrést
engedet meg (Kästle 2007).
A kilencvenes évek előtt a LED gyártástechnológia egy további sajátossága nehezítette az
oximéter gyártók dolgát: a másodlagos emisszió. A vörös LED-ek egy 800 nm körüli
hullámhosszon is sugároznak (Kästle 2007). A másodlagos emisszió erőssége a névleges
hullámhosszon mért intenzitás körülbelül 4%-a volt a korabeli LED-ek esetében. Az oximéter
fejekben használt infravörös LED is 800 nm-hez közeli hullámhosszon világít, így a
másodlagos emisszió interferenciát, ezáltal mérési hibát okozhatott. A mai, modern LEDeknél a másodlagos emisszió intenzitása 0,1% körüli, ami elhanyagolható.
AZ „OXIMETRIAI

ABLAK”,

AVAGY

A

MÉRŐFÉNY HULLÁMHOSSZÁT

MEGHATÁROZÓ

TÉNYEZŐK

A fény elektromágneses spektrumában a 650-1000 nm-es tartomány a legalkalmasabb
oximetriai mérésekre. Ennek okai kerülnek tárgyalásra e fejezetben.
A felső korlát, avagy a víz abszorpciója

Egy felnőtt ember szervezetének víztartalma körülbelül 60%. A víz, jelen van minden
szövetünkben, így a vérben is, nagyjából 50% arányban. A víz abszorpciója 900 nm
környékén hirtelen emelkedni kezd a hullámhossz növelésével. 1400 nm-en az abszorpció
már nagyságrendekkel nagyobb a 650-1000 nm-es tartományhoz képest. Relatíve kis
abszorpciójú vegyületek –mint a hemoglobin– mérésekor a víz abszorpciója az oka, hogy
900-1000 nm fölé nem mehet a mérőfény hullámhossza, mert itt már a víz nyeli el a fény
nagy részét, értékelhetetlen szint alá csökkentve ezzel a jel-zaj viszonyt.
Erősebb fényforrássokkal, szofisztikált elektronikával lehetőség van spektroszkópiai
mérésekre a µm-es tartományban is. Ezek a feltételek azonban értelmetlenül bonyolítanák egy
pulzoximéter kifejlesztési és gyártási költségeit. Más területeken azonban, mint például a noninvazív vércukor szint mérés, a bevált technikák közé tartozik a 700-2500 nm tartományt
használó NIR reflexiós spektroszkópia (Marbach 1993).
Az alsó korlát: a bőr

A 450-600 nm tartományban az oxigenizált és deoxigenizált hemoglobin abszorpciós
görbéje nagymértékben különválik (4.2 ábra bal oldala), így adott mértékű oxigénszint
változás sokkal nagyobb R arány változást, és ezzel jobb jel-zaj viszonyt eredményezne, mint
a 650-1000 nm tartományban. Ez azonban csak látszólag van így. Ebben a tartományban való
mérést a bőr megakadályozza. A lilától a vörös színig terjedő hullámhossz tartományban
(400-650 nm) a bőr ugyanis erős abszorpciót mutat, vagyis elnyeli a mérőfényt. 650 nm fölött
a bőr fényelnyelési képessége lecsökken, ezért célszerű ezt a tartományt használni.
A bőr árnyékoló hatását kiküszöbölve, Shai és mások a vastagbélben mértek reflexiós
elven oxigén szintet 520 nm (zöld) és 600 nm-es (narancs) hullámhosszat használva
(Friedland 2003). Két vékony üvegszál segítségével készítettek oxigénszint mérésre alkalmas
endoszkópot, amelyet altatás alatt lévő emberi és állati alanyok vastagbelébe vezettek.
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Ugyan nem jellemző, de jelentek meg publikációk bőrön keresztül végeztek oximetriás
mérésekről a látható tartományban. Winey és Yu méréseik során kihasználták a jelenséget,
miszerint a hemoglobin abszorpciójának oxigén függő változása két nagyságrenddel nagyobb
a látható tartományban, mint az oximetriai ablakban (Winey 2006).
AZ EGYÉB VEGYÜLETEK ÁLTAL OKOZOTT HIBA
Zsír

A zsírszövet mennyisége a vizsgált testrész típusától és az alany fizikai állapotától függ.
Abszorpciós spektruma körülbelül megegyezik a vízével. Időben konstans abszorpciójú
vegyületnek tekinthető.
Melanin

A melanin a bőr epidermisz rétegében található, ez adja a bőr barna színét. Erős
fényelnyelő képesség jellemzi, főleg az ultraibolya régióban. Abszorpciója időben
konstansnak és oxigenizáltságtól függetlennek tekinthető a 650-1000 nm tartományban.
Mindemellett a melanin koncentrációja alapvetően befolyásolja a bőr reflexiós képességét,
ezáltal a bőrön áthaladó fény mennyiségét.
Egyéb vérfehérjék

A vér egyéb hemoglobinszerű alkotóelemet is tartalmaz, melyek abszorpciós spektruma
szignifikáns lehet a 650-1000 nm tartományban, mennyiségük azonban jellemzően oly
csekély, hogy oxigénmérési szempontból figyelmen kívül hagyhatók. Ilyen vegyület például a
hemiglobin (Hi), a carboxyhemoglobin (HbCO), vagy a sulfhemoglobin (SHb), amely
egészséges alany esetében nincs is jelen a vérben. Meg kell említeni, hogy májbetegségek
vagy maláriás beteg esetén a hemiglobin értéke jelentősen megnőhet, ezáltal szignifikáns
hibát okozhat a mérésben. E fehérjék hatásainak lehetséges kiküszöbölésével a következő
alfejezetben foglalkozom.
A felsorolt alkotóelemek abszorpciójának elhanyagolása két mérőfény használata esetén
kevesebb, mint 1% hibát eredményez az oxigénszint mérésben egészséges alany esetében.
Konklúzióképpen elmondható, hogy a mérőfényt szolgáltató LED-ek hullámhosszát a 6501000 nm tartományból célszerű választani. Az irodalomban ezt a tartományt hívják oximetriai
ablaknak.
A KÉTKOMPONENSŰ KÖZELÍTÉS HIBÁJA

Az pulzoximéterek túlnyomó többsége két mérőfényt használ. Ezáltal csak az oxigenizált
és a deoxigenizált hemoglobin közötti arány változására érzékeny. Kettőnél több, különböző
hullámhosszúságú mérőfény használatával egyéb, 650-1000 nm között szignifikáns
abszorpcióval rendelkező komponensek is figyelembe vehetőek, illetve az általuk okozott
hiba eliminálható. A 4.14 képlet tulajdonképpen egy közelítés, ugyanis a nevezőben szereplő
„teljes hemoglobin mennyiség” valójában több tényezőből tevődik össze. A 4.14 egyenlet
kiegészítésével pontosabban határozható meg az oxigénszint (4.16).
Ha a vérben a HbCO vagy a MetHb koncentrációja pár százaléknál magasabb, az
számottevő mérési hibát eredményez a két hullámhosszon történő mérés esetén. A
carboxyhemoglobin az oxigenizált hemoglobinhoz hasonló abszorpciós paraméterekkel
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rendelkezik 650 nm környékén, ezáltal az oximéter szempontjából a HbCO HbO2-nek látszik,
meghamisítva ezzel a mérést. A vér HbCO szintjét a dohányzás, illetve szénmonoxidban
gazdag környezet fokozhatja. Powers és társai megfigyelték, hogy azon dohányosok esetében,
akiknek a HbCO szintjük 4%-nál magasabb, az oximéter felülbecsüli az oxigénszintet
(Powers, 1989). A MetHb 650 nm és 800-900 nm környékén is magas abszorpciót mutat,
ezáltal az egyenlet nevezőjét és számlálóját is befolyásolja. Összességében az oxigénszintet
85% felé tolja el (Tremper 1989, Pologe 1987, Kelleher 1989). A MetHb szintje különféle
gyógyszer komponensek hatására növekedhet, úgymint amlynitrát számazékok, és
nitroglicerin (Alexander 1989).

SpO 2 =

c HbO2
c HbO2 + c Hb + c HbCO + c MetHb

(4.16)

cHbCO: Carboxyhemoglobin koncentráció
cMetHb: Methemoblogin koncentráció
A (4.16) egyenletet alapján működő, négy mérőfény hullámhosszat használó oximéterek
képesek kiküszöbölni a HbCO és a MetHb által okozott hibát, így a hagyományos
pulzoximéterek esetében megszokott 1-3% hibánál pontosabban képesek mérni. Ezeket hívják
CO-oximéternek.
HYPOXEMIA

A hypoxemia a vér csökkent oxigénszintjét jelenti. Hypoxemia esetén, amikor az oxigén
szaturáció 70% alá csökken, két hibafaktor jelentkezik. (Pologe 1987, Kelleher 1989). Az első
a pulzoximéterek kalibrációs eljárásából fakad. Az pulzoximétereket invazív, vérvételes
mérések segítségével kalibrálják, ahol az alany oxigén szintjét a belélegzett levegő oxigén
tartalmának szabályozásával 70-100% között változtatják. 70% alá nem csökkenthető az alany
SpO2 értéke maradandó károsodás nélkül. Ezáltal az oximéterek 70-100% között mérnek
pontosan, ez alatt a pontosság csökken. A második hibafaktor oka az igen meredek
abszorpciós görbe az Hb esetében 650 nm-es hullámhosszon. Ezáltal a gyártási szórásból
adódó hullámhossz eltérés hatása felerősödik (ld. Befolyásoló tényezők, a pulzoximetria
határai c. fejezet). Fanconi tanulmányai szerint az oximéterek többsége pontatlan a 70% alatti
tartományban (Fanconi 1989).
BŐRSZÍN

Cahan és mások kutatásai szerint a bőrszín befolyásolhatja a pulzoximéterek pontosságát
(Cahan 1990). Színesbőrű alanyokon történt mérés esetén a valós artériás oxigénszinttől való
eltérés átlagosan 3,2%-al nagyobb volt, mint fehérbőrű alanyok esetében. Ennek két
valószínűsíthető oka van. 1.: a mérőfény nehezen tudott átjutni a sötét bőrön, lerontva ezáltal
a jel/zaj viszonyt. 2.: a színesbőrű alanyokon felvett kalibrációs görbék alacsony száma.
MOZGÁSI MŰTERMÉK (MOTION ARTIFACT)

A pulzoximéterek máig megoldatlan problémája. A páciens testének mozgása, izmainak
használata intenzív jeleket szuperponál a pulzoximéter által mért analóg jelre a pulzussal
megegyező frekvencia tartományban, vagyis zajossá teszi a jelet. E komponensek kiszűrése
mind időtartományban, mind frekvencia tartományban igen nehézkes. A lecsökkent jel-zaj
viszony a jelet gyakran kiértékelhetetlenné teszi (Tremper 1989, Pologe 1987, Kelleher 1989,
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Alexander 1989). Az effektust ellensúlyozandó, a gyártók könnyű, flexibilis, jól illeszkedő
mérőfejeket fejlesztettek ki.
A mérési eredmény megbízhatóságát tovább lehet növelni a kiértékelő szoftver
intelligenciájának növelésével. Egy mai, modern pulzoximéterben a szív által generált minden
egyes pulzushullámot összehasonlítanak egy előre definiált, etalon pulzus mintával, és ha a
jelalak nem megfelelő, az adott pulzushullámot eldobják. A mozgási műtermék által a jelbe
vitt zaj könnyen hibásnak tüntetheti fel az adott pulzushullámot.
ALACSONY PERFÚZIÓ

Pulzoximetriás szempontból a perfúzió az oximéter alatti szövetek artériás vérrel való
ellátottságát jellemzi, amely elsősorban a bőrfelszínhez közeli ütőerek mennyiségének
függvénye. A perfúzió magas értékű lehet például az ujjbegyekben, itt a szövetek sűrűn át
vannak szőve vérerekkel. A megfelelő jel/zaj viszony eléréséhez az oximéter által vizsgált
szövetrészben elegendően nagy artériás perfúziónak kell lennie. Ha az artériás pulzáció nem
tudja megfelelő mértékben modulálni az áthaladó fénynyalábot, az oximéter hibás adatot
jelezhet (Smyth 1986, Hansen 1987), vagy teljesen megszűnhet az oxigénszint kijelzés. A
kórházi alkalmazású eszközökön jelerősség indikátor is található. Az oxigénszint
leolvasásánál célszerű rápillantani erre a mutatóra. Nagyobb jelerősség esetén megbízhatóbb a
kijelzett oxigénszint.
ZAJ

A pulzoximéter áramköreiben fellépő zaj egy sarkalatos pontja az oximéter tervezésnek.
A pulzoximéter mérőfejében keletkező, igen kis amplitúdójú, jellemzően nA nagyságrendbe
eső áramot csak nagy erősítés árán lehet digitalizálható nagyságú feszültséggé alakítani. A
nagy erősítés a zajt is nagymértékben erősíti. A kórházak műtőiben számos olyan műszer és
berendezés található, amely elektromos zajt emittál. A nagy teljesítményű világítótestek,
melyeknek fénye könnyen a mérőfejbe juthat, szintén problematikusak lehetnek. Ez ellen a
gyártók a pulzoximéter mérőfejek elektromos és optikai árnyékolásával, kis zajú alkatrészek
használatával, zajcsökkentő áramköri elemek beiktatásával, és hatékony zajszűrő
algoritmusok használatával védekeznek.

4.5

AZ PULZOXIMÉTEREK FELÉPÍTÉSE

Az pulzoximéter egy speciális spektrométer, amely az anyag által modulált fénynyaláb
váltakozó komponensének amplitúdóját méri kettő különböző hullámhosszon. A 4.3 ábrán
megfigyelhető váltakozó komponens a teljes jel amplitúdó mindössze 1-3%-a. Továbbá az
emberi szövetek a LED-ek által generált fényt jelentős mértékben abszorbálják. A LED-ek
által kibocsátott mérőfénynek csak egy kis része éri el a detektort, így a fotodetektor jelét igen
nagy mértékben kell erősíteni, hogy a pulzushullám digitalizálható legyen. Ez elsősorban zaj
szempontból jelent problémát.
Egy pulzoximéter tipikus felépítése látható a 4.5. ábrán. OEM eszköz több gyártó
kínálatában is szerepel. Moduláramkörként beépíthetőek egy nagyobb rendszerbe, esetleg
önállóan is használhatóak egy PC segítségével. A kórházakba és a homecare célra tervezett
készülékeket kijelzővel is ellátják, amin a pulzus és az oxigénszint leolvasható.
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4.5. ábra: Pulzoximéter tipikus felépítése

A MÉRŐFEJ

A mérőfejen (4.5. ábra jobb oldala) találhatóak a mérőfényt szolgáltató LED-ek, és a
szövetekből visszatérő fényt elektromos jellé alakító fotodióda. A LED-ek hullámhosszai Az
„oximetriai ablak”, avagy a mérőfény hullámhosszát meghatározó tényezők c. fejezetben
tárgyalt okok miatt minden esetben 650-1000 nm közé esnek. A LED-ek közötti távolság
csökkentése, ezáltal a mérés pontosságának növelése érdekében a LED-ek chip alakúak. A
megfelelő pontosság elérése érdekében a két, különböző hullámhosszúságú fénynyalábnak
ugyanazon szöveteket kell átjárnia, ezért kell a LED-eket egymáshoz minél közelebb tervezni.
4.6 ábrán egy pulzoximéter LED-jeinek röntgen mikroszkópos felvétele látható. A LED
chipek közötti távolság nagyjából 1mm. A LED-ek egymással szembe fordítva,
párhuzamosan vannak kötve, csökkentve ezáltal a mérőfej komplexitását, illetve a
mérőzsinórban futó erek számát.

4.6. ábra: Pulzoximéter mérőfejen található duó LED röntgenmikroszkópos felvétele (A kép a BME-ETT
röntgen laboratóriumában készült)

A mozgási műtermék elkerülése végett a mérőfejet az oximéterrel összekötő kábelnek
rugalmasnak és lehetőleg vékonynak kell lennie, ugyanakkor megfelelő árnyékolást kell
tartalmaznia a fotodióda jelének zajvédelmére. Ma már kaphatóak olyan kisméretű
pulzoximéterek, ahol az összekötő kábelt eliminálják a konstrukcióból, és a mérőfejet
összeépítik a kiértékelő elektronikával. Zavarvédettség szempontjából ezek az eszközök
sokkal előnyösebbek.
A fotodióda feladata az artériás pulzáció által modulált fénynyalábok elektromos jellé
alakítása. Igen kicsi jelszintekről van szó, a fotodióda árama a nA nagyságrendbe esik, ezért a
zajvédelem, illetve a megfelelő árnyékolás különösen fontos. Nagyobb felületű fotodiódával
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jobb jel/zaj viszonyt érhetünk el, viszont megnő a beállási idő. A beállási időt a fotodióda
záróirányú előfeszítésével csökkenthetjük, ez viszont megnöveli a zajt. Az optimum
megtalálása a rendszert tervező mérnök feladata.

4.7. ábra: Pulzoximéter mérőfejek

A 4.7 ábrán különböző gyártóktól származó pulzoximéter mérőfejek láthatóak. A jobb
alsó sarokban egy általam elkészített kísérleti reflexiós mérőfej látható.
AZ OXIMÉTER ELEKTRONIKA

A mérő és kiértékelő elektronikára nehéz általános sémát húzni. Ahány gyártó, annyi féle
elektronikai megvalósítás létezik. A tipikus pulzoximéter elektronika feladata a fotodiódától
érkező jel erősítése, az AC komponens szeparálása, és további erősítése, a jel digitalizációja,
majd az oximéter típustól függően az oxigénszint számoló algoritmus futtatása a digitalizált
jelen. További feladat a mérés és a LED-ek vezérlése, valamint az esetleges
adatkommunikáció lebonyolítása egy PC felé. Ezen funkciókat megvalósító egységeket a 4.8.
ábrán foglaltam össze. A sárgával jelölt egység egy transzmissziós mérőfejet szemléltet.

4.8. ábra: Tipikus pulzoximéter elektronika részegységei

A LED-ek felváltva világítanak a vizsgált szövetbe, ezzel szinkronban működik a
mintavevő és tartó áramkör, amely a mérőfény hullámhosszaknak megfelelően két csatornára
osztja a fotodióda felerősített jelét. Ezután a pulzáló artériás vértől eltérő szövetek
abszorpciójának köszönhető DC komponenst a DC szűrő választja le a jelről. Ennek áramköri
megoldása sokféle lehet. Fontos szempont, hogy a törésponti frekvencia a hasznos jel
legkisebb frekvencia komponensénél is kisebb legyen. Valós alkalmazásban a hasznos jel
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frekvenciatartományát a pulzus spektruma határozza meg. Az AC komponens erősítés után
digitalizálásra kerül. Gyártótól függően különféle bonyolultságú algoritmus határozza meg az
oxigén szintet a digitalizált jelből. A nagyobb gyártók (Nonin, Nellcor) igen szofisztikált
algoritmusokat fejlesztettek ki az évek során, amelyek érthető okokból csak felületesen
kerültek publikálásra. Egy ilyen szoftverben kettő, különböző elven működő algoritmus
párhuzamosan kiszámolja az oxigén szintet, majd egy döntéshozó rutin ítéli meg, hogy melyik
eredmény a megbízhatóbb, és ez kerül kijelzésre, vagy továbbításra a PC-nek.

4.6

A REFLEXIÓS ÉS TRANSZMISSZIÓS ELV

A reflexiós és transzmissziós elrendezés a mérőfej felépítésére, a LED-ek és a fotodióda
egymáshoz képesti pozíciójára utal. A transzmissziós mérőfejek esetén a LED-ek a
fotodiódával szemben helyezkednek el, és közrefogják a mérendő szövetet (4.9. ábra bal
oldala). A felépítésből kifolyólag a vizsgált testrésznek megfelelően vékonynak kell lennie,
hogy a mérőfény áthatolhasson a szöveteken. Emberi alkalmazás esetén, a transzmissziós
elven működő mérőfejet a fülcimpára, a kéz ujjaira, valamint újszülött esetén a láb ujjaira
helyezik fel. A transzmissziós mérőfejek előnye, hogy az adott testrész fizikai paramétereit
figyelembe véve jobban lehet optimalizálni a szenzorfej kialakítását, és a két félpofát
összeszorító rugóerőt. Clayton és mások tíz oximétert hasonlítottak össze (Clayton 1991).
Eredményeik alapján az ujjra csíptethető oximéter mérőfejekkel pontosabban lehet mérni,
mint a fülcimpára csíptethetőekkel.

4.9. ábra: Pulzoximéter mérőfej elrendezések

A reflexiós pulzoximéter mérőfejek esetében a LED-ek és a fotodióda ugyanazon oldalon
helyezkedik el (ld. ábra jobb oldala). A mérőfejnek nem szükséges közrefognia a testrészt.
Ezáltal a test szinte tetszőleges pontjára felhelyezhető, ahol a felszínhez közeli artériás
keringés erőssége megfelelő perfúziót biztosít. Ilyen testtáj például a homlok, ahol az artériák
(Arteria Temporalis Superficialis, Arteria Supratrochlearis) igen közel futnak a bőrfelszínhez
(Sobotta 1993). Keogh és Kopotic áttekintő cikket írtak 2005-ben a reflexiós oximetria
vívmányairól. A reflexiós szenzorok előnyei között felsorolják a magzati oximetriás
alkalmazás lehetőségét is (Keogh 2005). A magzati oximéterek mérőfejei is reflexiós elvűek.
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A magzat fejére, a homlok tájra vagy a halánték tájra helyezik őket egy rövid orvosi
beavatkozás keretében a vajúdás kezdetén.
A 4.9. ábrán vázlatosan ábrázoltam a bőrt (barna), zsírszövetet (sárga), artériákat, és
vénákat. A szövetek felépítése nem homogén, így a besugárzott fotonok szóródnak. A teljes
bőrbe jutó foton mennyiségből csak egy kis rész éri el a fotodiódát, és ennek is csak egy része
olyan, amely áthaladt egy artérián, és modulálódott a pulzáló artériás vér által. Ezért a
mérőfejek kialakítása, és zajvédelme nagy jelentőségű a pulzoximetriában.
A teljesség kedvéért meg kell említeni a transzreflektív mérőfej típust is. Ennek felépítése
a két tárgyalt típus keveréke. A mérőfej közrefogja a vizsgált testrészt, akárcsak a
transzmissziós mérőfej, azonban a fényforrások és az érzékelő egy oldalon vannak. A mérőfej
szemben lévő oldala fényvisszaverő felületű, ezáltal a fénynyaláb kétszer járja be a vizsgált
szöveteket.

4.7

VEZETÉK NÉLKÜLI PULZOXIMETRIA

A vezetékek rádióhullámokkal való helyettesítése általánosan terjedő tendencia az
elektronika minden területén, így az orvosi elektronikában is.
Reix és társai szabadon mozgó bárányokra erősítettek egy vezeték nélküli, saját készítésű,
és egy kereskedelemben beszerezhető pulzoximétert (Reix 2005). Az így kialakított
telemetriás rendszerrel különböző oxigenizáltsági állapotú bárányokon mértek, és
megállapították, hogy saját fejlesztésű vezeték nélkül oximéterük nem marad el a referencia
oximéter teljesítményétől.
Moron és társai olyan orvosi felügyelő rendszert valósítottak meg, ahol a pácienseket
monitorozó pulzoximéterek bluetooth modulokkal vannak felszerelve, amelyek pikonetet
alkotnak egymással (Moron 2005). A hálózat a mért eredményeket WLAN-ra és GPRS-re is
képes továbbítani. A rendszert egyéb fiziológiás szenzorokkal kiegészítve a felhasználási
lehetőségek igen széles skálát fednek le a kórházi ellátástól az otthoni monitorozásig.
A magzati pulzoximetriában különösen nagy jelentősége van a vezetékes kapcsolat
kiváltásának, mivel a mérőfejet és a kiértékelő egységet összekötő katéter áthalad a
szülőcsatornán és a vaginán, tartósan kellemetlen érzést okozva ezzel az anyának, akinek
ezáltal a magzati pulzoximéter számos előnye ellenére ellenszenves lesz. E problémakörre
összpontosít disszertációm egyik téziscsoportja.

4.8

A MODERN PULZOXIMETRIA VÍVMÁNYAI – KITEKINTÉS

Ebben a fejezetben olyan kutatási irányokról lesz szó, amelyek kitágítják a pulzoximetria
területének képzeletbeli határait. A hagyományostól eltérő elképzelések és elvek talán a jövő
útját mutatják a területen.
ÚJ ELV – A PULZOXIMETRIA JÖVŐJE?

A pulzoximetria felfedezőjének nevéhez fűződik az a 2007-ben megjelent cikk, ami a
Befolyásoló tényezők, a pulzoximetria határai c. fejezetben felsorolásra került hibatényezők
közül többre is megoldást nyújt, ezáltal forradalmi áttörést ígér a pulzoximetria területén
(Aoyagi 2007). Aoyagi és társai kettőnél több hullámhosszúságú mérőfényt használva olyan
modellt dolgoztak ki, ami figyelembe veszi a használt optikát, a szövet inhomogén mivoltát,
és a vénás vér hatását is. Schuster ködös légkörben történő fényelnyelési modellje alapján
levezették a pulzoximetria egy új, az eddiginél pontosabb egyenletét. A kapott elméleti
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eredményeket a teljes oxigenizációs tartományra kiterjedő méréssorozattal igazolták. Ezek
szerint az új elv három különböző hullámhosszt használva képes kompenzálni a szövet
inhomogén mivoltából eredő hibát. Öt mérőfény használata esetén eliminálja a vénás vér
hatását, és a mérés érzéketlenebbé válik a mozgási műtermékre. Ez a cikk nagyszerű
bizonyítéka annak, hogy a pulzoximetria egy napjainkban is fejlődő tudományág, mely
ígéretes jövő elé néz.
MAGZATI OXIGÉNSZINT MÉRÉS A HASFALON KERESZTÜL

A pulzoximéter mérőfejnek a megfelelő jel-zaj viszony eléréséhez érintkeznie kell a
bőrrel. A magzat bőrfelületét az anya hasában nyilvánvaló okokból nehézkesen lehet elérni. A
problémát megoldandó Mawn és társai az anya hasfalán keresztül próbálták meghatározni a
magzat oxigén szaturációját (Mawn 2002). A módszer hátránya, hogy igen gyenge jel-zaj
viszonyt eredményez, ami a kiértékelést és az oxigénszint kiszámolását nagyban megnehezíti,
vagy megakadályozza.
HUMÁN MONITOROZÓ E-KABÁT

Sudip és Dinesh alkották meg azt a kabátot, amely viselője fiziológiás paramétereit
hivatott mérni, rögzíteni, és rádión továbbítani (Nag 2006). A kabát EKG-t, pulzoximetriás
elven az oxigén szintet, bőr hőmérsékletet és a test mozgását méri. Integrált LCD kijelzővel,
RS-232 interfésszel, és 2,4 GHz-es rádióval is fel van szerelve. Az tele-gyógyászati megoldás
egy innovatív e-szövet felhasználásával készült el.
ÉRINTÉS NÉLKÜLI PULZOXIMETRIÁS TANULMÁNYOK

A Szöveti oximetria c. fejezetben említésre került egy olyan CW-NIRS-en alapuló
oximéter, amely a bőrfelülettel való érintkezés nélkül hivatott oxigénszint változást mérni.
Ehhez hasonló, érintés nélküli pulzoximéterek megvalósításának lehetőségével több kutató
csoport is foglalkozik. Mindazonáltal a technológia még gyerekcipőben jár. A CMOS
kamerán, és három, különböző hullámhosszúságú világítótesten alapuló „SpO2 kamera”
elképzelést Wieringa publikálta először 2005-ben (Wieringa 2005). Egy ehhez nagyon
hasonló eszközt ismertető cikk jelent meg Kenneth tollából 2007-ben (Humpherys 2007).
Mindkét elképzelés lényege, hogy CMOS kamerával figyelik a bőrfelületet, amelyet
különböző hullámhosszúságú fényforrásokkal világítanak meg felváltva. A pulzoximetria
elveiből következik, hogy az oxigenizáltsági állapottól függően az egyes hullámhosszakon
más és más lesz a fényabszorpciós tényező, és ez elvileg leszűrhető a kamera képének
intenzitás változásaiból. A pulzáló artériás nyomásváltozást mindkét csoport meg tudta
jeleníteni a mérőrendszerek segítségével, de a megbízható, kamera alapú pulzoximéter
kifejlesztése még sok munkát követel.
LÁTHATÓ FÉNYŰ OXIMETRIA

Benaron és másik olyan szöveti oximétert publikáltak, amely 475 és 625 nm-es (kék és
piros) mérőfényt használ (Benaron 2005). Ezen hullámhosszakat a bőr nagymértékben
elnyeli, így behatolási mélységük az infravörös fényhez képest kicsi. Az eszközt a
bőrfelszínhez közeli mikroérhálózat oxigén szaturációjának vizsgálatára fejlesztették ki.
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5

MAGZATI PULZOXIMETRIA

A magzati pulzoximéter az anya testétől függetlenül a magzat artériás vérének oxigén
szaturációját méri. Egy ilyen műszer segítségével az orvosok és nővérek könnyebben és
megbízhatóabban meg tudják állapítani, hogy a magzat valóban hipoxiás illetve acidotikus-e
(Leszczyńska-Gorzelak 2001, Seelbach-Göbel 1999). Ezáltal a szükségtelen császármetszések
száma jelentősen csökkenthető, vagy akár meg is szüntethető. A pulzoximéter mind a
kilencvenes években, mind napjainkban jól használható eszköznek bizonyult a felesleges
császármetszések számának csökkentésére (Csitári 2007).
Befolyásoló tényezők, a pulzoximetria határai c. fejezetben tárgyalt szempontokon kívül a
magzati pulzoximetriás méréseket további tényezők nehezítik. Ezek közé tartozik a magzatra
jellemző alacsony perfúzió, az esetlegesen jelen lévő haj, valamint hogy a magzat oxigén
szaturációja jóval alacsonyabb, mint a világra jött kisdedé (Hanson 1997, Elchalal 1995). A
mérőfej kialakítása és rögzítése, a mérőfény hullámhosszainak megválasztása szintén nagy
jelentőséggel bírnak (Bell 1999, Mannheimer & Fein 1997). A hagyományos
pulzoximéterekben általánosan alkalmazott 660 nm és 900 nm-es mérőfény hullámhosszaknál
a magzati oximetria esetében pontosabbnak bizonyult a 735 nm, 890 nm párosítás (Nijland
1997, Mannheimer & Casciani1997). Annak ellenére, hogy a nem magzati oximéterek
jellemző mérési hibája 1-2%, a magzati eszközök esetében még 5%-os mérési bizonytalanság
is átlagosnak mondható (Nijland 1997). Az elmúlt évtizedben a pulzoximetria jelentős
fejlődésen ment keresztül. Az elektronika fejlődéséből adódóan egyre nagyobb
számítókapacitás állt a rendelkezésre egyre kisebb helyen, így A pulzoximéterek működési
elve és fajtái c. fejezetben tárgyalt alapelveket egyre hatékonyabb jelfeldolgozó
algoritmusokkal, fejlettebb digitális szűrőkkel, érzékenyebb elektronikával tudták
megtámogatni, ahogy ezt Graybeal és mások 2004-es tanulmánya is bizonyítja (Mendelson
1992).

5.1

A MAGZATI PULZOXIMETRIA MÚLTJA

Húsz évvel ezelőtt az invazív fejbőr vérmintavétel volt az egyetlen megbízható módszer a
magzat véroxigén szaturációjának megállapítására. Ezt a folyamatot egy komplikált szülés
esetén gyakran kellett ismételni. A módszer invazív mivoltából adódó hátrányok motiválták a
kutatókat egy non-invazív eljárás keresésére.
Annak ellenére, hogy a pulzoximetria elveit már a korai hetvenes években felfedezték, a
magzati pulzoximetria csak mintegy 15 éves múltra tekint vissza. A legkorábbi magzati
pulzoximetriával foglakozó cikkek 1989 körülre datálhatóak. A magzati pulzoximetriával
kapcsolatos tudományos cikkek áttekintése után az alábbi időrendi szakaszokat
különböztettem meg a téma fejlődését illetően. A disszertáció terjedelmi korlátai miatt az
áttekintett irodalmak csak egy részét emeltem itt ki, ez azonban elegendő ahhoz, hogy
szemléltesse az adott korszakra jellemző kutatási főcsapásokat.
1. SZAKASZ 1989-1996: A MAGZATI PULZOXIMETRIA SZÜLETÉSE

Több, egymástól független kutatócsoport vizsgálta a magzati pulzoximéter
megvalósíthatóságát, használhatóságát, és várható előnyeit. Hagyományos reflexiós
pulzoximétereket vizsgáltak magzatokon, különböző aspektusokból, ember és állatkísérletek
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során. A technológia lassan eljutott arra a szintre, hogy a magzati pulzoximéter
megszülethessen.
1992-ben Mendelson és Solomita állatkísérleteket folytattak a magzat fejére erősített
pulzoximéterrel (Mendelson 1992) Három pár duó LED-el és hat fotodiódával felszerelt
mérőfejeiket két különféle módon rögzítették a magzat fején. A cikk írásakor a fejlesztés még
nem zárult le. A cikk megemlíti, hogy az eszköz teljes kifejlesztése után a magzati
oxigénszint monitorozás fontos szerepet játszhat a magzati morbiditás és halálozás számának
csökkentésében.
Lurie és társai már elfogadottnak tekintik 1996-os cikkükben, hogy a magzati
pulzoximetria megvalósítható és pontos (Lurie 1996). A terület problematikus oldalának a túl
sok normálisnak vélt szaturációs értéket tekinti. További klinikai teszteket javasol. Ma már
tudjuk, hogy Lurie aggodalmának hátterében az állt, hogy a magzati szaturáció valóban igen
eltérő lehet az alanyok között. A normális szaturációs értékek intervalluma sokkal tágabb,
mint a gyermek és felnőtt korú emberek esetében jellemző 97±2% tartomány. A magzati
normális artériás véroxigén telítettség jellemzően 30-70% között változhat. Amennyiben több
mint 10 percig 30% alá süllyed a szaturáció, a magzat nagy valószínűséggel károsodni fog.
2. SZAKASZ 1997-2000: AZ ARANYKOR

1997-ben a Nellcore elérhetővé teszi az első, kifejezettem magzati monitorozásra szánt
pulzoximétert (OxiFirst™ = N400 pulzoximéter + FS14 magzati mérőfej). A következő pár
évben kimagasló számú publikáció születik a témában, többségében az N-400 oximétert
alkalmazzák. 2000-ben a világ első magzati oximéterének FDA5 engedélyezése pozitív
eredménnyel zárul. Az alább felsorolt cikkek mindegyike az N400 pulzoximéterre épül.
Ebben az időszakban alig találni olyan cikket, amelyben nem az N400-at használják.
1997-ben Langer és társai arra az eredményre jutottak, hogy a magzati oxigénszint
monitorozással az abnormális szülési jelenségek azonosíthatóak, és nagyobb bizonyossággal
dönthető el, hogy szükség van-e művi beavatkozásra, pl. császármetszésre (Langer 1997).
Ugyanezen évben multicenter klinikai kísérletsorozatuk eredménye képpen Goffinet
csapata arra a következtetésre jutott, hogy a magzati pulzoximéter kezelése egyszerű,
kielégítő eredménnyel használható a klinikai gyakorlatban, még veszélyeztetett terhesség
esetén is (Goffinet 1997).
1997-ben publikáltak Chua és társai egy informatív cikket a pulzoximéterrel mért magzati
szaturációs értékekről (Chua 1997). 145 alanyból álló csoporton mértek telítettségi értékeket
az N400-as rendszerrel. A magzatok szaturációs értékei nagy szórást mutattak, de minden
esetben 30% felett voltak. Az átlagos magzati oxigén szaturáció méréseik alapján 50%±10%.
Szintén Chua és társai publikálták 1999-ben az N400 magzati oximéter használata során
felállított statisztikákat (Chua 1999). 145 vajúdó nőn alkalmazták az oximétert, 87,5%-ban
kaptak az eszköztől magzati oxigénszint adatokat, vagyis ekkora arányban volt sikeres az
eszköz használata. Sikeres felhelyezés után az idő 69%-ában szolgáltatott az oximéter
megbízható szaturációs értékeket.
1998-ban látott napvilágot az az összehasonlító tanulmány, amely alátámasztja, hogy az
N400 által használt 735+890 nm-es LED-ek pontosabb mérést tesznek lehetővé a
hagyományos pulzoximéterekben használt 660+890 nm párosnál (Lutkus 1998). Továbbá
méréssorozatuk eredménye képpen kimondják, hogy a magzati pulzusszám monitorozással

5

FDA: U.S. Food and Drug Administration. Az Államokban minden orvosi eszköznek át kell esnie a szigorú
követelményeket felvonultató FDA engedélyezési procedúrán.
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együtt a magzati pulzoximetria nagyobb megbízhatósággal tesz különbséget az alacsony és a
magas rizikófaktorú pulzus minták között.
3. SZAKASZ 2001-TŐL NAPJAINKIG: A KITERJEDÉS KORSZAKA

Ebben az időszakban szintén rengeteg publikációt találni, amelyek a magzati
pulzoximetria relevanciáját bizonyítják tudományos alapossággal. Azonban a kutató
csoportok elkezdenek a N400-tól eltérő eszközökkel és módszerekkel is vizsgálódni, illetve
olyan aspektusokból közelíteni a magzati oximetria felé, amelyekből eddig nem tették.
A kövérség az egyik leggyakrabban előforduló probléma a terhesség alatt. Skoczylas és
társai nevéhez fűződik az a tanulmány 2001-ből, amely a túlsúlyos anyák magzatainak oxigén
szaturációját hasonlította össze normál testsúlyú anyák anyák magzataival (Skoczylas 2001).
A túlsúlyos anyák magzatainak oxigén szaturációja alacsonyabb. A cikk hangsúlyozza
továbbá a magzati pulzoximetria relevanciáját.
2002-ben Skoczylas és Laudański a magzatra csavarodott köldökzsinór magzati
szaturációra gyakorolt hatását vizsgálták 46 alanyon, ebből 15 magzat esetében volt
megfigyelhető a köldökzsinór felcsavarodása (Skoczylas 2002). A vajúdás első fázisában nem
mutattak ki szignifikáns eltérést a két csoport között. A vajúdás második szakaszában a
felcsavarodott köldökzsinórral születő magzatok oxigén szaturációja alacsonyabb volt.
A magzati pulzoximetria és a magzati skalp-vérből nyert sav-bázis egyensúly
monitorozása csökkenti a császármetszések számát és növeli a diagnózis specificitását és
érzékenységét, állítja Fernández és Martínez cikke, 2004-ből (Fenández 2004).

5.2

A MAGZATI OXIMETRIA PRO ÉS KONTRA

A magzati pulzoximetria helyzetének objektív szemléletéhez hozzá tartoznak a magzati
oximetria egyes eredményeit megkérdőjelező cikkek is. A kilencvenes évek óta fel-fel
bukkannak tanulmányok, amelyek megkérdőjelezik a magzati pulzoximetria megbízhatóságát,
és pontosságát. Nijland és társai 1997-es cikkükben hangsúlyozzák, hogy a hagyományosan
használt 660+890(940) nm hullámhosszúságú mérőfény párossal magzati alkalmazás esetén a
mérési eredmények szórása nagy (Nijland 1997). Továbbá a kifejlesztett mérőfejek nincsenek
rendesen letesztelve és publikálva mérési pontosság szempontjából, holott erre szükség lenne.
E nélkül a magzati oximetria gyógyászati értéke behatárolt. Luttkus és társai 1998-ban készült
tanulmánya szerint az akkori pulzoximéterek hatékonysága nem ért fel az invazív magzati
vérmintavétel és a magzati pulzus figyelésének együttes értékével (Luttkus 1998). Ugyancsak
Luttkus nevéhez köthető az a 2002-es hemoximéteres összehasonlító tanulmány, mely szerint
a magzati oximetria felülbecsüli a tényleges oxigénszintet (Luttkus 2002).
Szinte minden kutatási területre igaz, hogy a téma pozitív eredményeit és relevanciáját
taglaló írások mellett negatív felhangok is megjelennek. Ezt sokféle okra lehet visszavezetni,
de az effajta cikkek számossága eltörpül a tudományág életképességét bizonyító közlemények
száma mellett.
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6

PULZOXIMÉTEREK PONTOSSÁGA ÉS KALIBRÁCIÓJA

A bevezetőben említésre került, hogy az artériás vér valós oxigén telítettségét SaO2-vel
jelölik. A pulzoximéter által mért oxigén szaturációt pedig SpO2-vel. A kettő közötti eltérés az
oximéter mérési hibája, vagy pontatlansága. Pulzoximéterek esetében a pontosságot általában
a következőképpen határozzák meg: összehasonlítják egy laboratóriumi CO-oximéter által
mért oxigén szaturációt az adott oximéter által mért SpO2-vel. A CO-oximéter több
hullámhosszat használó, a carboxy-Hb és met-Hb által okozott hibát kiküszöbölő oximéter.
Egy pulzoximéter pontossági specifikációja, amit leolvashatunk a készülékházról, vagy
kinézhetünk a gépkönyvből, általában a következő formát követi: „±2% 70%-100% at 1
standard deviation”. Ez azt jelenti, hogy ha a páciens SaO2 értéke 70% és 100% közé esik,
akkor az idő 68%-ban 2% pontossággal megegyezik a mutatott érték a valóssal, és 4%
pontossággal egyezik meg az idő 96%-ban.

6.1

PULZOXIMÉTEREK HAGYOMÁNYOS, INVAZÍV KALIBRÁCIÓJA

A pulzoximéter mérőfej konstrukciókat kalibrálni kell. Vagyis meg kell határozni a mért
R arány, és a kijelzett SpO2 érték közötti összefüggést. Ezt nem kell elvégezni minden egyes
mérőfejen, az összefüggés azonos fizikai kialakítású, azonos optoelektronikai építőelemeket
használó mérőfejek esetén megegyezik. Egy szenzorfej család hagyományos, vérmintavételen
alapuló, invazív kalibrációs eljárását mutatja be a (Kästle 1997a) irodalom. A SpO2 mérésére
16 csatornás pulzoximétert használnak, míg az artériás vérminták vizsgálatára egy Radiometer
OSM3 típusú hemoximétert. A pulzoximéter csatornákat a páciens ujjaira, fülcimpáira és
orrcimpáira erősítik a szenzorcsalád három tagjának megfelelően. Egy katétert vezetnek a
páciens egyik megfelelő méretű artériájába, így az artériás vérmintavétel kényelmesebben
elvégezhetővé válik. Ezután csökkentett oxigén tartalmú levegőt lélegeztetnek a pácienssel,
miközben rögzítik a SpO2 és SaO2 értékeket. Az eljárást számos páciensen megismétlik. A
folyamat végeztével az eredményeket összesítik, és regressziós analízis segítségével
meghatározzák az adott mérőfejhez tartozó R-SpO2 összefüggést, vagyis az oximéter
kalibrációs tábláját.
Carter és társai 10-70% közötti tartományra kalibrálta saját fejlesztésű oximéterét bárány
magzatok segítségével (Carter 1998). A magzatokból vett vérminták szolgáltatták az SaO2
mérés alapját. Összesen 58 adat párt rögzítettek öt magzaton történ mérésekből. A kalibrált
oximéter mérési hibája 6,2%-ra adódott. Ez a hibaérték a magzati pulzoximetriában
átlagosnak mondható.

6.2

ALTERNATÍV KALIBRÁCIÓS ELJÁRÁSOK

Az invazív kalibrációs eljárás körülményes mivolta több csoportot is egyszerűbb
megoldások kutatására sarkallt. Közülük Hornberger és társai álltak elő egy olyan
megoldással, ami nem csak az eljárás invazív elemeit, hanem az embert, mint mérési alanyt is
nélkülözi (Hornberger 2000, Hornberger 2002). Horbergerék egy standardizált kalibrációs
eljárás kidolgozásán fáradoznak, ahol egy mesterséges ujj játssza az interfész szerepét a
kalibrálandó pulzoximéter felé. Az ujjban található LED-ek fényerejét számítógép vezérli. A
LED-ek a kalibrálandó oximéter LED-jeivel szinkronban, felváltva juttatják fényüket az
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oximéter fotodetektorába, ezáltal, mintegy szimulálva a páciens ujját, és a számítógépes
fényerővezérlésnek köszönhetően az artériás pulzálást. A számítógép program valódi
páciensek előre felvett adatait tartalmazza. Így a kalibráló eszköz a pulzoximétert „becsapva”
valós környezetet szimulál.
Egy magyar cég, a Medihead Kft. palettáján is megtalálható egy nagyon hasonló
felépítésű termék. Az SpO2 5002 típusjelű eszköz fejét hozzá lehet erősíteni egy pulzoximéter
mérőfejéhez. Ezután a készülék a fejen található LED segítségével az előlapon beállított R
aránynak és szívfrekvenciának megfelelő pulzushullámot közvetít a hozzáerősített
pulzoximéternek. (6.1. ábra) A különbség abban áll, hogy ezen eszköz nem előre felvett
adatok adatbázisán alapul, hanem manuálisan kell rajta beállítani az R arányt.

6.1. ábra: SpO2 5002 pulzoximéter emulátor

Amennyiben a kalibrált pulzoximéter pontossága nem kritikus, egy további kalibrációs
eljárás is szóba kerülhet. A disszertáció egyik tézisében a hagyományos, invazív kalibrációs
eljárásnál egyszerűbb és olcsóbb non-invazív kalibrációs eljárást ismertetek.

6.3

VALÓS KÖRNYEZETET EMULÁLÓ ESZKÖZÖK: FANTOMOK

A fantom a mérőrendszer olyan mesterséges eleme, amely az adott kísérlet szempontjából
a valós testrészhez vagy szövethez hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, ezeket emulálja.
Spektroszkópiai vizsgálatok esetén a releváns paraméterek a fizikai méretek és az optikai
tulajdonságok. Ezek határozzák meg egy anyagon áthaladó fény mennyiségét.
Gade és társai felnőtt alany MR6 felvételére alapuló öt rétegű fej fantomokat készítettek,
melyeken a hemoglobin koncentrációjának mérésére irányuló spektroszkópiai vizsgálatokat
végeztek, négy különböző algoritmus alapján. A fantom alapjául intralipid oldat szolgált,
melyet más kutató csoportok is előszeretettel alkalmaznak fantom készítésre, mivel az adott
szövetmodell optikai tulajdonságai az intralipid koncentrációjának változtatásával jól

6

MR  MRI: (Nuclear) Magetic Resonance Imaging: Mágneses (mag)rezonancia vizsgálat ill. képalkotás
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beállíthatóak (Gade 2006). Végkövetkeztetésként leírják, hogy a négy algoritmus közül az
egyik módosított verziójával ígéretes eredményeket értek el a hemoglobin koncentráció mérés
területén, de a módszer továbbfejlesztésre szorul.
A fantom készítés, és az azon történő mérés több esetben is célszerű lehet. Gyakran
előfordul, hogy a kísérletek valós környezetben történő elvégzése igen körülményes, vagy
drága, esetleg túl rövid az időrés, amit a mérés elvégzésére lehet használni. Jó példa erre a
magzati pulzoximetria. A magzati pulzoximéterek valós környezetben történő tesztelése
(fejlesztése) több problémát is felvet.
• Az anya hasában történő kísérletezés etikai engedélyhez kötött.
• A műszer használat különös körültekintést igényel.
• Igen fontos a használt műszer sterilizálásának megoldása.
• A mérőfejet a szülőcsatornán át fel kell helyezni a magzat fejére.
• Szakképzett orvosi személyzet szükséges a műszer felügyeletéhez.
• A fejlesztés alatt álló műszer tesztelése erősen időkorlátos, és előre kiszámíthatatlan
időtartamú, hiszen a vajúdás időtartama előre nem ismert.
A magzati pulzoximetriás kutatások, fejlesztések esetében igen hasznos szolgálatot
tehetne egy magzati fantom.
Egy másik tipikus eset a fantom készítésre, amikor objektív és összehasonlítható mérési
eredmények elérése céljából állandó paraméterekkel rendelkező „mérési alanyt” szeretnénk
konstruálni. Ehhez kapcsolódik a paraméterek változtathatóságának igénye. Emberi alany
esetén a mérést esetlegesen befolyásoló paraméterek csak nehézkesen, szűk tartományokban,
esetleg egyáltalán nem változtathatóak (pl. hőmérséklet, pulzus, oxigénszint, stb). A
pulzoximetria példájánál maradva célszerű lehet vizsgálni az adott pulzoximéter konstrukció
viselkedését különböző hőmérsékleti tartományokban, széles tartományban változó
szívfrekvenciával, pulzáció erősséggel, és az R érték változtatásával is. Ezeket a
paramétereket egy élő alany esetében megbízhatóan és megismételhetően változtatni igen
nehézkes lenne. Egy fantom által biztosított emulált környezet azonban jó megoldást nyújthat.
A standardizált mérések ugyancsak valamilyen szimulált környezetben végezhetők el
reprodukálhatóan és pontosan.

6.4

AZ IRODALMI ÁTTEKINTÉS ÖSSZEFOGLALÁSA

A szakirodalomi áttekintés alapján megismert non-invazív oxigén szint mérési eljárásokat
személteti összefoglaló módon a 6.2. ábra. Reflexiós szenzorok ugyan léteznek felnőtt és
gyermek monitorozás céljára is, de használatuk nem elterjedt, ezért ezt a kapcsolatot
szaggatott vonallal jelöltem.
A szakirodalom áttekintésével megismerkedtem az élő szövetben történő non-invazív
oxigénszint mérés különféle módszereivel és eszközeivel. Részletesen tanulmányoztam az
artériás vér oxigén telítettségének mérésére szolgáló pulzoximéterek működési elveit és
fajtáit, valamint a mérési módszerek mögött álló bilógiai, biofizikai hátteret. Kiemelt
figyelmmel tekintetem át a magzati pulzoximetria területét. Tudományos cikkek tömkelege
támasztja alá, hogy a magzati pulzoximetriás véroxigén szint mérés előnyös a szülés alatt,
csökkenti a magzati morbiditást és a nem felismert szülési komplikációk számát,
összességében biztonságosabbá teszi a szülést. Ugyanakkor e terület a pulbikált irodalmak
alapján nem tekinthető kiforrottnak, még számos kutatási lehetőséget rejt. Véleményem
szerint a magzati pulzoximetria egy napjainkban is fejlődő, ígéretes területe az
orvostudomány és a villamosmérnöki tudomány multidiszciplináris szeletének, amellyel
érdemes foglalkozni.
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6.2. ábra: Non-invazív oxigén szint mérési eljárások

A magzati pulzoximetriás kutatásokat, magzati pulzoximéter fejlesztést segíthetné egy
magzati fantom elékészítése, mellyel kórházi környezet nélkül lehetne a magzat egyes
paramétereit emulálni a vizsgált pulzoximéter számára.
A magzati pulzoximetria területén nyitott kérdésnek számít a mérőrendszer katétere által
a vajúdónak okozott kényelmetlenség megszüntetése. Továbbá a katéter akadályozza a
vajúdót a szabad mozgásban. Egy vezeték (katéter) nélküli rendszer megoldhatná e
problémákat, a jelenlegi vezeték nélküli megoldások hátránya azonban, hogy nem elég kis
méretűek a magzati monitorozáshoz, valamint hogy nem tesztelték őket magzati monitorozás
szempontjából.
A pulzoximéter mérőfej konstrukciók invazív kalibrációja egy kórházi körülményeket
igénylő költséges és hosszadalmas folyamat. Ennek kiváltása segíthetné a pulzoximéter
fejlesztő csoportokat.
Téziseimben e problémák megoldására alkottam meg módszereket és eszközöket.
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II.

Eredmények
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7

MAGZATI FANTOM KONSTRUKCIÓ

A Magzati pulzoximetria c. fejezetben ismertetésre kerültek a magzati pulzoximetria
nehézségei. Ezek közül a fejlesztői és kutatói oldal egyik kiemelkedő problémája az a tény,
hogy a magzat az anya hasában helyezkedik el, egy zárt burokban, ahova az egyetlen bejáratot
a szülőcsatorna jelenti. A pulzoximéter mérőfejnek –a megfelelő jel-zaj viszony elérése
érdekében– érintkeznie kell a mérendő artériákat tartalmazó bőrfelülettel. A magzat
bőrfelületének elérése a vajúdás azon szakasztól kezdve lehetséges, amikor a magzatburok
megreped, és a méhszáj legalább akkorára tágul, hogy egy mérőfej átférjen rajta. A magzati
oximéterek valós környezetben történő tesztelése, fejlesztése igen körülményes feladat, orvosi
szakértelmet igényel, szigorú higiéniás előírásokat kell betartani, némileg kockázatos az
anyára és a magzatra nézve, és vajúdás pár órás időtartama által reprezentált időrés
korlátozott.
A MAGZATI FANTOM KONSTRUKCIÓ CÉLJA

A magzat fejének szövetszerkezetét és a magzati artériás pulzációt imitálni képes fantom
lehetőséget teremt rá, hogy a kórház szülészeti osztályától távol maradva is rendelkezésre
álljon egy olyan környezet, amely a magzat szövetszerkezetének és vérkeringésének bizonyos
paramétereit imitálni képes. Így a pulzoximetriás kutatásnak és a pulzoximéter fejlesztésnek
bizonyos szakaszai laboratóriumi körülmények között elvégezhetővé válnak.
A fantomnak nagy előnye a magzaton történő mérésekkel szemben, hogy az emulált
paraméterek (szív frekvencia, pulzáció erőssége, artéria átmérő) változtathatóak, így a rá
helyezett pulzoximéter széles tartományban vizsgálható.
A magzati fantom nagy segítséget nyújthat a magzati pulzoximetriában érdekelt
kutatócsoportoknak, fejlesztő csapatoknak.

7.1

A KONSTRUKCIÓ MENETE

A MAGZATI FEJ FANTOM ELKÉSZÍTÉSE

A fantom tervezése folyamán számos szempontot kellett figyelembe venni, hogy a fantom
a valós körülményekhez hasonló környezetet legyen képes emulálni. A magzat fejéhez
hasonlóan a tervezett fantom három szövetrétegből épül fel: fejbőr, koponya, agy. A bőr alsó
rétegében helyezkednek el az artériák 0,2 mm és 0,4 mm belső átmérővel (7.1. ábra). A
rétegek optikai tulajdonságai (µ s’ redukált szóródási koefficiens, µ a abszorpciós koefficiens,
fizikai vastagság) az irodalmi adatok alapján megegyeznek a magzat valódi paramétereivel
(Sobotta 1993, Wan 1981, Kashio 2000). A fantom mesterséges artériái flexibilis szilikon
csövekből készültek (Gyártó és típus: Aram 1175-02, 1175-04). A csövek az Arteria
Temporalis Superficialis-t (STA) hivatottak szimulálni. Az STA parietalis ága a kiskutacs
környékén megfelelő perfúziót biztosíthat egy erre a területre helyezett magzati pulzoximéter
fej számára. Ez a terület válik először láthatóvá és elérhetővé a méhszájon keresztül a vajúdás
kezdeti szakaszában. Az STA átmérője a járomcsonti ívnél (zygomatic arch) mintegy 2,7 mm
(Pinar 2006). Mire az artéria a kiskutacshoz ér, mérete nagyjából 70%-ra csökken (1,89 mm).
Az irodalomban fellehető adatok alapján (Cartier 1987, Ferguson 1989) a fő artériák a felnőtt
emberben hétszer nagyobbak, mint a magzatban. Ebből kiindulva feltételezhető, hogy az STA
átmérője a vizsgált területen nagyjából 0,27 mm. Ezen adatra támaszkodva 0,2 mm és 0,4
mm-es mesterséges artéria átmérőket választottam a fantomhoz (7.1. ábra).
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7.1. ábra: A fatnom felépítése, optikai és fizikai paraméterei

A fantom három, zselé állagú rétegét desztillált víz, zselatin, és intralipid keverékéből
állítottam elő. A koncentrációk változtatásával lehetett beállítani az adott réteg optikai
paramétereit. Az irodalom alapján meghatározott szóródási és abszorpciós együtthatók a 7.1.
ábrán láthatóak. Zselatin hozzáadásával az agyszövethez hasonló, puha, zselészerű anyag jött
létre, amely megakadályozta a különböző optikai paraméterű rétegek keveredését. A fantom
fizikai méretei 110x60x50mm voltak.
A PUMPA

A fantom artériáiban –a valós artériákhoz hasonlóan– ciklikusan pulzáló nyomást lehetett
generálni. Ennek előállítására egy elektronikusan szabályozható pumpát terveztem és
építettem. A pulzusfrekvenciát és a kívánt pulzáció erősségét, vagyis a diasztolés és szisztolés
állapotoknak megfelelő minimális és maximális artérianyomást egy grafikus felületű
szoftverrel lehetett beállítani (7.2. ábra), amelyet Matlab alatt írtam. Ez a PC-n futó szoftver
soros vonalon (RS-232) összeköttetésben állt a pumpát vezérlő mikrokontrollerrel. A
kétirányú, valós idejű kommunikációnak köszönhetően a PC képernyőjén az artériában
uralkodó aktuális nyomásérték is kijelzésre került (Actual pressure címke az ábrán).
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7.2. ábra: A pumpa grafikus vezérlő felülete

A pumpa felépítését a 7.3. ábra szemlélteti, kapcsolási rajza a 7.4 ábrán látható. A MEMS
alapú nyomásmérő (Freescale MPX 5500, U105) a fantom artériájában mérte a folyadék
nyomását. Az eszköz működési tartománya 0-500 kPa. A MEMS technológiának
köszönhetően pontatlansága a teljes tartományon mindössze ±2.5%. Jelét egy PIC18LF2420
mikrokontroller (U102) digitalizálta és hasonlította össze a PC-n előre beállított maximum és
minimum nyomásértékekkel. A mért érték alapján a kontroller a pumpát mozgató
léptetőmotort (Sanyo Denki SH1421) egy motorvezérlő teljesítményfokozat (Sanyo Denki
US1D200P10) közbeiktatásával a megfelelő irányba fordította egy tized fokkal, ezáltal a
léptetőmotorhoz mechanikusan kapcsolt fecskendő kissé összenyomódott, és a fecskendőhöz
kapcsolt artériában nőni kezdett a nyomás. Ekkor ismét nyomásmérésre került sor, majd a
léptetőmotor újra elfordult egy tized fokot. A folyamat addig folytatódott, amíg az artéria
nyomása el nem érte a szoftverben beállított maximális nyomást. Ekkor a forgatás –és ezáltal
a nyomásváltozás– iránya megfordult. Mindez a valóságban igen gyorsan zajlott. Percenkét
60-as pulzus emulálása esetén az artéria másodpercenként egyszer érte el a minimális és
egyszer a maximális nyomásértéket, ezalatt mintegy 500 nyomásmérési ciklus zajlott le, a
léptetőmotor körülbelül 50°-ot fordult oda-vissza. Mivel az artériák rugalmas szilikon
gumiból készültek, a nyomás változásával az átmérőjük is változott, csakúgy mint a valóságos
artériák esetében. A léptetőmotor maximális nyomatéka 1,2 A meghajtóáram mellett 0,2 Nm.
Jelen alkalmazásban a meghajtó áram mintegy 400 mA volt.

7.3. ábra: Elektronikusan szabályozható pumpa az artériás pulzáció előállítására

A kapcsolási rajzon látható továbbá a kis zajú feszültség stabilizátor (U55), valamint a
nyomásmérő tápfeszültségét és analóg kimeneti feszültségét szűrő tagok (C50-52, R31).
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A jó minőségű MEMS nyomásérzékelőnek, a 10 bites digitalizációnak, és a kontroller
nyújtotta relatíve nagy számítási teljesítménynek köszönhetően az artériák átmérő változását
igen pontosan be lehetett állítani. Mivel visszacsatolt szabályozásról van szó, a fantom
csőrendszerének esetleges folyadék szivárgásait automatikusan kompenzálta a rendszer. A
mikrokontroller szoftverét C nyelven írtam.

7.4. ábra: A pumpa kapcsolási rajza

AZ ARTÉRIA ÁTMÉRŐ ÉS AZ ARTÉRIA NYOMÁS KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS MEGHATÁROZÁSA

A fantom és a pumpa sematikus kapcsolatát szemlélteti a 7.5. ábra. A teljes rendszer
fényképe látható a 7.6 ábrán. (A fantomot, a pumpát és a nyomásmérőt összekötő gumicsövek
az ábrán szét vannak választva.) A MEMS nyomásmérő folyamatosan méri az artéria
nyomását. A mikrokontroller digitalizálja a mért szintet, összehasonlítja a PC-től soros
vonalon kapott nyomásérték limitekkel, és ennek függvényében egyik vagy másik irányba
forgatja a léptetőmotort a meghajtó elektronikán keresztül. Ezáltal a fantomban az artéria
átmérője változik.
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7.5. ábra: Pulzáció generálás a fantom artériában. A fantom kapcsolódása az pumpához

A pulzáció erősséget a „szívdobbanás” alatt bekövetkező artéria átmérő változás
határozza meg. A nyomáshullám hatására a nyugalmi átmérő megnövekszik, ennek az átmérő
változásnak a százalékban kifejezett értékével jellemeztem numerikusan a pulzáció erősséget.

7.6. ábra: A fantom, a pumpa és a kiszolgáló egységek (Shizuoka Egyetem, Hamamatsu, Japán, 2007)
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Ahhoz, hogy a szoftverben (7.2. ábra) beállított nyomás értékből artéria átmérő változást
tudjak számolni, az artériában uralkodó nyomás és az artéria átmérője közötti összefüggést
meg kellett határoznom. Mikrométer segítségével mikroszkóp alatt megmértem a
rendelkezésre álló szilikongumi artériák külső átmérőjét különböző nyomásértékek mellett. A
mérési hiba csökkentésének érdekében az artéria hosszában három különböző helyen,
helyenként három mérést végeztem minden nyomásérték mellett.
A külső átmérőből a falvastagság ismeretében a belső átmérő kiszámolható. A cső
anyagának térfogata ugyanis nem változik meg, csak a falvastagság változik a megnyúlás
függvényében. Az alap állapotú, és a megnyúlt térfogat egyforma, az alap állapotbeli külső
átmérő ismert a cső adatlapjából, a megnyúlt állapotbeli külső átmérőt pedig megmértem. A
belső átmérőt a cső hosszanti és radiális megnyúlását is figyelembe véve határoztam meg.
Számításaim és méréseim alapján a 0,4 mm-es artéria esetében a külső és a belső sugár (r)
közötti összefüggésre a következő képlet adódott (r mértékegysége [mm]):

rbelső = (rkülső ) 2 − 0,0218

(7.1)

Ezután a pumpával különböző statikus nyomásszinteket beállítva megmértem a külső
átmérőket, és a (7.1) képlet alapján kiszámítottam a belső átmérőt. A 0,4 mm-es artéria esetén
a következő értékeket kaptam:
7.1 Táblázat: A 0,4 mm-es artéria átmérőjének értéke az alkalmazott nyomás függvényében
Artéria
nyomás
[kPa]

dkülső [mm]
(mért érték)

dbelső [mm]
(dkülső–ből
számított érték)

∆d
[mm]

∆d %

0
25
50
75
100
125
150

0.5
0.5
0.51
0.52
0.56
0.65
0.7

0.40
0.40
0.42
0.43
0.48
0.58
0.63

0.00
0.02
0.03
0.08
0.18
0.23

1%
4%
7%
19%
45%
59%

Az első sorban láthatóak a 0 kPa túlnyomást reprezentáló nyugalmi értékek. Ez esetben az
artéria belső nyomása megegyezik a légköri nyomással. Ekkor a belső és külső átmérők
értékei a gumicső gyártója által megadott méretek. A falvastagság a termék adatlapja szerint
mindkét artéria esetében 0,1 mm volt. A harmadik sorban, 50 kPa nyomás mellett az artéria
belső átmérője már 0,02 mm-el kitágul. Ez 4 % átmérő változásnak felel meg. A táblázat
alapján végig lehet követni az artériában uralkodó túlnyomás és az okozott átmérő változást
egészen 150 kPa-ig. A 0,2 mm-es átmérőjű artériára ugyanilyen módszerrel vettem fel a
nyomás-átmérő táblázatot.
A 7.1 táblázatban látható, hogy az artériában uralkodó túlnyomás maximális értéke a
légköri nyomás nagyjából másfélszerese a 0,4 mm-es artéria esetében. A 0,2 mm-es, azonos
falvastagságú, és ezáltal nagyobb rugalmas ellenállású cső esetében hasonló mértékű ármérő
változás produkálásához 300 kPa túlnyomás volt is szükséges, amely a légköri nyomás
háromszorosa.
A kapott belső átmérő értékekre (a táblázat vastaggal kiemelt oszlopa) regressziós görbét
illesztettem, és meghatároztam az alkalmazott nyomás és a belső átmérő közötti nemlineáris
matematikai összefüggést. Így az adott tartományon belül (∆d=1%-59%) tetszőleges
nagyságú artéria átmérő változáshoz kiszámolhatóvá vált a szükséges nyomásváltozás. Az
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aktuális méréshez szükséges nyomás értékeket betápláltam a pumpa szoftverébe. Ezáltal az
átmérő változás (pulzáció erősség) precízen szabályozhatóvá vált.

7.2

A FANTOM VALIDÁLÁSA MONTE CARLO SZIMULÁCIÓVAL

A SZIMULÁCIÓ CÉLJA

Az elkészített magzati fantomot sugárkövetés elven alapuló, Monte Carlo módszerrel
dolgozó szimulációval validáltam. A validálás célja annak igazolása, hogy az irodalmi adatok
alapján elkészített magzati fej fantom a valós magzati fejhez hasonló paraméterekkel bír a
pulzáció erősség és a szöveti felépítés szempontjából.
A szimulációval meghatároztam, hogy adott artéria átmérő változás (pulzáció erősség)
milyen fényintenzitás változást okoz a szimulált fantomra helyezett (fiktív) oximéter
detektorában. Majd ugyanezt az intenzitás változás értéket kiszámoltam a valós fantomra
helyezett pulzoximéter által szolgáltatott mérési eredményekből. Összehasonlítottam a
szimuláció eredményét a valós mérésekből származó eredménnyel.
A SZIMULÁCIÓ RÉSZLETEZÉSE

A Monte Carlo módszert Neumann János dolgozta ki 1945-ben. Egy olyan matematikai
eszköz, amely segítségével véletlen események sorozatával oldhatunk meg determinisztikus
problémákat. Manapság a fizika csaknem összes területén széleskörűen alkalmazzák
determinisztikus és statisztikus problémák megoldására.

7.7. ábra: A fényforrás, a detektor, a fantom rétegei, és néhány foton útja a szimulációs szoftverben

A szimulációs szoftver fotonokat juttat a szimulációs térbe, ahol azok szóródnak és/vagy
elnyelődnek a beállított µ a és µ s’ együtthatóknak megfelelően. A szimulációs térben rétegek
definiálhatóak, különböző optikai paraméterekkel és vastagsággal. A rétegek tetején
helyezkedik el a pontszerű fényforrás, amelyből a fotonok indulnak. Ettől meghatározott
távolságban a fotodetektor, melynek felülete beállítható. A szoftver a fotodetektorba érkező
fotonok számát regisztrálja. A szimulációs térbe meghatározott átmérőjű artéria helyezhető. A
szimulációs tér felépítését valamint a fotodetektor és a fényforrás helyét szemlélteti a 7.7 ábra.
A szimulációs térbe jutás után a fotonok meghatározott hosszúságú lépéseket tesznek meg. Az
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első száz lépés a Henyey-Greenstein függvény szerinti anizotropikus szóródást követi. A
függvényt, amely hasznos eszközének bizonyult a biológiai szövetekben történő szóródás
leírásának, 1941-ben határozta meg Henyey és Greenstein (Henyey 1941). A századik lépés
felett a szimuláció sebességének növelése érdekében a program izotropikus szóródást
feltételez. A lépések hossza (L) a két esetben:

1
ln V
µs
1
=−
ln V
µs '

L anizotrop = −

(7.2)

L izotop

(7.3)

Ahol V egy véletlen szám 0 és 1 között. A µ s és a µ s’ közötti összefüggést az anizotrópiát
jellemző g faktor adja:

µ s ' = µ s (1 − g ) [cm −1 ]

(7.4)

Az izotrop és anizotrop szóródást, valamint a µ s és a µ s’ közötti összefüggést szemlélteti a
7.8 ábra. Az anizotrop szóródás részletesebb, pontosabb közelítése a szövetekben valóságosan
lejátszódó jelenségeknek.

7.8. ábra: Anizotrop szóródás

A g kifejezhető a parciális szóródási szögek (Өi) koszinuszának középértékeként:
g =<cos(Ө)>

(7.5)

A fotonok minden lépés alatt az abszorpciós koefficiensből kiszámolt valószínűséggel
elnyelődnek. Az elnyelődés valószínűsége (A):

A = 1 − e ( − µa L )

(7.6)

A szimulációs programba betápláltam a rétegek fizikai és optikai paramétereit. A felső
réteg fölé fényforrást helyeztem, 10 mm távolságra egy 7,5 mm2 felületű fotodetektort. A
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szimulációt öt különböző artéria átmérővel (0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 mm), egyenként 107 darab
foton besugárzásával futtattam le. A teljes szimuláció nagyjából 24 órát vett igénybe egy
Pentium Core 2-es számítógépen. A szimuláció célja a fotodetektorba érkező fotonok
számának meghatározása az artéria átmérő függvényében. Ebből ki lehet számolni az artéria
pulzációja által a fotodetektorban okozott fényintenzitás változást. Az eredmények a 7.9 ábrán
láthatóak. Az öt pontra másodfokú regressziós egyenest illesztettem, ezáltal a 0,1-0,5 mm
tartományban tetszőleges artéria átmérőhöz tartozó intenzitás változás kiszámolhatóvá vált.
A szimuláció eredménye: 0,4 mm-es nyugalmi artéria átmérő és 8% artéria átmérő
változás (pulzáció erősség) esetén a detektorban mérhető intenzitás változás 0,82%-ra
adódott.

7.9. ábra: Az érzékelt fényintenzitás az artéria átmérő függvényében. 5 pontban készült szimláció, ezeket
regressziós görbe köti össze

A szimuláció befejezése után az elkészített fantomra saját tervezésű pulzoximétert
illesztettem, melynek elektronikai felépítése ismert volt. A pulzoximéter mérőfejének fizikai
méretei megegyeztek a szimulációban megadott fotodióda-fényforrás páros adataival. A
pumpa vezérlő szoftverében 8% artéria átmérő változást állítottam be, majd a pulzoximéterrel
méréseket végeztem a fantom 0,4 mm-es artériája felett. Ezek az adatok megfelelnek a
szimuláció paramétereinek. A pulzoximéter által mért feszültség értékekből az elektronikai
felépítés alapján visszaszámoltam a fotodióda áramát, ami arányos a fotodiódába jutó
fényintenzitással. Így meghatároztam, hogy 8% pulzáció erősség 1,2% intenzitás változást
okoz a detektorban.
A szimuláció alapján ez az érték 0,84%-ra adódott (ld. két bekezdéssel feljebb). A két
érték némileg eltér egymástól, amelynek okát két dologra vezettem vissza:
1. a fantom előállítási módszeréből adódóan kissé eltérő fizikai méretű a fantom és a
szimulációs modell
2. a szimuláció nem veszi figyelembe a fényforrás és a detektor iránykarakterisztikáját
Az emberek anatómiai felépítése többé-kevésbé különböző, így a magzatoké is
különbözik. Egy fehér bőrű és egy színes bőrű magzat bőre más-más mértékben nyeli el a
fényt, ezáltal a detektorba jutó intenzitás azonos típusú mérőfej konstrukció esetén is nagy
szórást mutathat. Ebből kiindulva a szimulációs és a méréseken alapuló eredmények közötti
eltérés elegendően kis mértékű ahhoz, hogy a fantom validálását sikeresnek tekintsem. Vagyis
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elmondható, hogy a fantom a valóshoz hasonló környezetet emulál a rá helyezett
pulzoximéter számára a pulzáció erősség szempontjából.
A Monte Carlo szimulációt elvégző szoftver megalkotása Dr. Masatsugu Niwayama
nevéhez fűződik.
A fantommal a 10. fejezetben megvizsgálok egy saját készítésű, magzati monitorozásra
szánt pulzoximétert, a magzatra jellemző alacsony pulzáció erősség szempontjából.

7.3

A MAGZATI FANTOM KONSTRUKCIÓ EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA

Szakirodalomban közölt anatómiai adatok alapján megalkottam egy, a magzat kiskutacs
környéki fejterületét reprezentáló, változtatható paraméterekkel bíró magzati fej fantomot,
ezzel új eszközt alkottam és új módszert dolgoztam ki a gyenge magzati pulzus
pulzoximéterekre gyakorolt hatásának vizsgálatára. A réteges felépítésű fantom hűen tükrözi a
magzat szöveti felépítésének fizikai méreteit és a szövetek optikai tulajdonságait. A fantom a
bőrt, a koponyát és az agyat reprezentáló rétegekből áll, valamint része az Arteria Temporalis
Superficialis vizsgált területen futó ága is. Az említett artéria emulálására a fantom két, fejbőr
alatti mesterséges artériát tartalmaz, 0,2 mm és 0,4 mm belső átmérővel. A fantomra reflexiós
pulzoximéter illeszthető. Egy elektronikusan vezérelt pumpa megalkotásával a fantomban a
szívverés erőssége, a pulzusszám és az artéria átmérő változtatható, a magzatra jellemző
tartomány beállítható, a ráhelyezett pulzoximéter ebben a tartományban vizsgálható. A pumpa
a valós szívveréshez hasonló hullámformát hoz létre az artériában. A fantom kórházi
környezet nélkül képes a magzatra jellemző pulzáció erősséget emulálni a rá helyezett
pulzoximéternek, így hasznos eszköze a pulzoximetriás kutatásnak és a pulzoximéter
fejlesztésnek.
Sugárkövetés elven alapuló, Monte Carlo módszerrel dolgozó szimulációval
meghatároztam a magzati fej fantomra helyezett pulzoximéter detektorába jutó fényintenzitás
változást a pulzáció erősség függvényében. 0,4 mm-es artéria átmérő esetén 8% pulzáció
erősség 0,82% változást okoz a detektorba jutó fotonok intenzitásában. 10 mm fotodetektorfényforrás távolságot és 7,5 mm2 detektor területet alapul véve 10 millió fotont juttattam a
valós optikai paraméterek szerint beállított három rétegű szimulált modellbe. Meghatároztam
a detektorba jutó fotonok számát a modellben lévő artéria átmérőjének 0,1-0,5 mm között
történő változtatása esetén. A kapott eredményekből kifejeztem, hogy 0,4 mm-es artéria
átmérő esetén 8% pulzáció erősség 0,82% változást okoz a detektorba jutó fotonok
intenzitásában.
Egy pulzoximéterrel a magzati fantomon történt mérések alapján meghatároztam az
oximéter detektorába jutó fotonok intenzitás változását a pulzáció erősség függvényében. Az
oximéter detektor-fényforrás paraméterei megegyeztek a szimulációban használt adatokkal:
10 mm fotodetektor-fényforrás távolság; 7,5 mm2 detektor terület.
A detektorba jutó fényintenzitás változás értéke 0,4 mm-es artéria átmérő és 8% pulzáció
erősség esetén 1,2%-ra adódott. A szimuláció és a mérések eredményeinek összevetésével
alátámasztottam, hogy az elkészített magzati fej fantom a valós magzati fejhez hasonló
paraméterekkel bír a pulzáció erősség és a szöveti felépítés szempontjából.
A szimuláció eredménye képpen kapott 0,82%-os érték és a mérések eredménye alapján
számított 1,2% közötti eltérés oka a fantom előállítási módszeréből adódó eltérések a fantom
fizikai méreteiben, valamint hogy a fényforrás iránykarakterisztikája nem lett figyelembe
véve a szimulációban.
A magzati fantom konstrukció és a fantom szimulálásának eredményeit az American
Institute of Physics gondozásában megjelenő Review of Scientific Instruments c. lapban
publikáltam [L1]. A cikk 2009-ben jelent meg. A lap impakt faktora 2007-ben 1,38 volt.
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8

NON-INVAZÍV KALIBRÁCIÓS ELJÁRÁS

A pulzoximéterek fizikailag az R arányt mérik. Ennek részletei, és az R arány leírása
megtalálhatók Az oxigén szaturáció meghatározása c. fejezetben. A mért R arány értékét a vér
oxigén telítettsége határozza meg. Az R arány és a véroxigén telítettség között nemlineáris
összefüggés áll fenn. Az összefüggés meghatározását hívják a pulzoximéter kalibrációjának.
Az összefüggést a mérőfej konstrukció, a mérőfények hullámhossza, és a mérőfényt
szolgáltató LED-ek meghajtó áramainak aránya is befolyásolja, ezért a kalibrációt minden új
pulzoximéter konstrukció (mérőfej konstrukció) esetében el kell végezni. Kalibráció során,
egy mérések alapján kapott adathalmazból meghatározzák az R arány – SpO2 érték közötti
összefüggést, majd beprogramozzák a pulzoximétert vezérlő mikrokontrollerbe. Üzemeltetése
során a pulzoximéter a mért R arányhoz tartozó SpO2 értéket kiolvassa a beprogramozott
kalibrációs táblázatából és kijelzi a felhasználónak.
A pulzoximéter konstrukciókat invazív módszerrel kalibrálják. Önkéntesek százain mérik
az SaO2 értéket artériás katéterrel és vérgáz analizátorral, miközben szimultán monitorozzák
az új oximéter konstrukció által mért R arányt. A mérések végeztével a kapott adathalmazból
statisztikai módszerekkel meghatározzák a legvalószínűbb R - SpO2 összefüggést. A pontos
összefüggés meghatározása körülményes:
• Invazív mivoltából kifolyólag orvosi szakértelmet és felügyeletet igényel, és némi
kockázatot is rejt az önkéntesekre nézve
• A szükséges nagyszámú alany miatt hosszadalmas
• A szükséges eszközök drágák
• A procedúra drága
Az R arány értéke önmagában sokkal kevésbé informatív, mint az oxigén szaturáció
abszolút értéke. A pulzoximéter fejlesztés során igen hasznos lenne, ha a fejlesztők már
prototípus szinten láthatnák az oximéter által mért oxigén szaturáció hozzávetőleges értékét.
• Az oximéter által kijelzett érték SpO2 százalékban, mindenki számára egyértelmű,
objektív formában jelenne meg
• Jobban megfigyelhetőek lennének a zaj által okozott ingadozások
• Egy esetleges prototípus tervezési vagy összeszerelési hibából adódó mért érték
ingadozás szembetűnőbb formát öltene
• Szemléletesebbé lehetne tenni az alanyok közötti összehasonlító méréseket.

8.1

AZ ELJÁRÁS ELVE ÉS MÓDSZERE

Kidolgoztam egy non-invazív pulzoximéter kalibrációs eljárást, amely nem igényel
vérvételt, és felülkerekedik az invazív kalibráció egyes hátrányain. Az eljárás segítségével az
invazív eljáráshoz képest jóval egyszerűbben és olcsóbban lehet kalibrálni egy fejlesztés alatt
álló pulzoximétert, így az képessé válik a mért R arány alapján az SpO2 érték
meghatározására. A kidolgozott módszer hátránya az invazív kalibrációhoz viszonyított
nagyobb pontatlanság.
A non-invazív kalibrációhoz szükség van egy kalibrált pulzoximéterre. A módszer
lényege, hogy a kalibrálandó oximétert és a kalibrált pulzoximétert felhelyezünk az alanyra,
majd az alany oxigén szaturációját mesterséges levegő belélegeztetésével csökkenteni
kezdjük. Meghatározott időközönként feljegyezzük a kalibrálandó oximéter által mért R arány
értékét, valamint a hozzá tartozó SpO2 szintet, amit a kalibrált pulzoximéter mutat. Megfelelő
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számú alanyon elvégezve a mérést, elegendő adatot kapunk a R – SpO2 összefüggés kis
hibával történő megállapítására. A tervezett mérési összeállítást a 8.1 ábra szemlélteti.

8.1. ábra: A non-invazív kalibráció mérési összeállítása

A következőkben részletesen ismertetésre kerülnek a kidolgozott elvek és a rájuk épülő
mérési összeállítás.
Az egészséges emberi szervezet nyugalmi helyzetben nem produkál tüneteket (nem
károsodik), amíg az artériás oxigén szaturáció 80% feletti. Ezért a non-invazív kalibrációs
eljárás kidolgozásánál a céltartomány az SpO2 = 80-100% volt. Csökkentett oxigén tartalmú
mesterséges levegővel lehet elérni az alany oxigén szaturációjának csökkenését. A
mesterséges levegő oxigén arányát 14% körülire érdemes választani, ez ugyanis még nem
eredményez veszélyesen alacsony artériás véroxigén szaturációt, vagyis az alany szaturációja
a kalibrációs mérések ideje alatt 80% felett marad.
A mesterséges levegőt nagy nyomású palackban tárolják, a természetes levegőben jelen
lévő egyéb anyagok nélkül, „tiszta” formában. Így a mesterséges levegő teljesen száraz, közel
0% páratartalmú. Ez az emberi nyálkahártyák rövidtávú kiszáradásához vezetne, így a
mesterséges levegő páratartalmát meg kell növelni a belélegeztetés előtt. Erre szolgál a 8.1.
ábrán látható páratartalom növelő tartály. Ha a levegőt vízen keresztül átbuborékoltatjuk, a
páratartalma jelentősen megnő, így belégzésre alkalmassá válik.
Minden nagynyomású palack használatához szükség van nyomáscsökkentőre. Ez
biztosítja a gáz egyenletes, meghatározott nyomással történő távozását a palackból. Az emberi
légzés viszont nem konstans nyomással történik, hanem pozitív és negatív nyomáshullámok
váltakozása biztosítja a tüdő gázcseréjét. Az ember számára elfogadható nyomás előállítására
szolgál az ábrán látható nyomáskiegyenlítő zsák. Ez egy légmentesen záródó PVC zacskó,
melybe a nagynyomású palackból folyamatosan érkezik a mesterséges levegő. Ez részben
felfújja a zsákot. Mivel a zsák nincs „feszesre” felfújva, a benne uralkodó nyomás körülbelül
megegyezik a légköri nyomással. Az alany minden lélegzetvétele során kiszív a zsákból
mintegy 0,5-1 liter levegőt, amit a nagynyomású palack folyamatosan pótol.
Az alany orrára és szájára erősített maszkon kettő szelep található. Az egyiken keresztül
érkezik a levegő belégzéskor a nyomáskiegyenlítő zsákból az alanyhoz. A másikon keresztül
távozik a levegő kilégzéskor a szabadba. Ellenkező irányba egyik szelep sem engedi a
gázáramlást.
A nyomáskiegyenlítő zsákot a maszkkal összekötő légvezetéken található még egy szelep.
Ezzel a szeleppel manuálisan át lehet kapcsolni mesterséges és természetes levegő között.
Ennek a mérés elején és végén van szerepe.
Az alanyok jobb kezének ujjaira erősítettem a kalibrált és a kalibrálandó oximétert. A két
készülék igen közel volt egymáshoz így lecsökkentettem annak az esélyét, hogy egy
esetlegesen előforduló ischemia mérési hibát okoz.
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8.2

A

NON-INVAZÍV
MÉRÉSSOROZATTAL

KALIBRÁCIÓS

ELJÁRÁS

MEGVALÓSÍTÁSA

A vázolt elvek és módszerek alapján méréssorozatot végeztem, mely során egy saját
fejlesztésű, reflexiós elven működő, vezeték nélküli pulzoximétert kalibráltam.
A mérési összeállítás megegyezett a 8.1. ábrán vázolttal. A méréssorozathoz használt
mesterséges levegő összetétele: 14% O2, 86% N2 volt. A mérést kilenc, egészséges
önkéntesen végeztem el (4 nő, 5 férfi, 7 kelet-ázsiai, 2 kelet-európai, átlagos életkor 24±4 év).
A kalibrált oximéter típusa: Koike Medical Ltd.: Finger BePUL2, a továbbiakban referencia
oximéterként hivatkozom rá. A kalibrálandó oximéter mérőfejének felépítését a 8.2. ábra
illusztrálja.

8.2. ábra: A non-invazív módszerrel kalibrált pulzoximéter mérőfejének felépítése

A kilenc alanyon kilenc darab, egyenként 15 perc hosszúságú méréssorozatot végeztem el
a következők szerint.
• A nyomáskiegyenlítő zsákot feltöltöttem mesterséges levegővel.
• Az alanyra felerősítettem a maszkot. A maszkhoz vezető légvezetéken lévő
levegőválasztó szelep természetes levegőt biztosított az alany számára.
• Az alany ülő helyzetében felerősítettem a jobb kéz ujjaira az oximétereket. Az alany
végig nyugalmi helyzetben maradt.
• A mérés elkezdődött. Az referencia oximéter mérte az SpO2 értéket, a kalibrálandó
oximéter pedig az R arányt. A kijelzett érték párokat (az R arányt és az SpO2 értéket)
15 másodpercenként feljegyeztem.
• Az első két percben az alany természetes levegőt lélegzett, majd a levegőválasztó
szelepet a mesterséges levegő irányába állítottam.
• A harmadik perctől kezdve az alany 10 percen keresztül 14% oxigén arányú
mesterséges levegőt lélegzett, ettől az oxigén szaturációja lecsökkent.
• 12 perc után az alanynak ismét természetes levegőt biztosítottam, majd további 3
percen keresztül folytattam a monitorozást.
• A 15. percben abbahagytam a mérést.
A mérés közben készült fényképen (8.3. ábra) jól látható a nagynyomású palack, a
nyomáscsökkentő zsák, a páratartalom növelő, és az alany fejére erősített maszk.
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8.3. ábra: A non-invazív kalibrációs eljárás (Shizuoka Egyetem, Hamamatsu, Japán, 2007)

Várakozásaimnak megfelelően az alany szaturációja a mesterséges levegőre váltás után
meredeken esett, majd pár perc múlva kvázi normalizálódik. A természetes levegőre történő
visszaváltás után a szaturáció meredeken emelkedett, amíg el nem érte a normális szintet (9599%). A kilenc alany átlagos szaturációjának időfüggvényét a 8.4 ábra illusztrálja. A
legalacsonyabb mért telítettségi érték 86% volt. A kilenc alanynál összesen 8240 szívütés
került rögzítésre a kalibrálandó oximéterrel. Minden 15 másodperc átlagolásra került a zaj és
ezzel együtt a mérési hiba csökkentésének okán. Az eredményekből összesen 511 darab RSpO2 adatpárt nyertem.

8.4. ábra: A kilenc alany átlagos oxigén szaturációja az idő függvényében

8.3

AZ EREDMÉNYEK ANALÍZISE – LINEÁRIS KÖZELÍTÉS

Az oximéterek kalibrációs táblázata nemlineáris összefüggést reprezentál a mért R arány
és az SpO2 érték között (8.5. ábra). Feltevésem szerint az összefüggés lineárisan is kis hibával
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közelíthető, ha vizsgált tartományt leszűkítjük. Ezt igazolandó regressziós analízist végeztem
a non-invazív kalibrációs méréssorozat eredménye képpen kapott 511 adat páron. A vizsgált
tartományt a kalibráció alatt előforduló legkisebb és a legnagyobb mért szaturációs érték
határozta meg, amely 86% illetve 100% volt.

8.5. ábra: Egy fiktív pulzoximéter kalibrációs táblázatának reprezentációja

Első lépésen másodfokú görbét illesztettem az adat párokra, és kiszámoltam az illesztés
jóságár jellemző determinációs együtthatót7. Ezután lineáris illesztéssel megismétetltem a
folyamatot. A regressziós analízishez Matlabot használtam. A két esetben a görbeillesztés
jóságát mutató determinációs együtthatók közötti különbség mindössze 0,0001 volt, így
kijelenthető, hogy a lineáris illesztés majdnem azonos pontosságú a másodfokú illesztéssel.
Az adat párokra illesztett lineáris görbét a 8.6. ábra illusztrálja. A egyenes egyenlete:
SpO2 (%) = –24.87R + 113.8

(8.1)

Az egyenlettel megkaptam a non-invazív kalibráció eredményét, amit beprogramoztam a
kalibrálandó oximéter adat kiértékelő szoftverébe, így a kalibráció elkészült.

8.6. ábra: A non-invazív kalibráció eredményeképpen kapott 511 adatpárra illesztett lineáris regressziós
egyenes. Az SpO2 értékeket a referencia oximéterről, az R arányokat a kalibrálandó oximéterről olvastam
le.

7

Determinációs együttható, vagy R2: 0 és 1 közötti szám, amely azt mutatja meg, hogy a regressziós görbe
becsült pontjai milyen közel állnak a valós adatokhoz.
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8.4

A KALIBRÁLT OXIMÉTER MÉRÉSI HIBÁJÁNAK TÁRGYALÁSA

Az új kalibrációs görbe segítségével kiszámítottam, hogy a kalibrációs eljárás során a
kalibrált oximéter által mért 511 darab R értékekhez milyen SpO2 érték tartozik. Ezzel
meghatároztam, hogy a kalibrált oximéter milyen oxigén szaturációs értékeket mért volna az
alanyokon. Ezt összevetettem a referencia oximéter által mért szaturációs értékekkel. A két
oximéter által mért SpO2 értékek közötti eltérés a „Bias”.
„Bias” = SpO2 kalibrált – SpO2 referencia

(8.2)

A „Bias” értéke jellemzi a kalibrált oximéter mérési hibáját. Ha a „Bias” értéke egy adott
mérési pontban nulla, akkor ott a kalibrált oximéter mérési hibája 0%, hiszen a mért érték
megegyezik az etalonnak tekintett referencia oximéter által mért értékkel. Az egyes oxigén
szaturációs értékekhez tartozó „Bias” látható a 8.7 ábrán. Mivel a kalibrált oximéter kijelzőjén
csak egész számok jelennek meg, az ábrán egy pont több, átlapolódó mérési pontot is
jelenthet. Mind az 511 mérési pontot figyelembe véve a „Bias” szórása 1,05 SpO2%.
Invazív kalibráció esetén a „Bias” a kalibrálandó oximéter által mért SpO2 érték és a
vérgáz analizátor által mért valós artériás szaturáció (SaO2) közötti különbség. Jellemző
értéke 2-4 SpO2% (Kästle 1997a).
A non-invazív módszerrel kalibrált oximéter mérési hibája két tényezőből tevődik össze:
a referencia oximéter mérési hibájából (ezt az eszközt invazív módon kalibrálták, aminek
szintén van hibája) és a non-invazív kalibráció hibájából. A referencia oximéter mérési hibája
az eszköz kézikönyve (Finger BePUL2) szerint 2% a 70-100% SpO2 tartományban. Átlagosan
ennyivel nő a non-invazív módszerrel kalibrált oximéter hibája.

8.7. ábra: A Bias értéke az egyes szaturációs pontokban

8.5

A

NON-INVAZÍV
ÖSSZEFOGLALÁSA

KALIBRÁCIÓS

ELJÁRÁS

EREDMÉNYEINEK

Egy olyan, non-invazív kalibrációs eljárást dolgoztam ki, amely a hagyományos, invazív
kalibrációs eljárással szemben nem igényel vérmitavételt és bonyolult laboratóriumi
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környezetet. Kalibráció alatt az alanyra erősített kalibrálandó pulzoximéter méri az R arányt,
közben egy kalibrált pulzoximéter szimultán méri az alany SpO2 értékét. Az alany véroxigén
szaturációja mesterséges levegő belélegeztetése által lecsökken, közben a mért R és SpO2
értékek rögzítésre kerülnek. A kapott érték párokból az R és SpO2 közötti összefüggés
meghatározható.
A módszert mérésekkel támasztottam alá. A leírt módszerrel 9 egészséges felnőtt alanyon
végzett méréssorozat alapján meghatároztam egy vezeték nélküli pulzoximéter prototípus
kalibrációs tábláját, vagyis a mért R arány és a valós SpO2 érték közötti összefüggést az
SpO2=86-100% közötti tartományban.
Továbbá lineáris és másodfokú regressziós analízis útján bebizonyítottam, hogy a kapott
összefüggés elhanyagolható hibával lineárisan közelíthető a nevezett tartományban. Lineáris
és másodfokú görbét illesztettem a mérésekből kapott adathalmazra. A lineáris és másodfokú
közelítés determinációs koefficiense közötti eltérés 0,0001. Ebből megállapítottam, hogy az R
arány és az SpO2 érték közötti nem lineáris összefüggés az SpO2=86-100% tartományban
elhanyagolható hibával lineárisan közelíthető.
Az eljárással kalibrált pulzoximéter mérési hibája nagyobb egy invazív módszerrel
kalibrált eszközénél, de a fejlesztés ideje alatt ez a tényező nem mérvadó.
Az eljárás alkalmazásával pulzoximéter fejlesztés során már prototípus szinten
megjeleníthető a pulzoximéter által mért oxigén szaturáció hozzávetőleges értéke, amely
sokkal informatívabb, mint a mért R arány.
A kalibráció eredményét A magztai alkalmazásra szánt vezeték nélküli pulzoximéter
megvalósítása c. tézisben részletezett pulzoximéter megalkotása során sikerrel alkalmaztam.
A non-invazív kalibrációs eljárást a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
gondozásában megjelenő Periodica Polytechnika c. angol nyelvű, lektorált lapban publikáltam
[L3]. A cikket 2008-ban megjelenésre elfogadták. A tézishez konferencia cikk is kapcsolódik
[N5].
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9

ENERGIAFOGYASZTÁS

CSÖKKENTÉSI
PULZOXIMETRIÁS ALKALMAZÁSBAN

ELV

Vezeték nélküli mérő- és szenzor rendszerek esetében az energiafelhasználás
optimalizálása különösen fontos szerepet kap. A fogyasztás csökkentésének két alapvető
módszere van, amelyeket általában kombináltan alkalmaznak:
1. Alacsony fogyasztású alkatrészek használata.
2. Annak az időnek a minimalizálása, amíg az egyes elektronikai egységek bekapcsolt
állapotban vannak.
Az első pontnak a technológia állása és a termék megcélzott ára szab határt. A második pont
alapvetően a mérőfej vezérlőjén futó szoftvertől függ. Az akkumulátoros vagy telepes
táplálású szenzor fej működési ideje jelenősen meghosszabbítható egy jól átgondolt vezérlő
szoftverrel, avagy megfelelő energia menedzsmenttel.
Egy rádiós optikai egéren jól szemléltethető az energia menedzsment. A cél az egér
akkumulátorának kímélése, hogy a felhasználónak minél ritkábban kelljen tölteni az egeret.
Az egér mozgatása közben az egérpadot megvilágító LED folyamatosan világít, ezáltal
mintegy 20 mA áramot fogyaszt. Eközben a kamera, a képet feldolgozó processzor és a rádió
is aktív. Ha az egér 5-20 másodpercen keresztül egyhelyben marad, a LED és a kamera
impulzus üzemre vált, a rádió kikapcsol. A LED kitöltési tényezője és ezzel együtt az
áramfogyasztása 100%-ról lecsökken 10% környékére. (A villogás frekvenciája mintegy 100
Hz, ezt az emberi szem még folyamatosnak látja.) Ha az egér perceken keresztül mozdulatlan
marad, a kitöltési tényező tovább csökken típustól függően 1% környékére. Mivel a rádió az
energiatakarékos állapotokban ki van kapcsolva, az egér fogyasztása az aktív állapothoz
képest akár 0,5%-ra is csökkenhet. 70 mA aktív fogyasztást felételezve ez 350 µA-es
nyugalmi áramfelvételt eredményez, ami a rádiós egerekben elterjedt NiMH akkumulátorok
önkisülési áramának nagyságrendjébe esik. A optikai egerek energia menedzsmentje
hatékony, jól kiforrott algoritmuson alapul.
Komplexebb szenzorok esetében, ahol a mért jel feldolgozása jelentős processzor időt
igényel, energiafogyasztási szempontból előnyös, ha a mért jel feldolgozása és kiértékelése
nem az akkumulátoros táplálású mérőfejben, hanem egy fogyasztás szempontjából irreleváns,
nagy számító kapacitású kiértékelő egységen, például egy PC-n, PDA-n, vagy egyedi
tervezésű feldolgozó egységen történik. A szenzor tehát a mért, „nyers” jelet továbbítja a
vevőnek, és a feldolgozás a vevő feladata. Ezáltal a mérőfej processzorára kevesebb feladat
hárul, így kisebb lesz a fogyasztása.
Ez az elv az eddig megjelent vezeték nélküli pulzoximéterek esetében nem került
alkalmazásra. A gyártók a szenzorfejbe integrálják a kiértékelő algoritmust, még annak árán
is, hogy ez jelentős processzor fogyasztás növekedéssel jár.
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9.1

MODELLEK FELÁLLÍTÁSA AZ ENERGIA IGÉNY ELEMZÉSÉRE

9.1. ábra: Különböző energia menedzsmenttel rendelkező vezeték nélküli pulzoximéter konstrukciók.

A 9.1 ábrán illusztráltam két pulzoximéter konstrukciót. Az egyik alkalmazza a fent
vázolt elveket, a másik nem. Pirossal vannak kiemelve az energiafogyasztás szempontjából
hátrányos, zölddel az előnyös részek. Az ábra általánosítható egyéb vezeték nélküli
mérőrendszerekre is, ahol jelfeldolgozási feladata is van a rendszernek. Pulzoximéterek
esetében a mért jel feldolgozása, és az SpO2 érték kiszámolása komplex algoritmust igényel,
ahogy ezt A pulzoximéterek működési elve és fajtái c. fejezetben ismertettem. Ez erős
mikrokontrollert, és ezáltal nagyobb fogyasztást eredményez. Ha a kiértékelés nem a
mérőfejben történne, ahogy azt a gyártók eddig alkalmazták, akkor a mért „nyers”
pulzushullámokat kellene továbbítani a kiértékelő egységnek, ami, tekintve, hogy sokkal
nagyobb mennyiségű adatátvitelt jelent, rádió fogyasztás növekedéssel járna. A vezeték
nélküli pulzoximéterek esetében tehát nem kézenfekvő, hogy melyik megoldás az előnyösebb
fogyasztás optimalizálás szempontjából. A kérdés eldöntése további vizsgálatot igényel,
ennek eredményéről szól a fejezetben részletezett tézis.
A kérdés, amire a választ kerestem: csökkenti-e egy vezeték nélküli pulzoximéter
fogyasztását ha a jelfeldolgozást a mérőfejből a külső kiértékelő egységbe helyezzük át?
A kérdés megválaszolásához elmélet síkon összeállítottam két pulzoximéter modellt a 9.1
ábra alapján. Az egyikben a mérőfejben történt a jelfeldolgozás, vagyis az SpO2 érték
kiszámolása (neve legyen: SZÁMOLÓFEJ), a másik feldolgozás nélkül továbbította a jelet a
feldolgozó egységek (BUTAFEJ). Az egyes részegységek fogyasztásának elemzése után
mindkettőre kiszámoltam a teljes várható fogyasztást.
AZ ENERGIA FOGYASZTÓ EGYSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

Egy vezeték nélküli pulzoximéter mérőfej fogyasztása a következő építőegységek
összfogyasztásából tevődik össze:
• Rádió (RF adatátvitel)
• LED-ek (mérőfény előállítása)
• Vezérlő (a rádiót, a LED-eket, és a mérést vezérlő mikrokontroller)
• Analóg elektronikai elemek (a mért jel erősítése és kondicionálása), ez a modellekben
az analóg elemeket tömörítő ASIC chippel van jelölve.
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9.2. ábra: Vezeték nélküli pulzoximéter mérőfejének felépítése a fogyasztás szempontjából fontos elemek
kiemelésével

Az egységeket és kapcsolatukat a 9.2 ábrán szemléltetem. A két modell jellemzőit
tömöríti a 9.1 táblázat. Mindkét modell 80 Hz-en, csatornánként (a két mérőfény
hullámhossznak megfelelően) 10 bites felbontással mintavételezi a pulzust, tehát
másodpercenként 80-szor gyújtja be felváltva a két LED-jét. A szövetekből visszavert fény
detektálása és digitalizációja mintegy 120 µs időt vesz igénybe egy átlagos sebességű,
mikrokontrollerbe integrált ADC8-t alapul véve. Így a LED-ek kitöltési tényezője 10%-ra
adódik a 80 Hz-es mintavételi frekvenciát figyelembe véve. Mindkettőben 2500 baud
sebességű rádió van, és a rádió adás állapotban 26 mA áramot vesz fel (Integration IA 4421
rádió chip). A rádió kitöltési tényezője a két modell esetében a 9.1-es ábrának megfelelően
eltér. A 9.2 ábrán látható PC az adatmegjelenítés funkcióját tölti be. Az SpO2 értéken és a
pulzusfrekvencián kívül grafikusan megjeleníti a mért pulzushullámot. Ez plusz információt
nyújt a felhasználónak. A pulzushullám jól látható megjelenítéséhez a PC-nek minimum 20
ms felbontással meg kell kapnia a pulzus amplitúdó értékét a mérőfejtől. A BUTAFEJ
esetében ez kinyerhető a nyers adatból, tehát sem nem csökkenti, se nem növeli a fogyasztást.
A SZÁMOLÓFEJ esetében ezt az információt külön továbbítani kell a PC-nek, amely a rádió
fogyasztásának növekedésével jár. 80 Hz mintavételi frekvenciát és 10 bites felbontást alapul
véve a BUTAFEJ 80*20=1600 bitet, azaz 200 bájtot továbbít másodpercenként a PC-nek. A
SZÁMOLÓFEJ kiszámolja a SpO2 értéket és a pulzust, ez 2 bájt. Ehhez hozzájön a pulzus
amplitúdó továbbítása 20 ms-enként, ez további 50 bájt, összesen 52 bájt másodpercenként.
2500 baudos átviteli sebességből a BUTAFEJ rádiójának kitöltési tényezője 8%-ra adódik,
míg a SZÁMOLÓFEJé 2%. Tehát a BUTAFEJ-el modellezett megoldás rádiója közel
négyszer annyit fogyaszt, mint a SZÁMOLÓFEJ rádiója. A pulzoximéter gyártók által eddig
alkalmazott SZÁMOLÓFEJ modell sokkal előnyösebb, ha kizárólag a rádió fogyasztás
szempontjából nézzük. Ez önmagában azonban nem mérvadó, meg kell vizsgálni a vezérlő
fogyasztását is.
A BUTAFEJ vezérlője nem végez bonyolult algoritmusokat, csak a mérést és a rádiót
vezérli. Egy PIC18LF2520 típusú, 8 bites architektúrájú, 2 MHz-es belső busz órajellel
rendelkező, alacsony fogyasztású mikrokontroller megfelel a célra. Figyelembe véve a

8

ADC: Analóg Digitál Konverter
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kontroller sebességét, rádió átviteli sebességet és az imént említett 120 µs mérési időt, a
mikrokontroller kitöltési tényezője körülbelül 35%, az idő további részében igen kis
áramfelvételű, alvó állapotban van. A kontroller áramfelvétele az eszköz adatlapja alapján 2
mA, 3,7 V tápfeszültség mellett.
9.1 Táblázat: A két vizsgált pulzoximéter modell paraméterei
BUTAFEJ
Mintaváteli frekvencia:
Mintavételi felbontás:
Rádió sebesség
LED-ek árama
LED-ek aktívak
Rádió áramfelvétele
ASIC áramfelvétele
Vezérlő típusa
Vezérlő aktív állapotban
Vezérlő áramfelvétele

SZÁMOLÓFEJ

Megjegyzés

80 Hz
10 bit
2500 baud
15 mA
10%
26 mA
1 mA
PIC18LF2520 MC69HC908GP32
35%
100%
2 mA
6 mA

mérőfényt szolgáltaló LED-ek
valós mérések alapján
típus: Integration IA 4421
valós mérések alapján

A SZÁMOLÓFEJ kontrollerén erőforrás igényes pulzoximetriás algoritmus fut. Ehhez
erősebb mikrokontrollert kell választani. Az egyes pulzoximéter gyártók által is alkalmazott
MC69HC908GP32 típusú, 8 bites architektúrájú, 8 MHz-es belső busz órajellel rendelkező
kontroller elegendő teljesítménnyel rendelkezik a feladat ellátására, amennyiben az idő 100%ban dolgozik (nem megy alvó állapotba). Az eszköz áramfelvétele az adatlapja alapján
mintegy 6 mA, 3,7 V tápfeszültség mellett.
Az elmondottakból látható, hogy a kontrollerek fogyasztását tekintve a BUTAFEJ modell
fogyasztása a kedvezőbb.
A modellek tejes fogyasztásának számszerű becsléséhez összesíteni kell a rádió
fogyasztás eredményeit, és az ellenkező tendenciát mutató vezérlő fogyasztás eredményeket.
9.2 Táblázat: A modellek energia igénye
BUTAFEJ modell

9.2

SZÁMOLÓFEJ modell

Egység
neve

Kitöltési
tényező

Áram
felvétel
[mA]

Átlagos áram
felvétel [mA]

Kitöltési
tényező

Áram
felvétel
[mA]

Átlagos áram
felvétel [mA]

Rádió
LEDek
Kontroller
ASIC

8,0%
10,0%
35,0%
100,0%

26
15
2
1

2.08
1.50
0.70
1.00

2,0%
10,0%
100,0%
100,0%

26
15
6
1

0.52
1.50
6.00
1.00

Összesen

5,28

9,02

Arány

59%

100%

AZ FOGYASZTŰSI ADATOK ÖSSZESÍTÉSE

A modellek elektronikai egységeinek elemzése után a 9.2 táblázatban meghatároztam a
két modell energia igényét.
Bár a kisebb átviendő adatmennyiségnek köszönhetően a SZÁMOLÓFEJ rádiója negyed
annyi energiát fogyaszt, az összes energiaigényt tekintve mégis a BUTAFEJ modell a
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hatékonyabb, mivel a kontrollere a pulzoximetriás algoritmus mellőzésének köszönhetően
jóval kevesebb energiát fogyaszt.
Elméleti kalkulációk alapján megmutattam, hogy a fogyasztás csökkentési elv, melynek
lényege, hogy az adatkiértékelés nem a mérőfejben, hanem egy külső, fogyasztás
szempontjából irreleváns adatkiértékelő egységben történik, vezeték nélküli pulzoximéterek
esetében is hatékonyan alkalmazható. Segítségével 41%-os energia megtakarítás érhető el.
A gyártók eddig ezt ez elvet még nem alkalmazták a vezeték nélküli pulzoximétereikben.
Ennek valószínűsíthető oka az, hogy a vezeték nélküli pulzoximetria igen fiatal ága a
pulzoximetriának. Az első vezeték nélküli eszközök mindössze 1-2 évvel a disszertáció írása
(2009) előtt jelentek meg. A PC-n futó algoritmus implementálása és tesztelése időbe telik,
viszont a gyártóknak rendelkezésére állt a vezetékes pulzoximéterek fejlesztése alatt kiforrott
elektronika a rajta futó kontroller szoftverrel, így a piacra kerülési idő csökkentése érdekében
ez került bele a vezeték nélküli konstrukcióba is.
Az eredmények alapján elmondható, hogy a vázolt fogyasztás csökkentési elv
alkalmazása ajánlható a gyártóknak a jövő vezeték nélküli pulzoximétereiben.

9.3

A MEGALKOTOTT MODELL PARAMÉTEREINEK VERIFIKÁLÁSA

A BUTAFEJ modell energia fogyasztás szempontjából előnyösebbnek bizonyult. E
modell alapján megterveztem és megépítettem egy vezeték nélküli pulzoximétert. Ennek
részleteit A magzati alkalmazásra szánt vezeték nélküli pulzoximéter megvalósítása c.
fejezetben tárgyalom. A fejezet tanulsága szerint a megvalósított eszköz megfelelően
működik, képes az oxigén szaturáció és a pulzus mérésére és továbbítására az adatfeldolgozó
PC felé. A BUTAFEJ modell alapján készült pulzoximéter mérőfej pillanatnyi áramfelvétele
3,7 V-os tápfeszültség mellett 6,2 mA. A modellben számított érték 5,28 mA. A kettő közötti
hiba 15%. A hiba kis értékű, ez azt mutatja, hogy a modellben szereplő paraméterek helyes
becslést biztosítanak.
Az energia fogyasztási elv alkalmazásának eredményeit az Emerald gondozásában
megjelenő lektorált, angol nyelvű Sensor Review c. lapban publikálom [L2]. A disszertáció
leadásának időpontjában a cikk bírálata zajlik.
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10 A MAGZATI ALKALMAZÁSRA SZÁNT VEZETÉK NÉLKÜLI
PULZOXIMÉTER MEGVALÓSÍTÁSA
A hagyományos, katéter alapú magzati SpO2 monitorozó rendszerek közös hátránya,
hogy a mérőfejet a készülékkel összekötő kábel kényelmetlen a vajúdó számára, és
akadályozza a mozgásban. A magzat elmozdulása következtében a mérőfejet a vajúdás során
többször meg kell igazítani. Mindezen hátrányokat leküzdhetné egy vezeték nélküli magzati
pulzoximéter, amely folyamatosan mérné a magzat oxigén szaturációját és pulzusát, miután a
vajúdás kezdeti szakaszában a magzat fejére rögzítették. Ezt támasztja alá a Debreceni
egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika docensével, dr. Török Olgával folytatott
levelezésünkből kiemelt részlet is, amely a Függelékben olvasható.
Célom volt egy olyan miniatűr pulzoximéter megalkotása, amely a magzat artériás
véroxigén telítettség értékét, pulzusszámát és testhőmérsékletét az anya testétől függetlenül
méri, és az adatokat rádiófrekvencián továbbítja a szülőszobában elhelyezett kiértékelő és
megjelenítő egység felé.
A 10.1 ábra bal oldalán egy hagyományos, katéter alapú magzati pulzoximéter rajza
látható. Ezt az elrendezést szeretném kiváltani a jobb oldalon látható új konstrukcióval, amely
nem tartalmazza a mérőfejet a kiértékelő egységgel összekötő kábelt. A zöld színnel jelölt
intelligens mérőfej az artériás véroxigén szint méréshez szükséges valamennyi elektronikai
elemet tartalmazza.

10.1. ábra Hagyományos és vezeték nélküli magzati pulzoximéter konstrukció

10.1 A KONSTRUKCIÓ MENETE
E fejezetben vázlatosan ismertetem a magzati monitorozásra szánt pulzoximéter
megalkotásának hátterét adó kutatói és fejlesztői munkát. A fejezet végén a megalkotott
miniatűr vezeték nélküli pulzoximéter specifikálására kerül sor. A pulzoximéter
megalkotásának több éves folyamata három fő részre osztható:
1. A terület irodalmi hátterének áttekintése, a pulzoximetriás kutatások jelenlegi
állásának feltérképezése. Az oximéter megvalósításához szükséges tudás megszerzése.
2. Működőképes pulzoximéter elektronika és mérőfej konstrukció kidolgozása.
3. A modern mikroelektronikai és elektronikai technológiákat felhasználva az
elektronika miniatürizálása. Burkolat konstrukció.
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A MŰKÖDŐ PULZOXIMÉTER ELEKTRONIKA MEGVALÓSÍTÁSA

A kezdeti nehézségeket leküzdve [N9] a 10.2 ábrán látható, harmadik generációs
pulzoximéter prototípus volt elsőként képes az R arány konzekvens mérésére. Támogatta a
gyári Nonin és Nellcor mérőfejeket, valamint a saját készítésű reflexiós mérőfejeket is (ld.
4.10 ábra). Optikailag izolált USB interfészen keresztül kommunikált az adatokat kiértékelő
PC-vel. A NYHL9 mérete mintegy 9*9 cm volt. Ez a verzió számos beállítási lehetőséget,
választható jel útvonalakat, áthidalható szűrőket és hardver elemeket tartalmazott, amely
opciók segítségével az egyes áramköri elemeket optimalizálni tudtam, illetve meg tudtam
állapítani, hogy mi az a minimális hardver szükséglet, amivel az eszköz még képes az R arány
és ezáltal az oxigén szint megbízható mérésére.

10.2. ábra: Harmadik generációs oximéter prototípus készülékházban

A harmadik generáció analóg és digitális részének kapcsolási rajzai láthatóak a 10.3 és
10.4 ábrán. A főbb egységek meg vannak jelölve az ábrákon. Az alkatrészek típusai fel
vannak tüntetve a rajzokon, adatlapjuk elérhető az interneten.
A szövetekből visszatérő fényt a D17 fotodióda alakítja elektromos jellé. Ez a fotodióda
fizikailag mindig az elektronikához kapcsolt mérőfejben található, nem az áramköri hordozón.
A rajzon a jobb szemléltethetőség kedvéért tüntettem fel. A fotodióda katódja pozitív
tápfeszültségre van kötve. A létrehozott előfeszítés gyorsítja a nagy felületű fotodióda
válaszát. A dióda anódja egy rádiófrekvenciás zavarokat elnyomó szűrőn (R71, R72, C69)
keresztül jut a logaritmikus transzimpedancia erősítőre (U36), amely a fotodióda áramát
feszültséggé alakítja. A logaritmikus viselkedés a visszacsatoló körbe helyezett tranzisztor
emiter-bázis diódájának köszönhető.

9

NYHL: Nyomtatott huzalozású lemez (Áramköri hordozó, hétköznapi nevén: NYÁK)
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10.3. ábra: A kidolgozott pulzoximéter elektronika analóg része (3. generációs pulzoximéter)
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Az OPA350 típusú transzimpedancia erősítő kiváló paraméterekkel bír, ezért választottam
első fokozatnak. Zajtényezője 5nV / Hz , torzítása+zaja: 0,006%, és mindemellett 38 MHz
sávszélessége van. Ez lehetővé teszi, hogy a mérőfényt szolgáltató LED begyújtása után igen
kis idő alatt beálljon az erősítő kimenete, így a LED kitöltési tényezője minimálisra
csökkenthető. A LED-ek mindössze kb. 100µs ideig vannak felváltva bekapcsolva. Az erősítő
nA nagyságrendű áramot erősít V nagyságrendbe. Az erősítő kimenetén a pulzoximetriai
szempontból szignifikáns AC komponens amplitúdója 1-2 mV.
Az erősítőt elhagyva a jelel a mintavevő és tartó áramkör osztja két csatornára a
mérőfényt szolgáltató LED-ek szekvenciájának megfelelően (U32, U33, C70, C71). A
mintavevő és tartó áramkör kapacitásának feszültségét egy követő erősítő juttatja az igen kis
törésponti frekvenciájú (31 mHz), 20 dB/dekád meredekségű felüláteresztő szűrőre (C90,
C91, R84, R88). Ez a fokozat levágja az artériás vértől eltérő szövetkomponensek
abszorpciója által okozott DC komponenst a jelről. A szűrő kimentén megjelenik a tiszta AC
komponens, melynek amplitúdója 1-2 mV. Ezt erősíteni kellett a digitalizáció előtt.
Az utolsó fokozat (U38B, U38C) a pulzáló komponenst erősíti V nagyságrendbe.
Erősítése a jumper-ekkel manuálisan állítható 220 és 1440 között. C74, C80 10 pF-os
kapacitások az erősítő sávszélességét limitálja, hogy a hasznos frekvencia tartományon kívül
eső komponensek ne erősödjenek. A hasznos jel, vagyis a szívdobogás spektruma 0,1-10 Hz
között helyezkedik el. Alulról határolja a spektrumot a feljebb leírt felüláteresztő szűrő,
felülről pedig a később említésre kerülő PC-s szoftver meredek digitális szűrői.
A Volt nagyságrendbe erősített pulzáló komponenst az U4 analóg-digitál konverter
(ADC) digitalizálja 16 biten. U9 és U10 referencia források az ADC számára 4,546 V-os,
stabil és zajmentes referencia feszültséget állítanak elő.
Az ábrán látható még az U39 erősítő, amely tápfeszültség felezésre van használva. Az
analóg áramköri rész minden eleme kettős tápfeszültségű. A virtuális föld Vcc/2, amelyet U39
állít elő, ehhez képes az analóg oldal elemeinek tápfeszültség ±2,5 V.
A 10.4 ábrán látható az áramkör digitális része. A zaj csökkentése érdekében szeparált
analóg és digitális tápfeszültség vezetés került alkalmazásra. Az áramkörnek három stabilizált
belső tápfeszültsége és egy külső tápfeszültsége van:
• 8 V (U21) a mérőfényt szolgáltató LED meghajtó áramköröknek. Ezáltal a LED-ek
árama igen széles tartományban állítható. A LED-ek akár 100 mA-el is
meghajthatóak, természetesen kis kitöltési tényezővel.
• Digitális 5 V (U45) a mikrokontrollernek (U24), és az optikai izolátor adó oldalának
(U42). Az optikai izoláció a PC felől az USB-n érkező zaj elnyomására szolgál.
• Analóg 5 V (U44) az összes analóg résznek (virtuálisan ketté van osztva ±2,5 V-ra).
• Külső 5 V az USB interfész felől. Erről kapja a tápfeszültséget a DLP-USB232M
típusú USB-RS232 átalakító modul (U15), valamint az optikai izolátor vevő része
(U41).
A mikrokontroller típusa PIC16F876A, 28 lábú, külső quartz oszcillátorral van ellátva. A
mikrokontroller kiegészítő áramköreihez tartozik a SW1 reset gomb, az SW2 opcionálisan
programozható gomb, a J9 programozó csatlakozó, a D7, a R30 alkotta reset áramkör, és a
D13, D15, D16 opcionálisan programozható állapot jelző LED-ek.
A pulzoximéterhez gyári Nonin és Nellcor, valamint saját készítésű mérőfejek
csatlakoztathatóak a P1, J14 csatlakozón keresztül. A gyári mérőfejekben a LED-ek
párhuzamosan, egymással szemben vannak bekötve. Meghajtásukhoz teljes hídra van
szükség. A Q6-Q9, Q26, Q29 tranzisztorok és kiegészítőik által alkotott híd árama J32 és J33
trimmer ellenállásokkal állítható be.
A saját készítésű mérőfejekben a LED-ek közös anódosak, de katódjuk független. Így
meghajtásuk jóval egyszerűbb. Az általam használt LED típusa: SMT660/910. Forgalmazó:
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Roithner-lasertechnik. A LED valós képe a 10.11-es látható. A saját készítésű mérőfej LEDjeit a Q27, Q28 tranzisztorok alkotta áramgenerátor hajtja meg.
A részletezett pulzoximéter elektronika már kis szórással képes volt a R arány mérésére.
A következő három generáció fejlesztése és az azt körülölelő kutatómunka a miniatürizálás és
a magzati monitorozásra való felkészítés jegyében történt.

10.4. ábra: A kidolgozott pulzoximéter elektronika digitális része (3. generációs pulzoximéter)

Bár jelentős egyszerűsítés lett volna elérhető a segítségével, a negyedik generáció csak a
kapcsolási rajz szintjéig jutott el. Itt a fotodióda jelét egy 20 bites ADC-vel közvetlenül
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mintavételeztem volna, ezzel eliminálva szinte minden analóg áramköri elemet, és jelentősen
egyszerűsítve az áramkört. A 20 bites felbontás elegendő dinamika tartományt biztosított
volna ahhoz, hogy DC leválasztás és AC erősítés nélkül is megfelelő pontossággal lehessen az
R arányt kiszámolni. Ilyen felbontásnál (LSB=5 µV!) a rendelkezésre álló technológiával
azonban nem tűnt megvalósíthatónak a zaj kiszűrése. A negyedik generáció kapcsolási
rajzából nem készült prototípus.
AZ ÖTÖDIK GENERÁCIÓ – VEZETÉK NÉLKÜLI PULZOXIMÉTER

Az első három generáció megvalósítása közben szerzett tudást és tapasztalatot
felhasználva megterveztem és megépítettem az első vezeték nélküli verziót [N3, N4, N6-8].
Az 5. generációs prototípus már Bluetooth rádióval felszerelt, Li-ion akkumulátoros táplálású
eszköz volt, integrált mérőfejjel, és mindössze 40x23x12mm befoglaló mérettel. (10.5 ábra).

10.5. ábra: A Bluetooth alapú vezeték nélküli pulzoximéter prototípus felül és oldalnézetből

Az 5. generációs prototípussal került sor először non-invazív kalibrációs méréssorozatra,
amely meghatározta a mérőfej konstrukcióra jellemző R–SpO2 összefüggést. Ezáltal az eszköz
képessé vált az artériás oxigén szaturáció abszolút értékének mérésére. Ez részletesen
tárgyalásra kerül majd a Non-invazív kalibrációs eljárás c. fejezetben.
Az elektronikai egységek és kapcsolatuk a 10.6 ábrán látható. Az ábra alsó sorában
helyezkednek el a pulzoximéter analóg jelformáló láncát alkotó erősítők, mintavevő és tartó
áramkörök, és szűrők. Az analóg elektronikai elemek foglalják el a hasznos NYHL terület
több mint felét. A pulzoximéter mérőfejen futó vezérlő szoftvert assembly nyelven írtam.

10.6. ábra: A Bluetooth alapú vezeték nélküli pulzoximéter prototípus elektronikai elemei
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10.7. ábra: A vezeték nélküli pulzoximéter kapcsolási rajza

A 10.7. ábrán látható az eszköz kapcsolási rajza. Számos eleme megegyezett a 3.
generáció megfelelő áramköreivel, ezek leírására újra nem térek ki. Az áramkör jelentős
egyszerűsítésen ment keresztül, valamint az USB kommunikációt kiváltotta a Bluetooth. Az
5. generáció technológiai szintjét jellemezte, hogy az elérhető legkisebb tokozású erősítőkből,
analóg és digitális áramkörökből állt. A méretek csökkentése érdekében TSSOP (U49, U52),
SOT23-5 (U10, U54, U55), BGA (U47), és QFN (U102) tokozású aktív alkatrészeket
valamint 0603 méretűek passzív elemeket használtam. Az oximéter finom rajzolatú, kétrétegű
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FR4 hordozóján kizárólag felületszerelt alkatrészek kaptak helyet. A Bluetooth rádió önálló
moduláramkörként volt a rendszerbe illesztve (U100).
A mintavevő és tartó analóg kapcsolóit immár egyetlen, 0,9x1,9 mm méretű, 8 lábú BGA
tokozású áramkör valósította meg.
A mérőfej az oximéter elektronika hordozójára lett integrálva, ahogy ez 10.5-ös ábrán jól
látható. A LED meghajtó híd helyett egy jóval egyszerűbb, open-collector-os megoldás került
alkalmazásra, jelentős hordozó helyet takarítva meg.
A harmadik generációs áramkör tesztelés során beigazolódott, hogy 30 mA-nél nagyobb
LED áram biztosan nem szükséges az oxigénszint méréshez, így 3,3 V-os tápfeszültség
minden alkatrésznek elegendő. Ennek fényében mind a digitális, mind az analóg
tápfeszültséget 3,3 V-ra csökkentettem (U54, U55). Így az áramkör alkalmassá vált Li-ion
rendszerű akkumulátor közvetlen fogadására. Az analóg elektronika virtuális földpontja
továbbra is fél tápfeszültség volt (Vcc/2), ami ez esetben ±1,65 V-os tápfeszültséget
eredményezett. A mai, modern félvezető eszközök ilyen kis tápfeszültség mellett is kiváló
működési paraméterekkel bírnak.
Az áramkör mérés közbeni áramfelvétele mintegy 50 mA (@3.7 V), melynek jelentős
részéért a Bluetooth rádió felelős (35 mA adás állapotban). A 150 mAh névleges kapacitású
akkumulátor (Varta LPP 402025) közel 3 óra üzemidőt biztosított az eszköznek.
Nyilvánvalóvá vált, hogy az eszköz további miniatürizálásának egyik kulcs eleme a Bluetooth
rádió kiváltása lesz.
A humán magzati monitorozáshoz még mindig túl nagynak számított, de az eszköz már
képes volt a felnőtt és gyermek artériás véroxigén szint folyamatos monitorozására és a mért
eredmények rádiófrekvenciás továbbítására.
A WT2022 BLUETOOTH RÁDIÓ

A harmadik generációs oximéter a Bluegiga cég WT2022 típusjelű, 25,6x14x2,5 mm
méretekkel bíró, Bluetooth szabvány szerint kommunikáló rádióját használta (10.8 ábra). A
kompakt rádió modul egy finom osztású csatlakozóval közvetlenül a fő áramkör NYHL-ére
volt illeszthető. Class 1 osztályú, vagyis adóteljesítménye 20 dBm (100 mW), ez mintegy 100
m hatótávolságnak felel meg optimális környezetben. A modul integrált chip antennát
tartalmazott, ez az ábrán is látható.

10.8. ábra: Bluegiga WT2022 Bluetooth rádió modul alsó és felős oldala (hossz: 40 mm)

A rádió modul több, szabványos, vezetékes interfészen keresztül kommunikálhat a
főáramkörrel, úgy mint RS-232, UART, USB, PCM, SPI. Ezek közül az RS-232-t
választottam az oximéter mikrokontrollere és a rádió közötti kommunikáció megvalósítására.
A WT2022 rádióval megvalósított forgalmazáshoz a Bluetooth szabvány semminemű
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ismerete nem volt szükséges, az eszköz átlátszó kommunikációs csatornát biztosított, ezáltal
nagyban megkönnyítette a fejlesztést.
Mivel Bluetooth eszközről van szó, a vivőfrekvencia 2400 MHz - 2483,5 MHz között
változott a frekvencia ugratástól függően. A Bluetooth eszközöknél megszokott GFSK
(Gaussian Shift Keying) kódolással az eszköz maximálisan 1 Mbps sávszélességgel
rendelkezett. Vevő oldali érzékenysége -82 dBm volt.
AZ ADATKIÉRTÉKELŐ SZOFTVER

Az 5. generációs pulzoximéter PC-n futó adatkiértékelő szoftverét Matlab alatt írtam. Egy
egészséges, 22 éves alany mutatóujján végzett, 13 másodpercig tartó mérés eredménye látható
a 10.9. ábrán. A program a beérkező adatokat digitális szűrőn engedi át, melynek törésponti
frekvenciája 10 Hz, meredeksége 80 dB/dekád. Ezután grafikusan megjeleníti a mért
eredményekből kapott pletizmográfiás görbét. Jelderiválás módszerével meghatározza a
pulzusok elejét és végét, kiszámolja minden pulzus amplitúdóját a két mérőfény hullámhossz
esetében, majd ezek hányadosaként meghatározza az R arányt minden pulzusra. Végül ezek
átlagából a kalibrációs tábla segítségével kiszámolja az oxigén telítettséget.
A program az említett adatokon kívül számos egyéb információval is szolgál. A grafikon
alatt jobbról indulva az első adat a hasznos jelen ülő zaj RMS értéke. A grafikon origó felöli
oldalán az első 200 mérési ponton kék színnel megjelenítettem a valós mért jelet, amelyről a
zaj még nincs leszűrve. Feltételezhető, hogy a zaj elsősorban az elektronika analóg
fokozatának igen nagy erősítéséből adódik. A jel több erősítőn és szűrőn áthalad, mire az
utolsó fokozathoz jut, amely a hasznos jellel együtt a zajt is mintegy ezerszeresére erősíti.
A PC-s szoftver zajszűrő algoritmusai a zaj nagy részét eliminálják. A fekete-zöld pulzáló
görbe a zajszűrés utáni állapotot tükrözi, ezen a görbén történik a pulzusok elejének és
végének meghatározása, és az amplitúdók kiszámolása mindkét hullámhosszon (vörös és
infravörös). Az ábrán csak a vörös csatorna jele van grafikusan feltüntetve.
Az ábrán balról az első adat a szívfrekvencia, az alany estében 59/perc. Ezt öt szívütés
periódusidejének átlagából számolja a program. A második adat az adott mérési periódus alatt
(ez esetben 13,2 sec alatt) mért R értékek átlaga a korrekciós algoritmusok lefutása után. A
korrekciós algoritmusok felismerik, ha az ADC túlvezérlődik, vagy ha a kiszámított R érték
nyilvánvalóan fals szám. A korrekciós algoritmusok a rossznak titulát R értékeket pirossal
jelölik meg a grafikon felett, és kihagyják az átlag számításból, pontosítva ezzel a mérést. A
következő adat (kék SpO2) a véroxigén telítettség értéke. Az alany esetében 97%, ez normális
érték. Az R arány és az SpO2 érték közötti összefüggést non-invazív kalibrációs eljárással
határoztam meg (Non-invazív kalibrációs eljárás c. fejezet). Tovább haladva jobbra, a
korrekció nélküli SpO2 érték következik, ez 98%. Vagyis, a korrekciós eljárások 1%-ot
módosítottak az oxigénszinten. A következő érték a hasznos jel RMS értéke mV-ban
megadva, majd a mérési perióduson belül mért R értékek szórása látható. Ha a szórás kicsi, a
mérés valószínűleg pontosabb. A sorban szereplő maradék két érték (Resolution Utilization)
jellemzi az ADC tartományának kihasználtságát a két hullámhosszon, vagyis hogy a mért jel
amplitúdója az ADC teljes bemeneti tartományának (ez esetben 0-3,22 V) hány százalékát
tölti ki. Minél nagyobb ez a szám, annál pontosabb a mérés, de egyben annál valószínűbb,
hogy az alany mozgásából fakadó mozgási műtermék túlvezérli az ADC-t.
A szoftverrel lehetőség van továbbá az eredmények fájlba mentésére, és visszatöltésére.
Az elmentett adatok analízisére kiegészítő programként írtam egy komplexebb zaj elemző
algoritmust, valamint egy hosszabb méréssorozat vezérlésére képes „header”-t, amely
automatikusan fájlba menti 13 másodpercenként a mért eredményeket, 15 percen keresztül.
Ezeket a kiegészítő programokat külön Matlab parancsfájllal lehet indítani. Ez utóbbival
valósítottam meg a Non-invazív kalibrációs eljárás c. fejezetben tárgyalt méréssorozatot.
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10.9. ábra: Mérési eredmény megjelenítése a Matlab alatt írt szoftverrel

A magzati alkalmazáshoz az áramkör fizikai méreteit tovább kellett csökkenteni, amely
csak az alkatrészek egy magasabb fokú integrációjával volt lehetséges. Technológiaváltásra
volt szükség.
A HATODIK GENERÁCIÓ, AVAGY A VÉGLEGES KONSTRUKCIÓ – FEDŐNEVE: „FOXI”

A méretek további csökkentése érdekében kidolgoztam egy három pontból álló
szempontrendszert, melynek következetes végig vitelével minden eddiginél kisebb méretű
vezeték nélküli pulzoximetriás mérőfej konstrukció vált megvalósíthatóvá. A
szempontrendszer elemei:
1. Az összes analóg elektronikai elem egyetlen ASIC10 chipre történő integrálása
2. Az oxigénszint méréshez szükséges összes elektronikai és optoelektronikai elem közös
NYHL hordozóra integrálása. Beleértve a mérőfejet, a rádiót, a mérésvezérlő

10

ASIC: Application Specific Integrated Circuit – Alkalmazás specifikus integrált áramkör. Egyedi tervek
alapján legyártott tokozott vagy tokozatlan chip.
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mikrokontrollert, az akkumulátort és az analóg elektronikai elemeket tömörítő ASIC
chipet.
3. Az áramkör burkolataként ~100-200 µm vastag alakkövető bevonat (conformal
coating) alkalmazandó.
Blokkvázlat szinten a 6. generáció hasonló elődjéhez, ahogy ez a 10.10-os ábrán is
látható. Az egyes blokkokat felépítő elektronikai alkatrészeket azonban szinte tejesen
kicseréltem. Az 5. generáció esetében a NYHL méretét nagyban meghatározta az IC-kből és
passzív elemekből felépített analóg elektronika. A 6. generáció esetében a teljes analóg
elektronika egyetlen ASIC chipre lett integrálva. A chip megtervezéséhez az BME
Elektronikus Eszközök Tanszék és az Integration Kft. mérnökei nyújtottak segítséget. Az
ASIC chipet a kapcsolási rajzaim alapján ők tervezték. Az ASIC-ben helyet kapott egy sor
egyéb funkció is, úgymint digitálisan programozható áramgenerátoros LED meghajtás, fejlett
energia menedzsment és referencia feszültség forrás. A „FOXI” mérőfejének paraméterei
megegyeznek az 5. generáció mérőfejével. Az ASIC chip a franciaországi Circuits MultiProjects (CMP) félvezető gyárában került legyártásra.
A hatodik generációs pulzoximéter technikai részleteit P0900329 ügyirat számú magyar
szabadalmi bejelentés [N2] védi, ezért a részletes ismertetéstől eltekintek.

10.10. ábra: A hatodik generációs pulzoximéter elektronikai felépítése

A szempontrendszer második eleme az egyetlen, közös áramköri hordozó. Úgy kellett
kialakítani a pulzoximéter mérőfejet, hogy minden elektronikai és optoelektronikai elem
egyetlen NYHL-re legyen integrálva. A szülőcsatornán keresztül történő felhelyezést is szem
előtt tartva jutottam végül a 10.11. ábrán látható elrendezéshez [N4]. Egy Japán disztributoron
keresztül sikerült kör alakú Li-ion akkumulátort beszerezni. Ennek kivezetései közvetlenül a
NYHL-re forraszthatóak. Az ASIC chip legyártatása, és a rendszer deszkamodellen történő
élesztése után e modell alapján tervezem meg a NYHL-t a mérőfejhez.
Az intelligens mérőfej befoglaló méreteinek további csökkentését megcélozva az áramkör
burkolatául vízhatlan, alakkövető bevonatot (conformal coating) választottam. Így az áramkör
teljes izolációja is megoldottá vált, amely a szülőcsatornában való alkalmazás szempontjából
igen előnyös. A megfelelő anyag kiválasztása érdekében három különböző lakk fajtát
vizsgáltam meg: Twincure DSL 1600, DSL 1600/150 és DSL 1600/75 [N1]. Az első a
leginkább, az utolsó a legkevésbé viszkózus anyag. Az anyagok fedő és szigetelő képességét
vizsgáltam. Hét darab, LED-ekkel felszerelt astabil multivibrátort (teszt áramkört) vontam be
hét különböző módon az anyagokkal. Az UV fény segítségével történő kikeményítés után az
áramköröket vízbe merítettem 14 napra. A villogó LED frekvenciája monitorozásra került. Ha
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a víz behatolt az áramkörbe, a frekvencia megváltozott. Ha a frekvencia 14 nap után sem
változott meg, a bevonatot és így az áramkört vízhatlannak nyilvánítottam.

10.11. ábra: Az intelligens mérőfej konstrukció modellje

A lakkokat két módszerrel hordtam fel: bemártással, és spray-zéssel, Airbrush bd-180
típusú pisztoly segítségével. A 10.12. ábrán a tesztáramkör látható a legviszkózusabb lakkba
való bemártás után.

10.12. ábra: Tesztáramkör DSL 1600 lakkba való bemártás után

Az alakkövető bevonatok vizsgálatának eredményeit a 8.1. táblázatban foglaltam össze.
Ha a villogási frekvencia megváltozott a vízbe merítés után, az adott módszer nem nyújt
védelmet vízbehatolás ellen, így ezek a módszerek nem felelnek meg az oximéter bevonására.
A megfelelőnek titulát módszerek vastag betűvel vannak szedve a táblázatban.
Konklúzióként elmondható, hogy a teljes vízzáróság elérésének érdekében közepes vagy
nagy viszkozitású lakkok használata célszerű. A Twincure DSL 1600/150 vagy DSL 1600
lakkok mindegyike megfelelő eredményt adhat bemártással vagy spray-zéssel történő felvitel
esetén.
A szempontrendszer három elemén túlmenően a hatodik generáció alacsony fogyasztású
rádiót kapott, egyedi fejlesztésű rádiós protokoll rendszerrel. Az Integration kínálatában
szereplő IA4421 típusú rádió egyetlen TSSOP16 tokozású IC és egy miniatűr kvarc
formájában a NYHL-re integrálható, nincs szükség az előző generációnál alkalmazott
Bluetooth moduláramkörre.
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8.1 táblázat: Az alakkövető bevonatok vizsgálatának eredményei

Bevonó módszer
Spray 9 rétegben, UV keményítés
Spray 9 rétegben, UV keményítés,
kétszer
Spray 9 rétegben, UV keményítés
Spray 9 rétegben, UV
keményítés, kétszer
Bemártás, UV keményítés
Bemártás, UV keményítés,
kétszer
Bemártás, UV keményítés

Bevonó anyag
DSL 1600/75

Viszkozitás
Alacsony

Eredmény
Nem vízálló

DSL 1600/75

Alacsony

Nem vízálló

DSL 1600/150

Közepes

Nem vízálló

DSL 1600/150

Közepes

Vízálló

DSL 1600/150

Közepes

Nem vízálló

DSL 1600/150

Közepes

Vízálló

DSL 1600

Magas

Vízálló

A rádió IC befoglaló méretei 6,4x5x1,2 mm. A vivőfrekvencia 868 MHz-re csökkent a
Bluetooth-nál megszokott 2400 MHz-ről. Az IC-vel elérhető maximális sávszélesség 115
kbaud. A rádió FSK modulációt használ. A maximális adóteljesítmény 868 MHz-es vivő
esetén 7 dBm (5 mW), a vevőoldali érzékenység -110 dBm. A rádió kitöltési tényezője
mintegy 10%, így az átlagos adóteljesítmény mindössze 500 µW, ez egy mobiltelefon
adóteljesítményének kétezred része. A rádió áramfelvétele teljes teljesítményű adás idején 23
mA, vételi állapotban 12 mA, alvó módban –amelyben ideje nagy részét tölti– 0,3 µA. Mivel
a vezérlő szoftver mintegy 10% kitöltési tényezővel kapcsolja be és ki a rádiót, az átlagos
áramfelvétel kevesebb, mint 3 mA. A harmadik generációban alkalmazott Bluetooth rádióhoz
képest az energia szükséglet drasztikusan csökkent.
Az elektronika által elfoglalt NYHL terület a felállított szempontrendszer iránymutatásait
követve az ötödik generációhoz képest 15%-ára csökkent, 2*943 mm2-ről 283 mm2-re. A 6.
generációs prototípus NYHL-éről készült fénykép a 10.13. ábrán látható.

10.13. ábra: FOXI prototípus fényképe és egységei

10.2 RÁDIÓ HATÓTÁVOLSÁG ÉS ÜZEMIDŐ MÉRÉSE
RÁDIÓ HATÓTÁVOLSÁG

Az elkészült prototípussal a szülőcsatornához hasonló körülményeket teremtve
megvizsgáltam a rádió hatótávolságát.
Funkciójából adódóan az intelligens mérőfej a szülőcsatornában kerül használatra. Az
adatkiértékelő egység, amelynek a pulzoximéter a mért jelet továbbítja, a szülőszobában kerül
elhelyezésre. Az egységek közötti távolság nagyméretű szülőszoba estén sem haladja meg az
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öt métert. A kis távolság ellenére az emberi test csillapítását figyelembe kell venni. A rádió
hatótávolságának realisztikus mérésére az oximétert minimum 3 cm vastag állati eredetű
izomszövettel vettem körül minden oldalról (10.14 ábra). Az oximéter negyed
hullámhosszúságú monopol antennája az első méréssorozat esetében nem nyúlt ki az
összefüggő izomszövetből, vagyis árnyékolva volt az izomszövet által. A második
méréssorozat esetében 3 cm-es része, a harmadik méréssorozat esetében 5 cm-es része nyúlt
ki az antennának a szabad térbe. Ez a környezet jól modellezte a szülőcsatornát az emberi test
csillapításának szemszögéből. A mérés megkezdése után a mérőfej és az adatkiértékelő
egység közötti távolságot növelni kezdtem. Amikor a rádió kapcsolat megszakadt, az elért
távolságot feljegyeztem.
Nyílt terepen sor került a szabadtéri hatótávolság mérésére is. Ez esetben a vevő rálátott
az adóra, nem iktattam közbe mesterséges csillapítást.

10.14. ábra: Az szülőcsatorna csillapításának imitálása állati eredetű izomszövettel

A leírt módszerrel sor került a rádió hatótávolság mérésére nulla, három és öt centiméter
kiálló antenna hosszúsággal, négy irányban (az intelligens mérőfejtől előre, hátra, balra és
jobbra). Az eredmények a 8.2. táblázatban láthatóak.
A szabadtéri hatótávolság tíz mérés eredményeképpen 68±3 méternek (átlag±szórás)
adódott.
8.2 táblázat: Rádió hatótávolság mérési eredmények
Antenna
kiálló része
0 cm
3 cm
5 cm

Mérési irány a mérőfejtől [méter]
Előre Hátra Jobbra Balra
Átlag
0,3
0,2
0,2
0,3
0,25
2
2
1
3
2
7,5
6
6,5
7
6,75

A megalkotott vezeték nélküli pulzoximéter intelligens mérőfejének antennája elegendő
teljesítménnyel sugároz ahhoz, hogy a szülőszobában elhelyezett adatmegjelenítő egység
biztonságosan venni tudja a mért jeleket. Ennek feltétele, hogy az oximéter felhelyezése után
az antennának legalább 5 cm hosszú része kinyúljon a szülőcsatornából a szabad térbe. Ez a
vajúdót a szabad mozgásban nem akadályozza, komfort érzetét nem csökkenti.
Megfigyelhető, hogy amikor a pulzoximéter antennája nem nyúlik ki a szövetek alól, már
3 cm vastagságú izomszövet is teljesen elnyeli a sugárzott rádiófrekvenciás jelet. A kilógó
antenna hosszának növelésével azonban gyorsan nő a hatótávolság.
Az oximéter szabadtéri hatótávolsága 68 m. Összehasonlítás képpen egy vezető oximéter
gyártó vezeték nélküli pulzoximéterének szabadtéri hatótávolsága a termék adatlapja alapján
10 m.
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ÜZEMIDŐ

A végleges oximéter verziónál használatra kerülő, teljesen feltöltött, 75 mAh kapacitású
Li-ion akkumulátort csatlakoztattam az intelligens mérőfejhez, és elindítottam az oxigénszint
mérést. Az akkumulátor feszültség minden 30 percben feljegyzésre került. Az intelligens
mérőfej elektronikája optimális teljesítményt nyújt a Li-ion típusú akkumulátorok
kapocsfeszültség tartományában, vagyis 3-4,2 V között. Amikor az akkumulátor 3,0 V-ig
kisült, a mérés megállt. Az eltelt időt feljegyeztem. A mérést kilenc további akkumulátorral is
elvégeztem.
A 10 mérés eredménye látható a 10.15 ábrán az üzemidő függvényében. Az intelligens
mérőfej névleges üzemideje egy feltöltéssel 8 óra 5 percre adódott.
Akku feszültésg [V]

4.20
3.80
3.40
3.00
2.60
2.20
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Üzemidő [h]

10.15. ábra: Akkumulátor feszültség alakulása mérés közben

A megépített oximéter akkumulátora több mint 8 óra üzemidőt biztosít egyetlen
feltöltéssel. Az oximéter mikrokontroller szoftverének optimalizációjával az üzemidő
becsléseim szerint 10 órára növelhető. Tekintve, hogy a vajúdás általában nem tart 8-10
óránál tovább, ez az üzemidő megfelelő magzati alkalmazás szempontjából.

10.3 ALACSONY

PULZÁCIÓ
ERŐSSÉG
HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA

PULZOXIMÉTERRE

GYAKOROLT

A magalkotott vezeték nélküli pulzoximétert a Magzati fantom konstrukció c. fejezetben
ismertetésre kerülő magzati fej fantomra helyeztem. Különböző beállított pulzáció erősségek
mellett vizsgáltam a pulzoximéter működését, és megállapítottam azt a minimális pulzáció
erősséget, amelynél a pulzoximéter még képes az oxigén szaturáció kiszámolásához
szükséges R arány mérésére. Az eredményeket az [L1] közleményben publikáltam.
A fantom két artériája közül mindig csak az egyik lehet a pumpára kötve. Három-három
mérési sorozatot végeztem a 0,2 mm-es és a 0,4 mm-es artériákon, különböző artéria átmérő
változás, vagyis pulzáció erősség alkalmazása mellett. Ahogy a fantom konstrukciónál
említettem, az artéria átmérő változás százalékban kifejezett értéke jellemzi a pulzáció
erősséget.
Egy méréssorozat menete a következő képpen alakult:
1. A fantomban lévő, megfelelő átmérőjű artéria (0,2 mm vagy 0,4 mm) rákötése a
pumpára
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2. A kívánt artéria átmérő változáshoz (pl. 4%) tartozó nyomás értékek betáplálása a
pumpa PC-n futó adatbeviteli és állapotmegjelenítő szoftverébe. Az adatok elküldése
a pumpát vezérlő mikrokontrollernek (ld. 7.1 táblázat ill. 7.2 ábra)
3. A léptetőmotor meghajtó teljesítményfokozat bekapcsolása, vagyis a pumpa elindítása
4. A szintén Matlab alatt futó pulzoximetriás mérőszoftver elindítása a pulzoximéter
által mért eredmények rögzítése céljából (10.9 ábra)
5. A megfelelő számú pulzushullám elérése után a rendszer leállítása.
6. A mért eredmények rendszerezése és kiértékelése Excel és Matlab függvényekkel
Az emberi artériák jellemző átmérő változása a diasztolé és szisztolé állapotok között 815% (Thorin-Trescases 1997). A magzat esetében ezen érték kisebb, így vizsgálataimat a 216% tartományban folyattam. A 0,2 mm-es artéria esetében 4%, 8% és 16% artéria átmérő
változás mellett monitoroztam a saját készítésű oximéterrel a fantom által generált pulzációt.
A 0,4 mm-es artéria esetében 2%, 4%, és 8% volt az alkalmazott artéria átmérő változás. A
mért jel váltakozó, vagyis pulzáló komponensének amplitúdója jól jellemzi a hasznos jel
intenzitását. A Matlab program az R arányt minden pulzusra („szívdobbanásra”) kiszámolta a
két hullámhosszon mért amplitúdók arányából.
A mérésekhez szükséges fantomot és elektronikus pumpát magam készítettem. A
pumavezérlő C nyelvű mikrokódját, a pumpa PC-n futó grafikus szoftverét, és a mérési
eredményeket rögzítő Matlabos szoftvert magam írtam.
MÉRÉSI EREDMÉNYEK

Minden mérési sorozatban átlagosan 120 pulzust generált a pumpa, illetve ennyit rögzített
a kiértékelő szoftver. A 10.3 táblázatban összefoglalásra kerültek az eredmények.
10.3 Táblázat:
Artéria
0,2 mm
0,4 mm
Átmérő változás
4%
8%
16%
2%
4%
8%
(pulzáció erősség)
Jel amplitúdó λ1
822 ± 184 1115 ± 193 1940 ± 203 1460 ± 245 1798 ± 184 2923 ± 232
[mV]
Jel amplitúdó λ2
722 ± 158 954 ± 161 1663 ± 139 1424 ± 235 1711 ± 142 2688 ± 200
[mV]
1,15 ± 0,16 1,17 ± 0,11 1,17 ± 0,09 1,03 ± 0,12 1,05 ± 0,08 1,09 ± 0,08
R
A mért adatok középérték±szórás alakban vannak feltüntetve.

Az első sorban a fantomban található artériák nyugalmi belső átmérője szerepel (0,2 mm
és 0,4 mm). A második sorban az alkalmazott pulzáló nyomáskülönbség által okozott artéria
átmérő változás mértéke látható. A harmadik és negyedik sorban vannak a mért jel pulzáló
komponensének amplitúdó értékei (két hullámhosszon). Egy oximéter e két sor egy-egy
oszlopának arányából számolja ki az oxigén szaturációt. Egy érték átlagosan 120 mért érték
átlaga. Az ötödik sorban található a harmadik és negyedik sor aránya, vagyis az R arány, ami
definíció szerint nem más, mint a különböző hullámhosszon mért pulzáció amplitúdóinak
aránya (ld. A pulzoximéterek működési elve és fajtái c. fejezet). Az R arányból határozza meg
a pulzoximéter egy kalibrációs táblázat segítségével az oxigén telítettséget.
Az egyes átmérőkhöz tartozó méréssorozatokat összevetve látható, hogy nagyobb artéria
átmérő változás nagyobb hasznos jel amplitúdót és kisebb szórást eredményezett. Vagyis
erősebb pulzáció esetén a mérés pontossága nő.
A legkisebb pulzáció erősséget reprezentálja a 0,2 mm-es artéria 4%-os átmérő változása.
Ez az artériában mindössze 8 µm belső átmérő méretváltozást jelent. Ezt az igen kicsi értéket
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is képes volt az oximéter érzékelni. Ugyanakkor látható, hogy a szórás e méréssorozat esetén
a legnagyobb.
A mért R értékek némileg különböznek a két artéria esetén. Ez valószínűleg az artériák
különböző átmérőjéből adódó különböző falvastagság változásra vezethető vissza. A két
artéria nyomás hatására történő kitágulása esetén a falvastagság változása nem azonos, és ezt
a tényezőt nem vettem figyelembe a modellben. Az eltérés azonban nem szignifikáns.

10.16. ábra: Részlet a 0,2 mm-es artérián, 4% átmérőváltozással végzett méréssorozatból (vörös csatorna)

10.17. ábra: Részlet a 0,4 mm-es artérián, 8% átmérőváltozással végzett méréssorozatból (vörös csatorna)

Az oximéter Matlab alatt írt adatkiértékelő szoftvere grafikusan is megjeleníti a mért
eredményeket. A 10.16. ábrán látható egy részlet a 0,2 mm-es artérián, 4% átmérőváltozással
végzett méréssorozatból. Összehasonlítás képpen a 10.17. ábrán egy sokkal jobb jel-zaj
arányú részlet látható a 0,4 mm-es artérián. A 0,4 mm-es artérián mért jel amplitúdó (alsó
ábra) több mint négyszerese a 0,2 mm-es artérián mértnek („AVG signal amplitude” érték az
ábrán). A 10.3-as táblázathoz hasonlóan itt is látható, hogy nagyobb artérián, nagyobb artéria
átmérő változás kisebb a szórást („SD of R” az ábrán), vagyis precízebb mérést eredményez.
Összevetve a két grafikont, látható, hogy kis artéria átmérő és kis mértékű átmérő változás
(0,2 mm; 4%) esetén a jel/zaj viszony jelentősen romlik. 0,2 mm-es artérián alkalmazott 4%-
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os átmérő változást az alkalmazott vezeték nélküli pulzoximéter még képes érzékelni, és a R
arányt meghatározni. Ez jelenti a jelenlegi hardver határait.
KONZEKVENCIA

A fantommal hat méréssorozatot végeztem el különböző artéria átmérők és dinamikus
átmérő változások beállításával. Meghatároztam a minimális pulzáció erősséget, amelynél a
fantomra illesztett magzati monitorozásra szánt vezeték nélküli pulzoximéter még képes a
pulzus detektálására, és az R arány kiszámolására. A megvalósított pulzoximéter
megbízhatóan méri az R arányt a legkisebb pulzáció erősség beállításnál, vagyis a 0,2 mm-es
artéria fölé helyezve 4% artéria átmérő változás esetén.
A magzat pulzáció erősségére vonatkozó irodalmi adatokat figyelembe véve elmondható,
hogy a megalkotott pulzoximéter érzékenysége elegendő a magzati monitorozáshoz.

10.4 A

VEZETÉK NÉLKÜLI PULZOXIMÉTER KONSTRUKCIÓ EREDMÉNYEINEK
ÖSSZEFOGLALÁSA

Felállítottam egy miniatürizálási szempontrendszert, melynek következetes végigvitele
lehetővé teszi egy minden eddiginél kisebb pulzoximetriás mérőfej megalkotását. A
szempontrendszer az alábbi három elemet foglalja magában:
1. A mérőfejet alkotó LED-ek és fotodióda a mérésvezérlő és jelkondícionáló
elektronikával közös hordozóra történő építése (nem alkotnak külön mérőfej egységet). A
véroxigén szint pulzoximetriás elven történő méréséhez szükséges valamennyi elektronikai
elem egyetlen hordozóra integrálása, beleértve a rádiót, a mérést vezérlő mikrokontrollert, az
analóg elektronikát tömörítő ASIC chipet, és az akkumulátort is.
2. Az összes analóg elektronikai elem egyetlen ASIC chipbe integrálása, mely jelentős
méretcsökkenést eredményez.
3. Száz mikrométer nagyságrendbe eső vastagságú alakkövető bevonata (conformal
coating), mely 100% vízbehatolás elleni védelmet és kompakt felépítést biztosít, valamint
feleslegessé teszi az eszköz méreteit nagyban megnövelő hagyományos burkolat kialakítást.
Megvalósítottam egy új konstrukciójú, magzati monitorozásra szánt vezeték nélküli
pulzoximétert, amely leküzdi a hagyományos magzati oximéterek egyes hátrányait. Nem
tartalmaz a mérőfejet a kiértékelő egységgel összekötő kábelt, akkumulátoros táplálású, és a
mért adatokat rádiófrekvencián továbbítja a kiértékelő egység (PC) felé. Ezáltal a vajúdót a
mozgásban nem korlátozza.
A magzati monitorozásra szánt vezeték nélküli pulzoximétert számos szemszögből
vizsgáltam meg, amelyek a magzati monitorozás szempontjából elengedhetetlenek. Az
eredmények alapján megállapítom, hogy a megalkotott vezeték nélküli pulzoximéter
1. képes az R arány mérésére 0,2 mm-es artéria fölé helyezve 4% artéria átmérő változás
esetén, vagyis elegendő érzékenységgel rendelkezik az R arány méréséhez magzati
alkalmazásban
2. 23 mm-es NYHL átmérője által meghatározott fizikai méretei elegendően kicsik a
magzati alkalmazáshoz
3. akkumulátora legalább 8 óra üzemidőt biztosít, amely megfelelő a magzati
alkalmazáshoz
4. rádiójának hatótávolsága az emberi test csillapítását is figyelembe véve 6,75 m, amely
megfelelő a magzati alkalmazáshoz
5. burkolata vízálló, így a szülőcsatornában jelen lévő nedvességtől megvédi az
elektronikát.
- 79 -

III. Összefoglalás
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11 AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA
A fejezet célja a 7. 8. 9. és 10. fejezetben részletezett munka során elért eredmények tézis
szintű összefoglalása. Eredményeimet négy téziscsoportra osztottam.
ELSŐ TÉZISCSOPORT

T1.1
Szakirodalomban közölt anatómiai adatok alapján megalkottam egy, a magzat kiskutacs
környéki fejterületét reprezentáló, változtatható paraméterekkel bíró magzati fej fantomot,
ezzel új eszközt alkottam és új módszert dolgoztam ki a gyenge magzati pulzus
pulzoximéterekre gyakorolt hatásának vizsgálatára. A fantomban a szívverés erőssége, a
pulzusszám és az artéria átmérő változtatható, a magzatra jellemző tartomány beállítható. A
fantom kórházi környezet nélkül képes a magzatra jellemző pulzáció erősséget szimulálni a rá
helyezett pulzoximéternek, így hasznos eszköze a pulzoximetriás kutatásnak és a
pulzoximéter fejlesztésnek.
T1.2
Sugárkövetés elven alapuló, Monte Carlo módszerrel dolgozó
meghatároztam az 1.1 tézisben definiált magzati fej fantomra helyezett
detektorába jutó fényintenzitás változást a pulzáció erősség függvényében. 0,4
átmérő esetén 8% pulzáció erősség 0,82% változást okoz a detektorba
intenzitásában.

szimulációval
pulzoximéter
mm-es artéria
jutó fotonok

T1.3
Egy pulzoximéterrel az 1.1 tézisben részletezett magzati fantomon történt mérések
alapján meghatároztam az oximéter detektorába jutó fotonok intenzitás változását a pulzáció
erősség függvényében. Az oximéter detektor-fényforrás paraméterei megegyeztek a
szimulációban használt adatokkal. A detektorba jutó fényintenzitás változás értéke 0,4 mm-es
artéria átmérő és 8% pulzáció erősség esetén 1,2%-ra adódott.
A szimuláció és a mérések eredményeinek összevetésével alátámasztottam, hogy az
elkészített magzati fej fantom a valós magzati fejhez hasonló paraméterekkel bír a pulzáció
erősség és a szöveti felépítés szempontjából.
MÁSODIK TÉZISCSOPORT

T2.1
Kidolgoztam egy non-invazív pulzoximéter kalibráló eljárást, mely nem igényel vérvételt,
és az invazív eljáráshoz képest egyszerűbb és olcsóbb megvalósítani. Kalibráció alatt az
alanyra erősített kalibrálandó pulzoximéter méri az R arányt, közben egy kalibrált
pulzoximéter szimultán méri az alany SpO2 értékét. Az alany véroxigén szaturációja
mesterséges levegő belélegeztetése által lecsökken, közben a mért R és SpO2 értékek
rögzítésre kerülnek. A kapott érték párokból az R és SpO2 közötti összefüggés
meghatározható.
T2.2
Az 2.1 tézisben részletezett módszert gyakorlati méréssorozattal támasztottam alá. A leírt
módszerrel 9 egészséges felnőtt alanyon végzett méréssorozat alapján meghatároztam egy

- 81 -

vezeték nélküli pulzoximéter prototípus kalibrációs tábláját, vagyis a mért R arány és a valós
SpO2 érték közötti összefüggést az SpO2=86-100% közötti tartományban.
Továbbá lineáris és másodfokú regressziós analízis útján bebizonyítottam, hogy a kapott
összefüggés elhanyagolható hibával lineárisan közelíthető a nevezett tartományban.
HARMADIK TÉZIS

T3
Elméleti kalkulációk alapján megmutattam, hogy a fogyasztás csökkentési elv, melynek
lényege, hogy az adatkiértékelés nem a mérőfejben, hanem egy külső, fogyasztás
szempontjából irreleváns adatkiértékelő egységben (pl. egy PC-n) történik, vezeték nélküli
pulzoximéterek esetében is hatékonyan alkalmazható. Az elv alkalmazásával 41%-os energia
megtakarítás érhető el. A kalkulációban szereplő paraméterek helyességét egy, az elv alapján
megépített pulzoximéteren végzett áramfelvétel méréssel igazoltam.
NEGYEDIK TÉZISCSOPORT

T4.1
Felállítottam egy miniatürizálási szempontrendszert, melynek következetes végigvitele
lehetővé teszi egy minden eddiginél kisebb pulzoximetriás mérőfej megalkotását. A
szempontrendszer az alábbi három elemet foglalja magában:
1. A mérőfejet alkotó LED-ek és fotodióda a mérésvezérlő és jelkondícionáló
elektronikával közös hordozóra történő építése (nem alkotnak külön mérőfej egységet). A
véroxigén szint pulzoximetriás elven történő méréséhez szükséges valamennyi elektronikai
elem egyetlen hordozóra integrálása, beleértve a rádiót, a mérést vezérlő mikrokontrollert, az
analóg elektronikát tömörítő ASIC chipet, és az akkumulátort is.
2. Az összes analóg elektronikai elem egyetlen ASIC chipbe integrálása, mely jelentős
méretcsökkenést eredményez.
3. Száz mikrométer nagyságrendbe eső vastagságú alakkövető bevonat (conformal
coating), mely 100% vízbehatolás elleni védelmet és kompakt felépítést biztosít, valamint
feleslegessé teszi az eszköz méreteit nagyban megnövelő hagyományos burkolat kialakítást.
T4.2
A 2. téziscsoportban, valamint a 3-as és 4.1-es tézisben kifejtett elveket és módszereket
felhasználva megalkottam egy új, reflexiós elven működő, miniatűr, akkumulátoros táplálású,
vezeték nélküli artériás véroxigén szint mérő rendszert. Az eszköz képes a pletizmográfiás
görbék két hullámhosszon történő monitorozására, és ebből az artériás véroxigén szint és a
pulzusszám meghatározására. Az eszköz fizikai méretei (23,1 mm NYHL átmérő) lehetővé
tennék a szülőcsatornában történő, magzati monitorozást is.
T4.3
Az 1. téziscsoportban részletezett magzati fej fantomra a 4.2-es tézisben leírt elvek
alapján működő, saját fejlesztésű pulzoximétert illesztettem. A pulzoximéterrel
méréssorozatot végeztem különböző, a magzatra jellemző artéria átmérők és pulzáció
amplitúdók esetén. Megállapítottam, hogy a pulzoximéter a magzatra jellemző gyenge
pulzáció értékek mellett is elegendő érzékenységgel rendelkezik az artériás véroxigén
telítettség meghatározásához szükséges R arány méréséhez.
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11.1 AZ EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI
A fantom kórházi környezet nélkül képes a magzatra jellemző vérkeringési paramétereket
(pulzusszám, pulzáció erősség, artéria átmérő) emulálni a rá helyezett pulzoximéternek, így
hasznos eszköze lehet minden pulzoximetriával foglalkozó kutató vagy fejlesztő csoportnak.
A fantom lehetőséget teremt rá, hogy a magzati vérkeringési paramétereknek a fantomra
helyezett pulzoximéterre gyakorolt hatása széles tartományban vizsgálható legyen. Az élő
magzattal történő vizsgálatok esetén a paraméterek (pulzusszám, pulzáció erősség, artéria
átmérő) állítására nincs lehetőség.
A megalkotott vezeték nélküli pulzoximéter a magzati pulzoximéterek új generációját
jelentheti. Az új pulzoximéter előnyei az eszközt a magzati diagnosztika alapvető pillérévé
tehetik a vajúdás és a szülés alatt. A magzati pulzoximéter nyújtotta megbízhatóbb
diagnosztikának köszönhetően jelentősen csökkenthető a felesleges császármetszések száma,
növelhető az egészségesen született csecsemők száma, ezáltal biztonságosabbá tehető a
szülés.
A non-invazív kalibrációs eljárás használatával már egy prototípus szinten lévő
pulzoximéter is képessé válik az oxigén szaturáció abszolút értékének megjelenítésére,
hatékonyabbá téve ezzel a fejlesztők munkáját. Mindez az invazív kalibrációnál jóval
egyszerűbben és olcsóbban elérhető. A non-invazív kalibrációs eljárás minden pulzoximéter
fejlesztő csoport számára hasznos lehet. A módszert A magzati monitorozásra szánt vezeték
nélküli pulzoximéter megvalósítása c. tézisben részletezett pulzoximéter megalkotása során
sikerrel alkalmaztam.

11.2 TOVÁBBFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
A megvalósított pulzoximéter hőmérőt is tartalmaz, amely az oxigén szaturáción és a
pulzuson kívül a magzat hőmérsékletét is képes lesz mérni, amelyre egyetlen más
pulzoximéter sem képes. Ennek méréssorozatokkal történő validálása azonban még hátra van.
A megalkotott vezeték nélküli pulzoximéterből egy közepes széria, mintegy 100 darab
legyártását követően a megfelelő engedélyeztetési procedúrák lezajlása után elkezdődhetnek a
klinikai vizsgálatok. A klinikai eredményeket publikálni szándékozom.
A megalkotott pulzoximéter klinikai jövőjét illetően idézek két bekezdést dr. Török Olga
főorvos asszony a Függelékben található leveléből:
„Amennyiben a találmány (a pulzoximéter S.N.) megbízhatónak bizonyul, ami a magzati
állapotdiagnosztikára vonatkozó jelenlegi ismereteink alapján joggal várható, nem kizárt,
hogy egy idő után a magzati észlelés jelenleg legelterjedtebb módszerét, a magzat
szívműködésének Doppler elven működő folyamatos monitorozását is felváltaná. Ez utóbbi
észlelés telemetriás módja ugyan technikailag megoldott, napjainkban azonban széles körben
nem elérhető. A pulzoximetriás észlelés során ugyanakkor az oxigén szaturációval
egyidejűleg a pulzushullámoknak megfelelő jelek révén a magzati szívfrekvencia pillanatnyi
változásáról is folyamatos információt kapunk, tehát egyetlen vezeték nélküli szenzorral
biztosítható a kétféle észlelési módszer.
Amennyiben tehát a találmány megbízhatósága a magzati állapot észlelésében igazolódik,
egyszerű alkalmazhatósága és tervezett költségigénye alapján jogosan várható, hogy a
szülések igen nagy százalékában fogja felváltani a jelenlegi észlelés módszerét.”
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14 FÜGGELÉK
Részlet Dr. Török Olgával, a Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
docensével folytatott levelezésünkből.
„… A szülés az emberi lét legveszélyesebb időszaka, amit legjobban az bizonyít, hogy a
magzat szülés alatti észlelésének elterjedése előtt a szülés viszonylag rövid időtartama alatt
közel annyi magzat pusztult el, mint a szülést megelőző 2-3 hét illetve a megszületést követő
első 6 nap folyamán. Ezek az adatok természetesen alapvetően megváltoztak a méhen belüli
magzat biofizikai ellenőrzésének rutinszerű elterjedését követően, és ez a tény igazolja a
leginkább a magzat szülés alatti észlelésének jelentőségét.
A magzati szívműködés folyamatos észlelésének Doppler elven alapuló módszere
biztonságos, non-invazív, de a magzati állapotdiagnosztikának indirekt módszere, ami
gyakran tévesen pozitív eredményt ad, azaz magzati veszélyállapotot, oxigénhiányt mutat
olyan esetekben is, amikor az a valóságban nincs jelen. Ennek következtében a módszer
elterjedését követően ugrásszerűen megnőtt a magzati javallat alapján végzett szülésbefejező
műtétek, elsősorban a császármetszések száma.
A magzat állapotának objektív megítélése ugyan a magzati vér sav-bázis vizsgálata révén
lehetséges, ennek azonban a feltétele a magzati vérmintavétel, amely a magzati fejbőrből egy
kapilláris csőbe lehetséges, de technikailag nem könnyen kivitelezhető, és mind az anya, mind
a magzat szempontjából vannak veszélyei. Ezért ez a vizsgálat csak azokban az esetekben jön
szóba, amelyekben a magzati szívműködés frekvenciájának változása alapján a magzat
oxigénhiányos állapotának gyanúja komolyan felvetődik. A magzati vér sav-bázis vizsgálata
ráadásul a magzatnak csak pillanatnyi állapotát tükrözi, és amennyiben a magzati
szívműködés alapján az indokolt, az invazív beavatkozást akár már 20-60 perc múlva meg
kell ismételni. Ezek alapján érthető az igény olyan további módszerek kidolgozása iránt,
amelyek a magzat szülés alatti állapotának objektív, non-invazív monitorozását teszik
lehetővé.
A magzat pulzoximetriás monitorozása a magzati vér oxigén szaturációjának folyamatos
észlelése révén ezért tűnt rendkívül ígéretes módszernek. Számos próbálkozást követően a 90es évek végére sikerült a Nellcor cégnek kifejleszteni azt a rendszert, amely a klinikai
gyakorlatban széles körben történő alkalmazást tett lehetővé. A módszer a hozzáfűzött
reményeket azonban csak részben tudta beváltani, és több mint 10 év elteltével, a magzati
észlelésben a helye még mindig nem tekinthető egyértelműen tisztázottnak. Bizonyos klinikai
állapotokban az alkalmazás előnyei egyértelműek, azonban továbbra sem bizonyított, hogy a
császármetszések számának csökkentésében az észlelés ezen módszerével sikerül-e komoly
eredményeket elérni. Az esetszámok, amelyeken a kérdést vizsgáló tanulmányok alapulnak
sajnos viszonylag kicsik, és ennek magyarázata minden bizonnyal azokban a hátrányokban
keresendő, amelyek a későbbiekben kerülnek részletezésre.
A magzat oxigén szaturációjának folyamatos monitorizálására a világon a Nellcor N-400
Fetal Oxygen Saturation Monitoring System a legszélesebb körben elterjedt rendszer.
Magyarországon kizárólag ez a módszer alkalmazható a klinikai gyakorlatban, és a magzati
vér SpO2 monitorozására egyéb módszer alkalmazásáról külföldön is csak néhány tanulmány
számolt be.
Ennek a módszernek a gyakorlatban rendkívül komoly hátránya, hogy a szenzor
felhelyezése a vajúdó számára meglehetősen kellemetlen, hiszen azt a 2-3 cm-re megnyílt
méhszájon át a felhelyező ujjának védelmében a magzati koponya mellett a magzat halánték
vagy arccsontjának magasságáig kell felvezetni, ahova részben a csontos medencefal, részben
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a méhszáj nyomja oda. A felhelyezés ugyan gyakorlott szakemberek számára viszonylag
könnyen megtanulható, a tapasztalat mégis azt mutatja, hogy sokan idegenkednek
alkalmazásától. Ebben minden bizonnyal szerepet játszik a felhelyezéssel járó kellemetlenség,
valamint az, hogy a koponya helyzetének pontos megítélése a kutacsok és varratok tapintása
révén mégiscsak tapasztalatot igényel.
A szenzor egy vezetékkel csatlakozik a monitorhoz, és ezért a vajúdó az észlelés alatt
mozgásában jelentősen korlátozott. Ezen túlmenően, a szülés haladása folyamán a magzati
koponya helyzete változik, ami jelvesztést eredményez, és ennek következtében a szenzor
helyzetét többször is változtatni kell. Ez az igazítás ugyan az esetek egy részében a szenzor
felvezető szárának a külső mozdításával megoldható, gyakran azonban ismételt hüvelyi
vizsgálatot igényel. Ezekkel a külső és belső igazításokkal a szülés tágulási szakában a
koponya helyzetváltozása néhány kivételtől eltekintve jól követhető, a kitolási szakban
azonban ezzel a módszerrel csak ritkán sikerül folyamatos információt nyerni a magzat
oxigén szaturációjáról.
A szóban forgó találmány (a vezeték nélküli magzati pulzoximéter S.N.) egyik óriási
előnye a jelenleg rendelkezésre álló módszerrel szemben, hogy a magzati koponya
legalacsonyabban fekvő pontjára lenne rögzíthető. Ez lényegesen megkönnyítené
mindenekelőtt magát a felhelyezést. Nem lenne szükséges a szenzor helyzetének a koponya
helyzetének változását követő többszöri igazítása sem. A legfőbb előny azonban az, hogy a
találmány vezeték nélküli monitorozást tesz lehetővé, és ez a vajúdó számára nem jelent egy
folyamatos ágyhoz illetve géphez kötöttséget. Ezen előnyöknek köszönhetően minden
bizonnyal a szülések jóval nagyobb százalékában kerülne alkalmazásra, mint a jelenleg
rendelkezésre álló módszer, amelyet egyébként hazánkban csak néhány szülészeti osztályon
alkalmaznak, és Európában is elsősorban Németországban és Franciaországban került
szélesebb körben felhasználásra.
Amennyiben a találmány megbízhatónak bizonyul, ami a magzati állapotdiagnosztikára
vonatkozó jelenlegi ismereteink alapján joggal várható, nem kizárt, hogy egy idő után a
magzati észlelés jelenleg legelterjedtebb módszerét, a magzat szívműködésének Doppler
elven működő folyamatos monitorozását is felváltaná. Ez utóbbi észlelés telemetriás módja
ugyan technikailag megoldott, napjainkban azonban széles körben nem elérhető. A
pulzoximetriás észlelés során ugyanakkor az oxigén szaturációval egyidejűleg a
pulzushullámoknak megfelelő jelek révén a magzati szívfrekvencia pillanatnyi változásáról is
folyamatos információt kapunk, tehát egyetlen vezeték nélküli szenzorral biztosítható a
kétféle észlelési módszer.
Amennyiben tehát a találmány megbízhatósága a magzati állapot észlelésében igazolódik,
egyszerű alkalmazhatósága és tervezett költségigénye alapján jogosan várható, hogy a
szülések igen nagy százalékában fogja felváltani a jelenlegi észlelés módszerét.
…
Debrecen, 2006. január 4.
Dr. Török Olga
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