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- 1 A SZÁMÍTÁSTECHNIKA SZEREPE AZ ORVOSI KÉPALKOTÓ ELJÁRÁSOKBAN
Kalmár László-emlékelőadás
Dr. Csernay László
SZOTE Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium
A "Számítástechnikai és kibernetikai módszerek alkalmazása az orvostudományban és biológiában" elnevezésű kollokvium, amely találkozóhelye az egészségügyben dolgozó, orvostudományi problémákkal foglalkozó matematikusoknak, számitástechnikai szakembereknek, Kalmár professzor szellemi gyermeke. S kezdeményezte, ösztönözte a szegedi Mikulás-táji találkozókat, személyesen vezette jónéhány kerekasztal konferenciáját, amelyeken akkor még arról csatáztak, vitáztak hévvel és
lelkesedéssel, vajon időszerü-e, vajon szükséges-e a magyar egészségügy korlátolt anyagi helyzetében számitógépek munkába állitása. Méltó
és igazságos tehát, hogy a konferencia rendezői ugv döntöttek, hogy
ezután - mig a szegedi kollokviumok fennmaradnak - minden megnyitón
előadást szentelnek a már több mint 6 éve elhunyt Mester emlékének.
Az első emlékelőadás megtartása igen nagy megtiszteltetést jelent
és komoly felelősséget ró a választott előadóra. Pár röpke percben felidézni alakját, méltatni munkásságát, jelentőségét még annak is nehéz,
aki abban a szerencsés helyzetben volt, hogy utolsó éveiben közelebbről figyelhette, tanácsait hallgathatta, választott uj tématerületén
vezetőjének tekinthette. A megtiszteltetést hálás szivvel köszönöm, a
feladat komolyságát, felelősségét értem és érzem.
Kalmár László akadémikus élete 1905-től 1976-ig a matematika iránti csillapíthatatlan rajongásban, tudományos vitákban, harcokban,
győzelmekben és verségekben, ujat teremtésben, szünetet nem ismerő
hatalmas ivben telt el. Mindenki, aki ismerte, meglepődött, hogy végetért. Az elhivatottság olyan stigmáival rendelkezett, melyek elrejtették életkorát, folyamattá varázsolták az éveket. A KibernetikaiLaboratórium előtt 1969-ben ugyanolyan frissességgel szállt le örökös
közlekedési eszközéről, a kerékpárról, mint 1976-ban a halála előtti
hónapokban. Senki nem érezte, hogy közben történt valami.
Kalmár mint matematikus ugyanilyen folyamatossággal foglalkozott
diszciplínája izgató kérdéseivel, és ha számbavesszük a területeket,
ahol ujat alkotott, szinte az egész matematikát a felsorolásban találjuk. A Peano-féle, az aritmetika alapjaira vonatkozó axiómák vizsgálata, a struktura fogalmának általánosítása az algebrában, a Gödel és
Church tételével kapcsolatos meggondolások, Gentzen számelméleti bizonyításának egyszerűsítése mind egy-egy nagyszerű Kalmár-eredmény.
Kalmár filozofikus hajlama az agnoszticizmus elleni küzdelem mellett információelméleti meggondolásaiban is megnyilvánult. Volt benne
valami hatodik vagy hetedik érzék, képesség vagy zsenialitás, amely
előre megérezte, megsejtette azokat a területeket, ahol kutatni, dolgozni érdemes. így ismerte fel hazánkban elsőként az uj trónkövetelő,
a számítástudomány jelentőségét s tett meg mindent kibontakozásáért.
A számítástechnikában ma dolgozók ezért direkt vagy indirekt módon az
ő tanítványai.
# •
Kalmár a szó igaz és teljes értelmében tanár volt. Imádott tanitani, imádta a mások által nehezen megfoghatót leegyszerűsíteni, érthetővé tenni, demisztifikálni és ezzel a matematikának híveket, értő
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főket, ujabb apostolokat szerezni. A kivülálló szakmákkal való, legendás jó kapcsolatának mélyén is ez a hittéritő, misszionáriusi magatartás rejlett. A nevezetes "integrál" levél, amelynek közel 60 oldalán
egy hozzá fordult makói orvoskollégának az integrál fogalmát, az integrálszámítás lényegét magyarázza, olyan mestermü, amely Kalmár didaktikus készségét, a matematika iránti mérhetetlen szerelmét, a kívülállókkal szemben tanusitott elnéző szeretetét egyaránt tanusitja.
Kalmár fontosnak érezte, hogy egy lelket megmentsen a matematika számára .
Lehet-e csodálkozni azon, hogy az emiitettek a legegyszerűbb és
legközvetlenebb emberi tulajdonságokkal ötvözve alkalmasak voltak arra, hogy mint a nap a bolygókat, ugy kényszerítse körpályára maga körül a tehetségeket. így épitett velük logikai gépet, telepitett számitógépet, inspirált filozófiai értekezést, irt számítástudományi tanulmányokat, rendezett orvostudományi és biológiai kollokviumot.
Hálás szivvel szeretnék emlékezni végül arra az 1975. januári
délutánra, amelyen Laci bácsi, addigi munkánk elismeréseként elérkezettnek látta az időt, hogy az azóta már róla elnevezett Kibernetikai
Laboratóriumban interdiszciplináris képfeldolgozási kutatócsoportot
hozzon létre. Elismerő, biztató, lelkesítő szavai meghatározták és
ma is meghatározzák munkánkat. Eredményeink ihletője a Mester, a dicsőség az Övé, a hála és a köszönet a tanítványoké.
*

*

*

A számitógépek, a számítástudomány orvosi képalkotó eljárásokban
betöltött szerepének általános analizise előtt ugy vélem, szükséges
és ezért érdemes beszélnünk magáról az orvosi képalkotásról, az eljárások céljáról, elvi nehézségeikről, számuk szaporodásáról, kapcsolatukról, jövőjükről.
A talán évezredes emberi vágy - átlátni az emberi test kültakaróján, belelátni az emberi testbe, megismerni felépítését, szerveit,
a szervek anatómiai kapcsolatát, normális, olykor patológiás struktúráját -, e vágyról a képzőművészet óriásainak rajzai, festményei tanúskodnak - a mult század végén Konrád Röntgennek sikerült először.
A homályos elképzelések, a boncolással megismert emberi test általános felépítésének szines anatómiai ábrái után az első átvilágítások,
majd a rögzitett képek a maihoz képest jóval durvább felbontóképességgel egy-egy konkrét személy röntgen-sugárral vizsgált szervéről nyújtottak felvilágosítást. A statikus - csupán a strukturális - felépítés megismerése mellett, amely önmagában is szenzáció, hihetetlen varázslat, misztifikálható mágia volt, talán ma már mi el sem tudjuk
képzelni azt az élményt, amikor a készülék ernyőjén relative világos
tüdővetületek között a határozott konturu, de sötét egynemű folt, a
csak hangjelenségeiről és a hozzárendelt pulzuskvalitásairól ismert
sziv dobogni, mozogni látszott. A mozgás különböző fázisaiban lévő
szivet a tüdővetületekkel együtt képekké merevitve, alakitva a testbelátást megengedő röntgen-sugártól, készüléktől térben és időben elválasztva nézni, tanulmányozni, analizálni, majd véleményezni lehetett. Megszületett az első, a test belsejéről, felépítéséről, elváltozásairól hireket, tudósításokat, információkat hozó képalkotó eljárás.
Rövid időn belül a klinikai diagnosztika mechanizmusának nélkülözhetetlen, szerves elemévé vált.
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nemcsak saját, hanem az őt követő ujabb és ujabb orvosi képalkotó eljárások alapvető problémáját.
Mit lát a képen az észlelő? Hogyan interpretálja, hogyan ismeri
fel a képben rejlő információkat? Hogyan adja azt tovább?
Az orvosi képalkotás célja az emberi test felépitéséről, a benne
zajló normális vagy kóros változásokról, eseményekről olyan értesülések szerzése, amelyek a vizsgálat előtt nem voltak ismeretesek. Információ-elméleti szempont szerint ez az információszerzé's több lépcsőben zajlik és sajnos, a folyamatban az elvileg megszerezhető információ mennyisége általában csökken, tartalma változik, torzul. Magának
az információ fogalmának meghatározása sem könnyű feladat, hiszen a
fogalomnak nemcsak szűkebb szaktudományos, hanem filozófiai, ismeretelméleti jelentősége is van. Kalmár László szerint az információ valamely anyagi rendszer állapotának vagy a benne végbemenő folyamatnak
többé-kevésbé teljes tükröződése egy másik anyagi rendszerben. Az információ tehát anyagi rendszerekhez és a közöttük kialakuló kölcsönhatásokhoz kapcsolódik anélkül azonban, hogy bármelyikükkel azonosítható lenne. A hatásnak az anyagi hordozótól elvonatkoztatott tartalmáról van szó. Feltétlenül szükséges leszögeznünk, hogy nem anyagi objektumok, viszonyok vagy állapotok alkotják az információt, hanem speciális elrendeződésük, melyek révén a felvevőrendszerben meghatározott
változások jönnek létre.
Ezzel szemben maga az információhordozó mindig valamely anyagi
objektum, viszony vagy állapot - legyen az röntgen, gamma, ultrahang
vagy elektromágneses sugárzás -, amely alkalmas arra, hogy továbbítsa az információt egy anyagi rendszerből - pl. az emberi testből egy
vagy több másikba - végeredményképpen a képalkotó eljárásokkal foglalkozó orvos illetve a beteggel foglalkozó, a diagnosztikai tevékenységet irányitó-szintetizáló klinikus tudatába. Az információ és hordozója mindig egységben vannak. Ha a hordozó irreverzibilis változást
szenved, pl. a már készitett kép elpusztul, elvész, akkor az információ, melyet az hordozott, részben vagy teljesen megsemmisül. Nyilvánvaló, hogy az információnak nemcsak tartalma - igaz vagy hamis, volta a fontos, hanem a mennyisége is. A kvantitatív információelmélet egyik
legjelentősebb eredménye, hogy a legkülönbözőbb formákban lévő információkat egységes mérőszámmal jellemezhetjük. Egységnyinek az olyan
kérdésre adott válasz információtartalmát tekintjük, amelyre csak igennel vagy nemmel válaszolhatunk és mindkét válasz valószínűsége egyenlő. Az információmennyiség egységét bit-nek nevezzük.
Az információ Kalmár-féle definíciója alapján világos, hogy nem
minden hatás jelent információt, hanem csak az, melyet valamely felvevőrendszer befogad és rá meghatározott effektussal reagál} amely
valamely struktúrában tükröződik. Végeredményben tehát információról
két anyagi rendszer meghatározott.relációjában van szó, amelyben az
egyik hat a másikra s a másik visszatükrözi ezt a hatást.
Gyakran.fordul elő, hogy valamely információ, pl. egy adott radioaktív farmakon vizsgált szervben való eloszlása, többféle kérdésre is választ jelent. Egy vizsgált probléma szempontjából azonos információnak többféle jelentése is lehet. A válasz, amelynek nemcsak
információelméleti, hanem logikai aspektusa is van, a megszerzett információnak az adott, a feltett kérdésre vonatkozó jelentése. Az orvosi képalkotás információelméleti vizsgálatához szükségünk van még
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Információfelvételnek azt a folyamatot nevezzük, melynek során •
egy anyagi rendszerben /megfelelő információhordozó hatására/ egy másik anyagi rendszerhez tartozó valamely speciális elrendeződés az általa determinált változást idézi elő /tükröződik/.
Információátadásnak a duális fogalmat nevezzük, tehát azt a folyamatot, melynek során valamely anyagi rendszer egy hozzá tartozó
speciális elrendeződéstől függő hatást /megfelelő információhordozó
révén/ oly módon továbbit egy másik anyagi rendszerbe, hogy az utóbbiban az elrendeződés által determinált effektus idéződik élő /tükröződik/.
j
Információáramláson anyagi rendszerek között, meghatározott csatornák révén végbemenő információátadások és felvételek sorozatát értjük.
^
A felsorolt információelméleti fogalmakra támaszkodva tekintsük
át részletesebben azt a folyamatot, melynek során a nukleáris medicina képalkotó vizsgálóeljárásaival információkat igyekszünk nyerni,
"majd azokat a felhasználás helyére /a klinikus tudatába/ továbbítani.
Az izotópdiagnosztika módszereire karakterisztikusan .jellemző
a radioaktív izotópok által kibocsátott sugárzás észlelése és mérése.
A képalkotó /szcintigráfiás/ eljárás esetén a radioaktív izotóppal jelölt preparátum adott szervben specifikus dusulásá, szerven belüli elrendeződése , a dusulás időbeni változása ad információkát t ha a kibocsátott sugárzást a szerven kívül érzékelni, mérni és lokalizálni tudjuk egy erre szolgáló mérőberendezéssel, a gammakamerával. Ily módon
tájékozódni tudunk - egyebek között - a vizsgált szerv sikbeii vetületének méretéről, alakjáról, a szerv anatómiai helyzetéről, a preparátum dusulásának egyenletességéről, a szerven belüli térszükitő folyamatok jelenlétéről, stb.
A szóbanforgó információkat a szervben dusult radioaktiv preparátum .folyamatos /véletlenszerű/ bomlása során keletkező gammasugárzás hordozza, de csak akkor adja át, ha egy másik /felvevő/ rendszerben - a kamera detektorában - meghatározott effektust /fényfelvillanást/ idéz elő. Az információ anyagi hordozója ebben a pillanatban
megváltozik és bizonyos változás következik be az információ mennyiségében és tartalmában is. Hozzá kell tennünk: mindez csak azokra a
gamma kvantumokra vonatkozik, melyek a detektor kristályával kölcsönhatásba lépnek. A többi gamma kvantumok /pl. amelyek elkerülik a detektor kristályát vagy elnyelődnek a test szöveteiben/ mint információhordozók megsemmisülnek s velük együtt elvész a hordozott információ
is.
A fényfelvillanás mint uj információhordozó"feszültség-jellé
alakul a detektor elektronsokszoroz ójának munkaellenállásán. Ebben a
fázisban szintén számolnunk kell információveszteséggél, ugyanis azök a fényfelvillanások, amelyek holtidőben érik az elektronikus
rendszert, nem képesek információforrássá válni. A feszültségjelek
/impulzusok/ mint ujabb információhordozók, keresztülhaladva a mérőkészülék jelfeldolgozó rendsserén, a megjelenítő rendszer vezérlését
végzik. A jelfeldolgozó rendszerben is történik veszteség, végül azonban - a technikai megoldástól függően - az impulzusok a megjelenítő
rendszer tipusának megfelelő képfajta elemi képpontjaivá válnak. A
vázlatosan leirt folyamat sokszoros illetve párhuzamos lejátszódása

- 10 nyomán többezer elemi képpontból összetevődő képet kapunk. Az információhordozó tehát ismét megváltozik, mostmár az információkat - szemben az előző hordozókkal - a jóval időállóbb kép tartalmazza /tárolja/.
A kép tanulmányozásakor felismerési folyamat játszódik, le az értékelő orvos tudatában, amelyben a látási mechanizmus működése valamint a megléyő tapasztalatok és ismeretek igénybevétele mellett szerephez jutnafe
többszörösen is - a visszacsatolások. Ennek során a
képi információ realizálódik, átkódolódik és tárolódik az emberi
tudatban. Az emberi agy speciálisan szervezett strukturája mint információt felvevő, hordozó, tároló és feldolgozó rendszer jön számitásba. A felismerési folyamat ismeretek kialakulását eredményezi az
adott képről. Az információ feldolgozása során keletkezett ismeret
lesz azután az orvosi tevékenység forrása. A tudatban feldolgozott és
tárolt információkat általában irásos formában /lelet, vélemény/ továbbítjuk. A feldolgozott információ hordozója ettől kezdve a megfogalmazott /képet leiró/ szöveg lesz. Azok az információk, melyeket
nem ismertünk fel /vagy amelyekre nem figyeltünk fel/ a tudati tevékenység során, a folyamat szempontjából elvesznek, de nem semmisülnek
meg. Az archivált kép mint információhordozó továbbra is tárolja azokat. A felismert, de a leletben nem megfogalmazott, szöveg'formába át
nem kódolt információk előbb-utóbb megsemmisülnek agyi strukturánk
mennyiségileg és időbelileg korlátozott kapacitása folytán. Az eredeti kép természetesen ezeket az információkat továbbra is megőrzi.
A szöveges lelet mint információhordozó a vizsgálatot eredetileg
kezdeményező klinikushoz jut. A lelet szövegének olvasásakor a szintetizáló orvos tudatában ismét felismerési folyamat játszódik le. Az
eljárás eredményeként,, mint utolsó állomás, a klinikus tudata veszi
fel az információt. Tudatában - optimális esetet feltételezve - a
kérdéses szervben a leképezési folyamat kezdetekor fennálló izotópeloszlás illetve annak klinikai jelentése tükröződik.
Más orvosi képalkotó eljárások végrehajtása során lényegében az ismertetetthez hasonló folyamat játszódik le.
Az információfelvétel-átadás az információhordozók többszöri változása idején - vagyis a képalkotó eljárásokban - az eredeti információ mennyisége és sokszor minősége is sajnálatosan csökken. Az optimális aél, hogy az információ mennyiségileg és minőségileg is változatlan maradjon. Évtizedek óta, igy napjainkban is változó kimenetelű,
ellentmondásoktól sem mentes küzdelem folyik az információveszteség
csökkentéséért és ebben a küzdelemben a számitógépek alkalmazása, a
számit ás technika egyre átfogóbb bevonása már konkrét eredményekkel.
büszkélkedhet és további jelentós perspektívával rendelkezik.
Mielőtt a matematikai eljárások, ujabb és ujabb algoritmusok, a
számitógépek alkalmazásának feladatait, szerepét az emiitett küzdelemben megvizsgálnánk, röviden foglalkoznunk kell az orvosi. képalkotó eljárások számának' növekedésével, A fejlesztések célszerűségét, az ujabb eljárások bevezetését, elterjedését kisérő anakronisztikus, gyakran csillapodni sem akaró, általában frustrán, de energiát emésztő
viták okait érdemes szemügyre vennünk.
Az ujabb és ujabb képalkotó eljárások születését az anyag finomabb szerkezetét és tulajdonságait vizsgáló fizikai alapkutatás eredményei alapján, a hatékonyságában szinte exponenciálisan növekvő műszaki-technikai fejlődés, fejlesztés, a gyors innovatív tevékenység
egyrészt; az emberi anatómiai struktura eddiginél finomabb felbontású analízisének, a fegyverkezési spirálhoz hasonló, gerjesztett, ön-
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markánsabb megfogalmazása kívánja, szinte kikényszeríti, amelyek a
struktura mellett a"hozzárendelt funkciót, a mozgási, az élet lényegéhez tartozó anyagcserét, metabolizmust - annak változását képi formában kivánják birtokolni és analizálni.
Az emberi testről, szervekről, a működés szabályozásáról, ezek
zavarairól ujabb és ujabb, az eddigiektől eltérő információk birtoklását kívánja a deperszonifikált orvostudomány és kínálja az ujabb
és ujabb információhordozókat csatasorba állitó műszaki tudomány.
A klasszikus képalkotást képviselő röntgendiagnosztika rohamos
fejlődése mellett az elmúlt évtizedekbén, években megjelent a gamma-,
a pozitronsugárzás, az ultrahang és termográfia és már itt kopog, megérkezett a nukleáris mágneses rezonancia; az NMR-technika. Vajon ki
tudja megjósolni, megszámlálni azokat a még nem ismert, nem sejtett
információhordozókat, amelyek - idézzük ismét Kalmár Lászlót - képesek az emberi testről, mint anyagi rendszerről, annak állapotáról, a
benne végbemenő folyamatokról tudatunkban tükröződést kiváltani.
Az ujabb képalkotó eljárásokkal kapcsolatban ugy foglalhatunk állást, hogy azok bonyolultságuktól, áruktól függetlenül akkor szükségesek, alkalmazások akkor indokolt, ha információhordozójukkal az emberi test veszélyeztetése nélkül a többi eljárástól eltérő, azokkal
meg nem ragadható, a diagnosztika számára előnyös és fontos információt vagy információtöbbletet képesek szolgáltatni. Egy adott diagnosztikai folyamatban a klinikus által feltett kérdések - azok adekvát megválaszolásának képessége kell, hogy döntsön a képalkotó eljárások közötti választásban, vagy kell, hogy megszabja azok alkalmazási Sorrendjét. Téves, hibás az a nézet, amely a képi felbontás finomságával kivánja mérni a képalkotó eljárások információt szolgáltató hatékonyságát vagy eldönteni az eljárás müvelésének szükségességét. Ugyanilyen
anakronisztikus az az elgondolás, amely szerint a mozgás, az anyagcsere képi ábrázolása avat egy módszert magasabb rendűvé.
És most a kitérő után térjünk vissza a számitógépek, a számítástechnika orvosi képalkotó eljárásokban betöltött vagy betölthető szerepének vizsgálatához, az orvos és számitógép rövid multu kapcsolatának fejlődéséhez.
Nem régen, szinte hihetetlen, alig több mint 15 éve, a hatvanas
évek közepén-végén, a számitógépek alkalmazása a képek torzításainak
mérséklésével, a képek javitásával kezdődött. A számitógép és a képjavitáshoz használt algoritmusok eszközként szerepeltek az előbbiekben részletesen taglalt információveszteség csökkentésében, megakadályozásában. A képjavitás, a képfeldolgozás iránti igényt az űrkutatás
és a fegyverzetellenőrzés - megegyezés nélküli, de hallgatólagosan elismert, tudomásul vett - spontán fejlődése szülte és tökéletesítette.
Az optikai leképezés hibáinak korrekciója, a simitó, a szubstrakció.s, a frekvencia analizáló, az él- és konturkereső algoritmusok kidolgozása,- az alakfelismerés alapjainak lerakása erre az időszakra tehető.
A képek javitásában a többi orvosi képalkotó eljárásókat megelőzve, elsősorban a nukleáris medicina volt.érdekelt, hiszen a radioaktiv
izotópok stohasztikus bomlása okozta statisztikus hiba, a kollimátorok
pont-válasz függvénnyel jól jellemezhető leképezési torzításai ellen,
a megfelelő algoritmusok sikerrel voltak alkalmazhatók.

A feladat végrehajtásához a klasszikus mozgódetektoros szcintigráfok
és a korszerű, nagy felbontóképességű gammakamerák analóg mérési adatainak digitalizálására volt szükség, mert ez a számitógépes feldolgozás számára alapvető követelmény. A klasszikusnak számitő röntgenü l járások - p l . az angiográfia - során keletkező analóg jelek digitalizálása teremtette meg a nagy jövő előtt álló digitális szubstrakciós angiográfjia technikáját is.
Az alkalmazás kezdetén a képjavító eljárásokat a mérési adatok
rögzítése után off-line módon hajtották végre. A mérőkészülék és a
számitógép térben és időben távol, egymástól függetlenül működött. Ma
már .a technikai fejlődés, a számítástechnikai beruházási költségek
drasztikus csökkenése oda vezetett, hogy az emiitett feladatok zömét
a mérőrendszerrel szervesen összeépített és on-line működő számitógépek programrendszere standard feladatként képes végrehajtani.
A számitógép - legyen az klasszikus felépitésü vagy mikroprocesz
szor alapú - akkor lépett egy, a fejlődésben magasabban álló osztályba, amikor különböző információhordozókkal működő ujabb képalkotó eljárások komplett eszközeiben nélkülözhetetlent integrális részként
került alkalmazásra. Jó példák erre az izotópdiagnosztika un. gyors
dinamikus vizsgálóeljárásai, amelyek a vizsgált szerv morfológiája
mellett funkcionális információkat is szolgáltatnak és gammakamerákhoz kapcsolt számitógépek nélkül nem hajthatók végre. A számitógép
ilyen esetben semmiképpen nem opcionális luxus, hanem a rendszer alapvető, nélkülözhetetlen eleme.
A gammakamera-kisszámitógép rendszerek rutinszerű alkalmazása
az izotópdiagnosztikában az utóbbi években a megszokottól eltérő képi
ábrázolást is lehetővé tett. A morfológiai struktura helyett kiválasz
tott, kvantitative mérhető, normálható és ilyképpen osztályba sorolható funkcionális paramétereket /pl. ejekciós frakció, ürülési félidő
stb./ ábrázolnak a konkrét vizsgált szerv körvonalait megtartva, felhasználva. Ezek az un. parametrikus képek az. izotópdiagnosztikában
ma virágkorukat élik. A legújabb példák közül a Fourier analízissel
kiszámított amplitúdó- és fázisképeket emlitem. Az amplitudókép a
pumpateljesitmény balkamrán belüli, lokális eltéréseit, a fáziskép a
szivízcm kontraktilitási illetve ingerületvezetési képességét ábrázolja.
A különböző képalkotó eljárások fejlesztésének létjogosultságát
igazolják azok a vizsgálatok, amelyek a különböző szövetek jellemző
Hounsfield számait, az NMR technikával meghatározható hidrogén atommag sűrűségét és az un. relatív relexációs időértékeit hasonlították
össze. A három paraméter divergáló értéke és ily módon egy ismeretlen
strukturaelem szöveti összetételének differenciálásra való alkalmassága ezekből a megfigyelésekből nyilvánvaló.
Az axiális komputer tomográfia quintessenciája a vetületi képekből akár iteratív, akár konvoluciós visszavetitéssel dolgozó képrekonstrukciós algoritmus, amely nem hajtható végre a rendszerbe szervesen illesztett számitógép nélkül. A transzmissziós komputer tomográfia kidolgozása és egyre terjedő alkalmazása forradalmat jelentett
nemcsak a röntgendiagnosztika, hanem egyéb orvosi képalkotó eljárások számára is. Újra kellett értelmeznünk és tanulnunk az anatómiát,
a patológiás struktúrákról bennünk élő fogalmakat. A vizsgálati idő
rövidülést. , a feldoldóképesség javulása, a megjelenítő eljárások- gazdagsága a finomtechnika és műszakidtechnika mellett a számítástechnika diadala is.
\

- 10 -

Nem kisebb, talán az eddigieknél exkluzívabb jelentőségű az emissziós komputer tomográfia pozitronsugárzással működő változata.
Az ultrarövid fizikái félidejű ciklotrontermékeknek, a N, C és 0 pozitronsugárzó izotópjainak gyors, jól előkészített radiokémiai beépítése az anyagcsere szempontjából alapvető molekulákba lehetővé tette
egy uj információhordozó a pozitronsugárzás érzékelése és lokalizálása segítségével, hogy az emberi agykéreg vagy a szivizomrostok anyagcseréjét in vivo körülmények között tanulmányozzuk. Az ugyancsak számitógépes képrekonstrukcióval előállított axiális metszetek képei a
vizsgált területek metabolizmusáról adnak információt.
Az emissziós komputer tomográfia un.. single-photon vagy gammakamerás verziója a vizsgált szervben dusuló " m T c sugárzását a vizsgá-.
lat test körül körpályán mozogva méri. A kameradetektor által észlelt
impulzusadatokból az általános szöveti abszorpciót is figyelembe vevő
képrekonstrukció kerül végrehajtásra. A kameradetektor egyszeri körül
fordulása a detektor feloldóképességétől és a rendelkezésre álló számitógép memórianagyságától függően 60-120 axiális metszet előállítását engedi meg. Fantomkisérleteink alapján kidolgozott emissziós komputer tomográfiás programrendszerünk, a szocialista országokban elsőként, ma már betegvizsgálatok végzésére is alkalmas. Az axiális metszetek birtokában frontális ill. sagittalis metszetek előállítása
nem jelent nehézséget.
Elérkeztünk felosztásunk harmadik, egyben utolsó állomásához. A
számitógép, a számítástudomány még az eddigieknél is fontosabb, előkelőbb szerephez juthat a közeljövőben az orvosi képalkotó eljárásokban. Nem csupán javitja, előállítja a képeket, hanem az orvos partnerévé válik a diagnosztikai folyamatban a képek automatikus értékelésével.
Az elképzelés 15 évvel ezelőtt utópiának tünt, ma már egyáltalán
nem az. Léteznek, működnek transzmissziós „CT képeket felhasználva besugárzási terveket készitő, izodózis görbéket kiszámitó és megjelenítő programrendszerek, melyek ajánlatát a kezelést irányitó orvos vagy
elfogadja vagy ujabb, módosított, előnyösebb besugárzási terv-variáció elkészítésére utasitja.
A felvételi technika automatizált irányitása, az automatikus kép
felismerés kidolgozása, az egyes képalkotó eljárások értékelésébe tör
ténő bevezetése a jövő feladata. Ha ismét gondolunk arra, hogy 15 év
sem telt el a számitógépek képalkotó eljárásokban való rendszeres alkalmazása óta, ennek a magasabb szintű feladatnak a sikeres megoldásában is joggal bizakodhatunk.
Siker esetén a klinikus, az izotópdiagnosztikai szakember Mi ez?
kérdésére partnerétől, a géptől, rövid időn belül szöveges választ
kaphat. A kép és szöveg kompatibilitásának ellenőrzése, jóváhagyása
után idejét még tökéletesebb, korrektebb vizsgálatok kivitelezésére,
a klinikusokkal való konzultációkra és a beteg emberrel a személyes
kapcsolat megteremtésére fordíthatja.
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A SUPER—SEGAMS VEZÉRLÉSE FORTRAN PRÓBÁMBÓL
Máté Eörs, Csernay László
JATE Kalmár László Kibernetikai Laboratórium
SZOTE Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium
Az izotópdiagnosztikai számitógépes rendszerek rutinvizsgálatok
kiértékelésére alkalmas kép- és görbefeldolgozásokat végző alapszolgáltatásokat - funkciókat tartalmaznak. Részletesebb, speciális eredményeket szolgáltató feldolgozásokhoz azonbán nem mindig elegendőek
az alapszolgáltatások. Szükség van tehát arra, hogy a felhasználók a
saját céljaiknak megfelelő úgynevezett felhasználói programokat is
készíthessenek.
A felhasználói programok készitését nagymértékben támogatja, ha
lehetőség van magas szintű programozási nyelv használatára, és ha ezen a nyelven jól hozzáférhetők a rendszer objektumai /képek, görbék,
stb./ és szolgáltatásai /programok, szubrutinok/.
A magas szintű nyelven történő programozást a rendszerek többsége lehetővé teszi, de általában már a legalapvetőbb szolgáltatások
felhasználása is nehézségbe ütközik, olyannyira, hogy sok esetben a
rendszer funkcióival megoldható részfeladatokat is programozni kell,
holott elvileg elegendő lenne csupán felhívni a megfelelő programokat,
szubrutinokat.
Közleményünkben ennek a problémának egy megoldását ismertetjük.
Az alkalmazott rendszer
Korábban beszámoltunk a SEGAMS nukleáris medicinái képfelvevő
és feldolgozó rendszer működéséről [1,2].
A rendszer vezérlése az alfanumerikus display-n folytatott beszélgetéssel történik. A rendszer végrehajtható tevékenységei /funkciói/ a
feldolgozási stratégiáknak megfelelő fa-strukturába vannak rendezve.
A feldolgozás különböző állapotaiban az alfanumerikus display-re irt
táblázatok mutatják az adott pillanatban aktivizálható funkciók nevét /azonositóját/ és rövid leirását.
A kivánt funkció végrehajtása a nevének gépelésével kezdeményezhető.
Ha a kiválasztott funkció működéséhez további információkra /paraméterekre/ is szükség van, akkor azokat a funkció által feltett kérdések megválaszolásával adhatjuk meg.
Rutinvizsgálatok kiértékelése közben fölösleges az egyes lépések
kézi vezérlése, hiszen az azonos tipusu felvételek kiértékelése azonos módon történik. A kiértékelési módot névvel ellátva komplex programként /macro/ beépíthetjük a rendszerbe. A továbbiak során elegendő a beépitett komplex programokat meghivni, és a kiértékelés automatikusan történik. Mivel sok esetben nem lehet a teljes kiértékelési folyamatot minden részletében előre megadni, ezért a komplex programozásban lehetőséget biztosítottunk arra, hogy bizonyos feldolgozási részeket, paramétereket interaktiv módon adhassunk meg.
be.

A SEGAMS komplex programozási lehetőségéről [3,4]-ben számoltunk
A komplex programozás bonyolult feldolgozások gyors és bizton-

- 10 sáaos végrehajtását teszi lehetővé, de csak olyan feladatok megoldását biztosítja, amelyek a rendszer standard funkciói segítségével kézi vezérléssel is megoldhatók. Nyilvánvalóan felmerülhetnek olyan reális feldolgozási igények, amelyek nem oldhatók meg e funkciók segítségével. Az ilyen jellegű problémák megoldásához a SUPER-SEGAMS-ban
FORTRAN programozási lehetőséget biztosítunk. A FORTRAN programból a
SUPER-SEGAMS funkciók egyszerűen aktivizálhatók, a funkciók által
szolgáltatott eredmények a FORTRAN programban elérhetők, felhasznál—
hatók.
Módszerek

és

eredmények

A SEGAMS és a SUPER-SEGAMS programjainak elkészítésekor
ASSEMBLY tipusu nyelvet használtunk, hogy az egyes funkciók végrehajtási idejét ezzel is csökkentsük. Az elkészített programok, szubrutinok nem illeszkednek a FORTRAN rendszerhez, nem hivhatók meg közvetlenül FORTRAN programokból, ügy tűnik, hogy az alaprendszer szolgáltatásainak felhasználására csak ASSEMBLY nyelven irt felhasználói
programokban van lehetőség, ez pedig azt jelentené, hogy a felhasználók még a fejlesztői rendszer birtokában is csak nagy nehézségek árán
tudnák a speciális igényeiknek megfelelő funkciók programozását elvégezni. Még több problémát jelentene a rendszer olyan átalakítása, amely pl. lehetővé tenné az egyes funkciók eredményeinek összegyűjtését, és a felhasználó elképzeléseinek megfelelő lelet formátumban történő kinyomtatását. Az utóbbi nehézségek minden elkészitett rendszer
esetén felmerülnek. Ezen csak részben segit, ha a rendszer programjai
a felhasználó számára is rendelkezésre álló magasabb szintű programozási nyelven készültek, mivel nemcsak a funkciók, hanem azok egyes
részfeladatainak megoldását végző programok ismeretére is szükség van
a hatékony programozáshoz.
A felhasználói programok bizonyos részfeladatai a SEGAMS-ba beépített funkciók segítségével is megoldhatók. Kár lenne ezen részfeladatok megoldásával a felhasználói programot terhelni. A komplex programozás lehetőséget ad ezek automatikus végrehajtására. Elegendő tehát azt biztositanunk, hogy a felhasználói programban komplex programot állithassunk össze, és hogy az összeállított komplex programot át
tudjuk adni a SUPER-SEGAMS-nak végrehajtás céljából. Ennek érdekében
a SUPER-SEGAMS-ot a FORTRAN program számára a 4-es számú output perifériának deklaráltuk. A WRITE (4,... utasítás hatására az outputra
került információ komplex programként átadódik a SUPER-SEGAMS-nak, a
FORTRAN program futása megszakad, a SUPER-SEGAMS kapja meg a vezérlést.
Ellenőrzi, majd végrehajtja a kapott komplex programot, majd visszaadja a vezérlést a FORTRAN programnak.
Pl.

WRITE(4,17) L
17

FORMÁT('PP;SS »BGY',12)

hatására a SUPER-SEGAMS a következő tevékenységeket hajtja végre:
PP: áttérés a képfeldolgozási ágra
SS: simitás

*./ A példa jobb érthetősége kedvéért egyszerűsített SUPER-SEGAMS
funkciókat használtunk.
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Háttérlevonás
Y: Alsó küszöb. A háttérlevonás mértékét
L értéke határozza meg, amely kétjegyű
egész számként kerül outputra.

.
• -

Ezzel a módszerrel nemcsak a SUPER-SEGAMS funkciók segítségével megoldható részfeladatok automatikus elvégzését biztosítottuk a felhasználói programban, hanem természetszerűen mindazt a lehetőséget, amit
a komplex programozás nyújt: paraméterek, bizonyos programrészek futás
közbeni, az alfanumerikus display-n történő megadása, részeredmények
bemutatása /pl.: fotózás céljából/, a szines TV kijelzésének tiltása,
engedélyezése, elágazások a komplex programon belül stb. [3,4]
Amikor a SUPER—SEGAMS-nak átadott komplex program lefutott, akkor
újra a FORTRAN program kapja vissza a vezérlést.
A COMMON mezőben helyezkedik el a szines TV-n látható kép, igy közvetlenül hozzáférhető a FORTRAN program számára. Mivel a TV kijelzés a
központi memóriából történik, a képen végrehajtott módosítások azonnal láthatók is. Ugyancsak a COMMON területen találhatók a vizsgálat
legfontosabb paraméterei /a vizsgálat tipusa: statikus - dinamikus
frame - ü s t , a képek száma, stb/.
A felhasználói FORTRAN program és a SUPER-SEGAMS további kapcsolatát biztosítják az alább ismertetendő PARAM, TV és CURVE szubrutinok .
A SUPER-SEGAMS bizonyos funkciói kvantitatív adatokat is szolgáltatnak. Ezeket a funkciókat ugy szerveztük, hogy az eredményeket először bemutatják az alfanumerikus display-n, majd rákérdeznek, hogy kivánjuk-e az eredmények nyomtatását. A válaszunktól függetlenül ezek
az adatok az úgynevezett eredménymezőbe kerülnek, ahol azokat a felhasználói FORTRAN program az erre a célra kidolgozott PARAM rutin segítségével érheti el. Az eredmény mező tartalmát mindegyik funkció
megváltoztathatja, ezért ha ilyen adatokat át akarunk venni a FORTRAN
programunk számára, akkor olyan komplex programot kell végrehajtatnunk,
amelynek az utolsó tevékenysége a szükséges eredményeket meghatározó
funkció végrehajtása. Pl.: kamera renográfia kiértékelésénél előfordulhat a következő programrész:
WRITE(4,2)
2 FORMÁT('AE1YN;')
R=PARAM(6)
IF(0.9-R)7,7,5

5 WRITE (4,6).
6 FORMÁT('AL1YN;')
Az első WRITE utasítás hatására a SEGAMS az l-es görbéhez a görbe maximumától a görbe végéig exponenciális görbét illeszt (AE), rákérdez, hogy megfelel-e az illesztés, a válaszunk "igen" (Y), utána
megkérdezi, hogy kivánjuk-e az illesztés adatainak nyomtatását, a válaszunk "nem" (N). Az illesztés adatai az eredmény mezőn megtalálhatók, ezek között 6-ként az eredeti és az illesztett görbe közötti kor-

relációs együttható. Az IF .. utasitás hatására a program végrehajtása az 5-ös ill. a 7-es cimkétől folytatódik, attól függően, hogy a
korrelációs együttható < ill. k 0.9. Ha a korrelációs együttható <0.9
akkor a görbe ürülési fázisa nem tekinthető exponenciálisnak, ezért a
program lineáris függvény illesztésével (AL) kísérletezik az 5-ös cim
"kétől.
A TV különböző üzemmódjainak beállitására, a kijelzés inditására
és leállítására külön szubrutin (TV) szolgál.
A görbék megjelenítése speciális kép kialakításával történik.
Hogy a felhasználónak ne kelljen ezzel és a görbék adminisztrációjával foglalkoznia, egy olyan szubrutint (CURVE) készitettünk, amely a
hivás módjától függően a kivánt görbe adott pontjának értékét átadja
a FORTRAN programnak, illetve a FORTRAN program által szolgáltatott
értékre változtatja a kivánt görbe adott pontját. Egy további hivási
mód biztositja az igy módositott görbék megjelenítését.
Az a mód, ahogy a SUPER-SEGAMS alapszolgáltatásait FORTRAN programból elérhetővé tettük, az irodalomban beágyazás néven ismert. A
SUPER-SEGAMS-ot beágyaztuk a FORTRAN rendszerbe. A beágyazás lehetőségét a SUPER-SEGAMS komplex programozási rendszere biztositotta.
. Megbeszélés

í

Az utóbbi időben egyre fontosabb szerepet töltenek be az egyes
szervek vizsgálatára kidolgozott diagnosztikai programok, de az ilyen
programok készitését általában nem támogatják eléggé a kész rendszerek. Ennek oka abban keresendő, hogy az alaprendszer szolgáltatásai
csak körülményesen kapcsolhatók össze valamely magasszintü nyelven
készült programmal. Ha erre egyáltalán lehetőség van, akkor sem elegendő ehhez az alaprendszer felhasználói szintű ismerete, hanem szükség van az egyes funkciókat megvalósitó programok és szubrutinok ismeretére is, és legtöbb esetben nem is alkalmazhatók átalakitás nélkül ezek a programok /mert pl. indokolatlanul interaktivitásra kényszeritenék a felhasználót/.
A Szegeden kidolgozott SUPER-SEGAMS software rendszer esetében
ezt a nehézséget ugy küzdöttük le, hogy az alaprendszer szolgáltatásai a felhasználói programból egyszerű módon végrehajthatók és ehhez
elegendő a kivánt funkciók nevének és vezérlésének ismerete, ami az
alaprendszer interaktív használata során megszerezhető.
A felhasználói programok un. komplex programokat /macrokat/ adhatnak át a SUPER-SEGAMS-nak végrehajtás céljából. A komplex programozási rendszer biztosítja a kivánt funkciók egymás utáni automatikus
végrehajtását, lehetővé téve - ha ez indokolt - az interaktiv beavatkozást is. Ilyen módon felváltva fut a felhasználói program és az
alaprendszer attól függően, hogy a részfeladatok FORTRAN-ban vagy a
SUPER-SEGAMS-on belül oldhatók-e meg kényelmesebben.
ös szefog tatás
Felhasználói programok készitésénél az alaprendszer szolgáltatásainak felhasználása általában komoly nehézségekbe ütközik. A dolgozatban ismertetett megoldás lehetővé teszi, hogy a FORTRAN programozásban jártas felhasználó a saját elképzeléseinek megfelelő feldolgozó programot készitsen ugy, hogy céljának eléréséhez á rendszer
összes szolgáltatását kényelmesen felhasználhatja. Az összes lehetőség kihasználásához a rendszer interaktiv használatával megismerhető

- 13 funkciókon kivül csupán néhány szubrutin ismeretére van szükség, de
a SUPER-SEGAMS belső struktúráját nem kell ismerni.
Az előadásban ismertetett felhasználói program ké'szitési mód a
gyakorlatban jól bevált. Rövid idő alatt számos program készült el,
többek között renográfiás, agyperfuziós, különféle kardiológiai vizs
gálatok értékelésére.
Irodalom
[1]

J. Csirik, L.- Csernay, E. Máté, Á. Makay: SEGAMS: . A tree-structured hierarchical data processing system Int. Conf. on
Information Processing in Medical Imaging. INSERM, Vol. 88,
547-558, 1979.

[2]

Csirik J., Csernay L., Makay Á., Máté E.: Egy fa-strukturáju on
line képkiértékelő rendszer /SEGAMS/. NJSZT I. Országos
Kongresszus, Szeged, 86-91, 1979.

[3]

E. Máté, L. Csernay, J. Csirik, Á. Makay: Contstruction and
clinical application of complex utility programs in the
SEGAMS—80. Medical Radionuclide Imaging 1980. Vol. 1.
Vienna, 351-356, 1981.
Máté E.: Komplex értékelési lehetőségek a SEGAMS-80-ban és a
SUPER-SEGAMS-ban. Izotóptechnika, 25(1): 40-45. (1982)

[4]

- 10 A SZÍV PERIODIKUS MOZGÁSÁNAK FÁZIS- ÉS AMPLITÚDÓ ANALÍZISE
Mester János, Máté Eörs-, Pávics László, Horváth Emese, Csernay László
SZOTE Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium
JATE Kalmár László Kibernetikai Laboratórium
A 60-as évek végén a gamma kamerához kapcsolt számitógépes adatfeldolgozó rendszerek megjelenése uj korszakot nyitott az izotópdiagnosztikában. A szervezetbe juttatott radioaktiv farmakon eloszlásának
képi ábrázolása mellett lehetővé vált kiválasztott területek radioaktivitás-változásának kvantitativ analizise is. A technikai lehetőségek fejlődése eredményeként a 70-es évek közepétől már klasszikusnak
számitó radiocirkulográfia mellett a nukleáris kardiológiában uj , nagy
hatású leképező eljárások bevezetésére értek meg a műszaki, számítástechnikai és farmakológiai feltételek. A mai modern radioizotópos eljárások kardiológiai kérdések sorának megválaszolására alkalmasak. A
sziv üreg- és billentyürendszerének hibái felderitése mellett felvilágosítást kaphatunk a balkamra pumpafunkcióját jellemző legfontosabb
paraméterekről, a miokardium kontrakciós képességéről, perfuziójáról,
sőt metabolizmusáról is.
A Szegedi Orvostudományi Egyetem Központi Izotópdiagnosztikai
Laboratóriumában 1977 óta végzünk rendszeresen nukleáris kardiológiai
vizsgálatokat. A miokardium kontrakcióját, a sziv pumpafunkcióját analizáló módszereink az 1980-ban fejlesztett SUPER-SEGAMS software rendszerre épülnek. Vizsgálatainkat 9 ^ m Tc-mal jelölt vörösvértestek teljes elkeveredése után, un. ekvilibriumban végezzük. A számitógép segítségével többszáz szívciklus adatait vesszük fel. A sziv mozgását
a leggyakrabban előforduló, reprezentatív időtartamú ciklusok alatt
észlelt impulzusok helykordinátái alapján rekonstruáljuk. Erre a vizsgálat során folyamatosan monitorozott EKG R-hullámai. meg jelenési időpontjának szimultán tárolása ad lehetőséget.
A miokardium kontraktilitási képességét a szivizomzat tetszőleges részletei mozgásának megjelenítésével ábrázolhatjuk. A különféle
területek mozgásképességéről akkor kapunk teljes képet, ha azt egy
szívcikluson belül, pontos lokalizáció mellett vizsgáljuk. Az 1. sz.
ábrán a sziv mozgásának négy jellemző fázisát mutatjuk be. A bal alsó
végszisztolés képen a balkamra fehér színben megjelenitett, végdiasztolés kontúrjához viszonyítva egyértelműen megállapítható a szeptum
súlyos hipokinézise. A szivcsucs akinetikus, sőt paradox pulzáció
gyanúja is felvethető.
Az EKG-val kapuzott, ekvilibriumban végzett nukleáris kardiológiai vizsgálatok fejlődése az utóbbi időben módot adott a miokardium
kontraktilitásának nagy síkbeli felbontású analízisére. Az eljárás
azon a feltevésen alapul, mely szerint a miokardium tetszőleges területének mozgása az adott vetületpontról készített időaktivitás görbével leírható. A görbe lefutása megfelel a kiválasztott terület vértartalma időbeli változásának. A 70-es évek végétől egyre több kutatócsoport analizálta képcellánként a vértartalom változást reprezentáló időaktivitás görbék lefutását [2,3,5,6,8,9]. A kiszámított paramétereket képcelláról képcellára színkódéit formában először Adam ábrázolta [1]. Megjelenitette a kontrakció, a relaxáció sebességének
képcellánként számított értékeit, az alapfrekvencia Fourier amplitúdóját és fázisát [3]. Mások a végszisztolés és végdiasztolés képek
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1. ábra

Mennyire mozdul el?
1 - legjobban /normokinézis?/
2 - alig /fiziológiás? hipokinézis? akinézis?/
3 - kevéssé /fiziológiás? hipokinézis?/
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2. ábra. Az amplitudóképek előállitása
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képek különbségét ill. az ejekciós frakció cellánkénti értékeit vizsgálták [4,7,1], Közleményünkben a lehetőségek tömegéből a fázis és
amplitudóképek előállitását és analizisét ismertetjük.
A 2. sz. ábrán három jellegzetes lefutásu volumengörbe látható.
Az első görbe a legjobban, legnagyobb.amplitúdóval elmozduló területről készült. A megfelelő képcellák az amplitudóképen fehér szinnel ábrázolódnak. A második görbe gyakorlatilag nem mozgó akinetikus falrészletekre utal. Az amplitudóképen a megfelelő cella fekete lesz,
nem ábrázolódik. A harmadik görbe a kamrai görbéhez képest paradox lefutásu, de ettől függetlenül vértartalomváltozást reprezentál. A változás mértékének megfelelően ez a terület a képen kék szinben tűnik
majd "fel. Az előbbiekből világos, hogy az amplitudókép alkalmas a
reprezentativ szívcikluson belüli vértartalom változás mértékének képcellánkénti megjelenítésére. Fontos rögzitenünk, hogy csak ennek alapján a paradoxan mozgó falrészletek vagy akár a kamrához képest ellentétes fázisban összehúzódó pitvarok még nem különíthetők el.
Ezt a feladatot az un. fázisképek előállításával oldhatjuk meg.
A 3. ábrán ismét tipikus volumengörbéket mutatunk be. A vizszintes
tengely egy szivciklust reprezentál. Kezdő- és végpontja két egymásutáni R-hullám megjelenési, ideje. A fázisképek celláit az egyes területek kontrakciójának, azaz ürülésének kezdeti időpontja függvényében ábrázoljuk különböző szinnel. Ha a kamrai kontrakció röviddel az
R-hullám megjelenése után megkezdődik, a jellegzetesen kamrai volumengörbének megfelelő képpont a fázisképen kék szinü lesz. A pitvar
a kamrához viszonyitva ellentétes fázisban húzódik össze. Ezért a
pitvarhoz tartozó képcellák szine a volumengörbe lefutása alapján piros, ill. fehér. A harmadik görbe paradox mozgású kamrai területre
utal. A fázisképen a megfelelő képpont sárga szinnel fog ábrázolódni.
A 4. ábrán kardiálisan egészséges egyén amplitúdó és fázisképeit láthatjuk. Az amplitudókép alapján a balkamra valamennyi falvetülete normokinetikus. Az ingerület a két kamrán belül egyszerre terjed, az ürülés kezdeti időpontjában sem a kamrákon belül, sem a kamrák között nem találunk különbséget. A kamrához képest ellentétes fázisban összehúzódó pitvarok piros ill. sárga szinben jelennek meg. A
kép jobb alsó részén található oszlopdiagram /hisztogram/ az ingerület terjedésével kapcsolatos mennyiségi kérdésekre ad választ. A vizszintes tengelyen a kontrakció kezdetének időpontját tüntettük fel,
az R-hullám megjelenéséhez viszonyitva. A függőleges tengelyen az időbeli felbontóképességen belül azonos időben kontrahálódó területek nagyságát a képcellák számával ábrázoljuk. A hisztogramon a pitvari és a kamrai kontrakció fázisai jól elkülöníthetők.
Az 5. sz. ábrán lezajlott miokardiális infarktus után végzett
vizsgálat eredményét mutatjuk be. A beteg amplitudóképe nagy kiterjedésű elülsőfali infarktusra utal. A balkamra falának mozgásképessége
szeptálisan csökkent. A fáziskép szerint a szivcsúcs mozgása paradox.
Az EKG R-hullámával vezérelt ekvilibriumban végzett nukleáris kardiológiai eljárások az utóbbi években hatékonyságuk, pontosságuk következtében, világszerte az elfogadott, noninvaziv rutindiagnosztikai
módszerek közé kerültek. A klinikusok munkáját elsősorban potenciálisan iszkémiás szivbetegek szűrésében ergometriás vagy gyógyszeres
terheléssel egybekötve, a thaliummal végzett szivizom-szicintigráfia
kiegészítéseként; lezajlott miokardiális infarktus után, a rehabilitáció időszakában ill. szívműtéteket megelőző, majd követő funkcionális kontrollvizsgálatként segitik.
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Mikor kezd elmozdulni? /ürülni!/
1 - kamra
2 - paradox mozgású terület /aneurizma/
3 - pitvar
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- 19 KÍSÉRLETI GAMMAKAMERÁS EMISSZIÓS SZÁMÍTÓGÉPES TOMOGRÁFIÁI/ECT/ SOFTWARE RENDSZER
Kuba Atfe-i-la-, Csernay László, Vidákovich Tibor
JATE Kalmár László Kibernetikai Laboratórium
SZOTE Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium
1980 óta végzünk kísérleteket gammakamerás emissziós számitógépes tomográfiával /ECT/, A korábbi évek folyamán tapasztalatokat gyüj
töttünk a számi tógépes tomográfia általános elméleti alapjairól, az
un. rekonstrukciós algoritmusokról /közülük többet ki is próbáltunk/
és számitógépes szimulációs vizsgálatokat végeztünk néhány fontos tomográfiái paraméter hatásának a megismerésére [1]. Ezen munkák folyta
tásaként kiséreltük meg az ECT megvalósítását kisérleti körülmények
között. Szándékunkban megerősített az, hogy időközben a nukleáris medicinában az ECT jelentősen előretört [2], hasonlóan jó eredményeket
mutatott fel, mint a röntgendiagnosztikában a transzmissziós számitógépes tomográfia.
Az ECT kísérletekhez kiváló segédeszköznek látszott az időközben
elkészült SUPER-SEGAMS [3], amely a szükséges számitógépes hátteret,
hardware-t és software-t részben biztositja. Ezek után pontosan kitűz
hettük magunk elé a célt: olyan rendszert készíteni, amely alkalmas
fantomkisérletek végzésére, azaz: képes valamely fantomtárgyról oldal
irányú felvételek begyűjtésére, azokból transzverzális metszeti képek
készitésére /rekonstruálására/, valamint ezek megfelelő megjelenítésé
re és feldolgozására. A feladat megoldásaként született a következőkben ismeretetendő kisérleti gammakamerás ECT rendszer, amelynek felépítése az 1. ábrán látható.
A gammakamera elé helyezett, szög-beosztással ellátott forgatható asztalkának az a szerepe, hogy a rekonstruálandó tárgyat tetszőleges állásba forgathassuk és a megfelelő oldalirányú képeket felvehessük. Ezeket a 64 x 60-as méretű digitalizált képeket tárolja a számitógép mágneslemezen. A kellő számú kép /általában 72 db/ összegyűjtése után /kb. 100-300 ezer impulzus/kép/ kezdődhet meg a rekonstrukció
és a feldolgozás. A kisérleti rendszer programjainak vázlatos áttekin
tése a 2. ábrán látható.
Az oldalirányú képekből a rekonstrukció nem történhet meg közvetlenül, mivel az oldalirányú képek általában csak torzitott változatai a rekonstrukcióhoz szükséges vetületi képeknek. Ezért kellett
a rekonstrukció művelete elé korrekciós eljárásokat /uniformitás- és
abszorpció-korrekció/ beiktatnunk és közbülső állapotként a vetületi
képeket elkészítenünk. A vetületi képeket a szemközti oldalirányú képek átlagolásából kapjuk meg ugy, hogy közben lehetőség van bizonyos
abszorpció-korrekciós eljárások kipróbálására is. Ezekből a javitott
vetületi képekből már'jobb minőségű rekonstrukció végezhető. /Tapasztalataink szerint csökken a rekonstruált képekben tapasztalható szórt
zaj és az egyes kép-részletek átlagos értékeinek arányai 20-30 %-kal
közelebb kerülnek igy a valódi aktivitás-koncentráció arányokhoz./ A
képek minőségének nagyon lényeges tényezői a különféle technikai paraméterek is [4],
A vetületi képekből a rekonstrukciót az un. konvoluciós algoritmus [5] segítségével hajtottuk végre, amelyhez 3 különféle szürőfügg-
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vény áll rendelkezésre /ramp- sharp-, soft-szürők [6]/. A rekonstruált 60 db transzverzális metszeten is van lehetőség egyszerű képfeldolgozási müveleteket v'égezni /pl. simitás, expanzió, stb./. Továbbá külön funkciók biztositják a különféle metszeti képek /transzverzális,
szagittális, frontális/ megjelenitését [7].
Kisérleti tárgyként általában 16 cm átmérőjű hengeralaku üveg99 m
edényt használtunk, amely
Tc-oldatot tartalmazott. 2 pincf-pong labdát is helyeztünk a hengerbe, amelyekbe a hengerben lévő aktivitás-koncentrációnál nagyobb koncentrációjú izotópot töltöttünk. így un.
forró göböket szimuláltunk a fantomban. Tapasztalatunk az volt, hogy
a képfeldolgozási eljárások nagy segitséget nyújtanak a különféle zavaró zajok eltüntetésében /3., 4. ábra/ és pontosan lehet következtetni a göbök térbeli helyzetére.
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3. ábra. A hangeralaku tárgy oldalirányú képe és három
transzverzális metszete
Az utóbbi időben kisérleteket végeztünk koponya-felvételek rekonstruálására is. A beteget a kamera előtt elhelyezett forgatható
székbe ültettük és kb. 25 perc alatt vettük fel a szükséges 72 képet.
A rekonstruált képek /5., 6., 7. ábra/ jól ábrázolják a koponya térbeli szerkezetét.
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4. ábra. A 3. ábrán látható tárgy képei abszorpció-korrekció
és simitás után

5. ábra. Koponya felvétel. A három transzverzális metszet pozícióját fehér vonalak jelzik az AP oldalirányú felvételen

-

19

6. ábra. Szagittális metszetek

7. ábra. Frontális metszetek
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- 84 BALKAMRA RÖNTGENFELVÉTELEK KIÉRTÉKELÉSE KÉPFELDOLGOZÓ BERENDEZÉSSEL
Surján Péter, Naszlady Attila
Videoton Fejlesztési Intézet, Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai
Intézet Kardiológiai Belosztály és Kardiopulmonális Laboratórium
A sziv- és érbetegségek, valamint légzőszervi betegségek felismerésében a képalkotó eljárások nélkülözhetetlenek. Ám ezek kvantitatívvá tétele és számítástechnikai kezelhetősége csak most van kialakulóban. A mellkasröntgen nativ és kontrasztanyagos felvételein a
szürkeségi szintek kvantitatív meghatározhatósága e sikbeli képek térbelivé tételét.jelenti.
A szívműködésről készített felvételsorozatok egyetlen szívciklusról annyi adatot tartalmaznak - térfogat, áramlás -, hogy ezek papir-ceruzá módszerrel aligha vizsgálhatók. De még a fényceruzás grafikus adatbevitel is jelentős emberi interaktív munkát köt le. Ezért
- egyéb alakfelsimerési programok egyik részeként - a sziv alakváltozásainak automatikus követésének számítástechnikai megoldására tettünk kísérletet. Az alábbiakban ennek megoldásáról lesz szó.
Az első kísérletet ebben a témában Warner és Harris [1] tették,
majd az európai centrumok közül Hugenholtz és munkatársai folytatták,
azonban egyik megoldás sem automata s automatikus megoldást a többi
.[3-18] sem közölt eddig.
A röntgenfelvételek képmagnón állnak rendelkezésre, a képmagnó
képernyőjén levő kép kerül digitalizálásra. A kiértékelés egy összehúzódás alatti több kép [7-15] alapján történik részben az.IPS képfeldolgozó berendezésben /konturmeghatározás/, részben a HP 85 számitógépben /adatok feldolgozása és megjelenítése/.
Az IPS általános célú képfeldolgozó berendezés, amely az Egészségügyi
Minisztérium megbízásából a BME Folyamatszabályozási Tanszékén került
kifejlesztésre. A berendezés 16 szürkeségi-szintü ill. bináris képet
tud eloállitani. A maximális térbeli felbontás 768x576 képpont, ez
sor- és képirányban felére, negyedére vagy nyolcadára csökkenthető.
A képmezőt sor- és képirányban felére vagy negyedére lehet csökkenteni s a kijelölt szegmens a legkisebb felbontásnak megfelelő lépésenként tetszőlegesen pozícionálható. Az analóg és digitális real-time
kép valamint a memóriában tárolt kép kijelzésére tetszőleges TV készülék használható. Ha a kijelzéshez szines TV-t használunk, a 16 szürkeségi-szintü digitális kép ugy jeleníthető meg, hogy az egyes szürkeségi szintekhez különböző színeket rendelünk hozzá. A berendezés programjai INTEL assembly nyelven készültek RIO számitógépen futó INTEL
80/85 assembler segítségével.
A HP 85 asztali számitógép BASIC nyelven programozható. Kétfajta háttértárolóval rendelkezik /floppy disc és kazettás egység/ és
sornyomtató van hozzá illesztve. A számitógép display-je alfanumerikus és félgrafikus üzemmódben is használható. A két berendezés egy
programozható illesztőegység segítségével össze van kapcsolva, adatok,
képek és programok átvitelére van lehetőség.
A balkamra kontúr meghatározása
A konturmeghatározó program a kiértékelő program számára a balkamra kontúrjának lánckódját állítja elő negativ körüljárási irány-

- 86 ban. A feldolgozásnál kitüntetett szerepe van a kezdőpontnak - ennek
minden képen a sziv azonos héíyén kell lennie - , ezért egyik lépés
ennek kijelölése, a másik a kontúr meghatározása. Az egyes programrészek több, különböző interaktivitást igénylő változatban készültek
ill. állnak jelenleg fejlesztés alatt, ezekből az operátor választja
ki a kép minőségének megfelelő rutint. A kontúr az operátor választásától függően fehér vagy fekete szinnel jelenik meg a képernyőn. A
lánckód mellett az átirt képpontok eredeti szürkeségi szintje is tárolásra kerül, igy az eredeti kép visszaállítható és a konturmeghatározás egy másik rutin segítségével újból elvégezhető.
A program a következő eljárásokat foglalja magába:
- kézi kezdőpontmegadás és konturkövetés
- konturmegadás küszöböléssel
- kezdőpont automatikus meghatározása az előző kép kezdőpontjának segítségével .
Kézi kezdőpontmégadás és konturkövetés
Az eljárás egy általános vonalkövető előfeldolgozó rutin, melyben az operátor a f,
billentyűkkel egy kurzoít mozgathat a
képen. A megfelelő gomb lenyomásával határozható meg, hogy a kurzor
szine fekete vagy fehér legyen, illetve hogy a kijelölt vonal átirja-e
a képet /konturkövetés - ekkor a lánckód tárolásra kerül á memóriában/, vagy ne /kezdőpont kijelölése/. Lehetőség.van tetszőleges számú
visszalépésre is, a törölt pont helyén az eredeti szürkeségi szint állítódik vissza. A rutin alkalmazható más módon meghatározott hibás
kontúr javítására is.
Konturmeghatáro zás kiis zöböless e l
A küszöbérték meghatározása kétféleképpen történhet - vagy a
program számolja ki a bimodális hisztogram két csúcs közötti minimumérték megkeresésével, vagy az operátor adja meg.
A konturmeghatározás algoritmusa a következő:
Határpontnak tekintjük azokat a pontokat, amelyek nem tartoznak hozzá
az alakzathoz és van az alakzathoz tartozó szomszédjuk. A kezdőpontból kiindulva egyenként történik a szomszédos határpontok megkeresése
felhasználva azt, hogy a körüljárási irány negatív, igy az alakzat .
mindig a kontúr jobb oldalán van. A következő határpontot ugy határozzuk meg, hogy az előző határpontból kiindulva pozitív irányban megkeressük az első háttérhez tartozó szomszédos pontot. A zárt kontúr megmeghatározása után az operátor indíthatja az átvitelt a HP számitógépbe ill. lehetőség van a határvonal módosítására.
A kezdőpont automatikus

meghatározása

Automatikus kijelölésnél az alakzat legfelső, ezek közül is a
legjobboldali pontját tekintjük a kezdőpontnak. A program az előző
kép kezdőpontjának helyétől lefelé lép a kurzorral addig, ameddig az
alakzathoz tartozó pontot nem talál, majd a felette' levő pontból kiindulva a kontúrvonalon mindkét irányban addig halad, amig nem' kényszerül lefelé lépni. Ha az utolsó lépés/ek/ balra történt/ek/, ez/eke/t
törli. Az igy kapott két pont közül a feljebb ilevő - mivel az alakzat
a kezdőpont környezetében konvex - a ke.zdőpontot jelöli ki. A program
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1. ábra. Az IPSE-n és a HP-85-ön futó
program folyamatábrája

- 27 operátori jóváhagyás után indul tovább és lehetőség van a kapott kezdőpont módosítására is.
Az adatok feldolgozásaAz adatok feldolgozása Harris és munkatársai munkájának továbbfejlesztésével történik. A balkamra kontúr meghatározása után kiszámoljuk a kontúrvonal távolságát a referenciaponttól mindig adott szöggel /A<p/ továbbhaladva. A referenciapont Harrisnál a szivcsucson átmenő tengely felezőpontja, a mi esetünkben a kamra súlypontja - igy
a sziv mozgását jobban figyelembe tudjuk venni. A távolságok számtani
közepe adja az átlagos sugarat. Az összetartozó képék feldolgozása után meghatározzuk a különböző képeken azonos szöghöz tartozó sugarak
és az átlagos sugarak korrelációs együtthatóját és a regressziós egyenes meredekségét.
A program első lépéseként az operátor megadja a A<p értéket, amely
a program futása során már nem változtatható. A kontúrvonalat alkotó
lánckód kiértékelése képenként történik, ezalatt az IPS-en ujabb kontúr meghatározása folyhat.
A lánckód feldolgozása két menetben hajtódik végre. Először a
program ellenőrzi, hogy a görbe zárt-e, meghatározza a görbe által bezárt területet /T/, kiszámolja a kép első sorára és oszlopára vett másodrendű nyomatékot /p x ,p y /, majd ezekből a súlypont koordinátáit
s x =[p x /T+0,5]

s y =[p y /T+0,5]

A második menetben a koordinátarendszer origóját a súlypontba helyezi
és a lánckód kezdőpontjától kezdve - ezt tekinti 0°-nak - minden pontra kiszámolja, hogy a ponthoz tartozó sugár milyen szöget zár be a 0°hoz tartozó sugárral. Ha ez eléri', vagy éppen meghaladja az operátor
által megadott szög egész számú többszörösét /iAtp/, akkor kiszámolja
a pont távolságát az origótól és ezt tárolja a memóriában /a j. képen
r. ./. Számolás'közben a félgrafikus display-n kirajzolja a kontúrt
és a meghatározott sugarakat. Végül kiszámolja az alakzat átlagos sugarát
n
R,= E
3

1=1

r, ± /n
3,1

ahol n a meghatározott sugarak száma.
Az összetartozó képek feldolgozása után az átlagos sugár időbeli változásának grafikonja jelenik meg a display-n. Ezután következik a különböző képeken azonos szöghöz tartozó sugarak és az átlagos sugarak
/r. . ill. R./ korrelációs együtthatójának valamint a regressziós eD ri
3
gyenes meredekségének kiszámítása és megjelenítése a display-n. Lehetőség van az adatok sornyomtatón történő kinyomtatására is.
A mellékelt ábrán egy egészséges és egy beteg sziv balkamrájának
két-két kontúrja és a korrelációs együttható grafikpnja látható. Az
egészséges falrészekhez tartozó szögeknél a korrelációs együttható
közel 1, dyskinetikus vagy akinetikus részeknél kis pozitív érték,, a
paradox mozgást mutató helyeken pedig negatív.
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- 29 A módszer legfőbb, előnye, hogy kvantitatív módon jelöli meg a
mozgászavar helyét és mértékét.
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Balkamrafal dyskinesis kvantitatív, finomfelbontásu elemzése
Baloldalt az egészséges, jobboldalt egy kóros balkamra kontúr meghatározás-sorogat két-két mintája. A súlypontból kiinduló sugarak (Acp=15 , a rajzon csak mindén második szerepel) és az átlag sugár közötti korrelációs együttható értékét tünteti fel a grafikon (legalul) a <p szög függvényében.

- 23 WILKS-GANTCHEW MÓDSZER ALAPJÁN TÖRTÉNÖ SZÁMÍTÓGÉPES BESUGÁRZÁSTERVEZÉS*
Szerényi László, Treer Tivadar, Lehoczky András, Eller József, Pasek
Béla, Asztalos Tibor
SZOTE Számítástechnikai Központ, SZOTE Radiológiai Klinika
A Szegedi Orvostudományi Egyetem /SZOTE/ Radiológiai Klinika Sugárterápiás Osztálya 1980 novemberében nyilt meg, ahol Picker-tipusu
kobalt-besugárzó készülékkel a daganatos betegeket két műszakban részesitik sugárkezelésben. Már 1979 végén nyilvánvaló volt, hogy heti
35-45 besugárzási terv elkészítésére lesz szükség. Ezzel szemben az
Állami Számitógépes Szolgálat /ÁSzSz/ Honeywell-Bull gépén müködö
Van de Geijn besugárzástervező programtól - melyhez kihelyezett terminálon keresztül biztosított a hozzáférés - különböző okokból legfeljebb heti 20 besugárzási terv elkészítése kérhető. E tervek a sugárterápiás kezelések során hasznosnak bizonyultak, azonban az elmúlt években olyen numerikus jellemzők /integrál- és relatív integráldózisok, valamint effektív volunendózisok/ bevezetésére jelentkezett igény, melyek a besugárzási tervek terápiás minőségét az eddigieknél
pontosabban irják le, s melyeket a Van de Geijn program nem számol.
A SZOTE Radiológiai Klinikának, mint Délmagyarországi Onkoradiológiai Decentrumnak a feladata a sugárterápiás1 beavatkozásokon kivül
az idekapcsolódó regionális beteganyag interdiszciplináris koordinálása, valamint gondozás, betegkövetés, adatnyilvántartás és feldolgozás, mely feladatokat a Van de Geijn program nem lát el.
Az emiitettek miatt a SZOTE Radiológiai Klinika és a SZOTE Számítástechnikai Központ közös 5 éves tudományos tématervében egy olyan
számitógépes programrendszer kidolgozását fogalmaztuk meg, mely:
- már fejlesztésének, működésének kezdeti fázisában nagyrészt biztosítsa a Van de Geijn program szolgáltatásait, kiegészítve az emiitett numerikus jellemzők meghatározásával /a közvetlen betegellátásban azonnal alkalmazható legyen/;
- távlatilag magját képezze egy onkoradiológiai jellegű betegnyilvántartó és követő rendszernek, mely az aktuális kívánalmaknak megfelelően folyamatosan továbbfejleszthető /nem lezárt, hanem flekszibilis rendszer legyen/;
- a rendszer a SZOTE jelenlegi műszaki eszközbázisán /R-IO/ megvalósítható legyen /kicsi és olcsó eszközbázis-igény/.
A rendszer funkcionálisan alapvetően három részre tagozódik /l.
ábra/, úgymint a betegfelvételi, besugárzástervező, és betegnyilvántartó részrendszerre, melyek egymással szoros kapcsolatban vannak.
Egy uj beteg ismertté válik a rendszer részére, ha egy betegfelvételi procedúrát hajtunk végre.
Ezután választhatóak ki a betegnyilvántartó vagy a besugárzástervező részrendszer egyes funkciói az adott betegre vonatkozóan.
*

>

E munka az Eü. Min. 12/4-21/499 támogatási számú tárcaszintű kutatási tárnája keretében készült.
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ion liner
kirajzolása
cfftme WICQTC
a tervkészítés
/SORNYOMTATÓ,
ti alternatív t.
X-VIRÖ/
c t áttekintés
d t sorszám á

a t archiválás
f t. törlés
1. ábra
A betegnyilvántartó részrendszer orvosi vonzatai /anamnézis,
státusz, laboradatok, stb./ jelenleg vannak részletes kidolgozás alatt. A besugárzástervező részrendszer funkcionálisan két részre osztható, mégpedig
- a besugárzási tervekkel kapcsolatos adatközlési és egyszerűbb információ-visszakeresési eljárásra,
valamint
- a besugárzási tervek konkrét meghatározását végző WIGATS nevű programra .
Lényegében ezen utóbbi részrendszer elkészültéről, és az egy éves működése során szerzett tapasztalatokról számolunk be a következőkben, mely előtt néhány mondatban a besugárzástervezés lényegét és
az alkalmazott matematikai modellt ismertetjük.
A besugárzás tervezés folyamata. lénueae
Első lépésben a kezelő orvos lokalizálja a tumor, esetlegesen a
sugárzásra érzékeny és/vagy sugárelnyelési szempontból inhomogenitást
okozó szervek elhelyezkedését a testen belül, valamint meghatározza
a gócra besugárzandó gócdózis értékét, és azt, hogy milyen irány/ok/ból milyen méretű sugárzó mezővel /mezőkkel/ képzeli el a sugárkezelést. Ezután a besugárzástervező /fizikus, vagy számitógépes program/
feladata az előzőekben felsorolt adatok alapján meghatározni az adott
testkeresztmetszetben a sugárkezelés hatására várhatóan kialakuló dózisviszonyokat, nevezetesen:
-

az izodózis görbéket,
az átlagos gócdózist,
a bőr, a test és a kijelölt szervek várható sugárterhelését,
az egyes gurázó mezők szükséges sugárzási idejét.

Végül a kapott eredmények alapján értékelik a tervet. Ha megfelelő,
akkor végrehajtják a sugárkezelést, ha nem, akkor uj sugárzási mező/ke/t jelölnek ki, és újra meghatározzák a várható dóziseloszlást.

- 100 -

Mint látható, sok esetben több terv közül választják ki az optimálisát .
Az alkalmazott

matematikai

modell

Kidolgozása Wilks és munkatárs a /1977/, tovabbfeglesztese pedig
Gantchew nevéhez fűződik /1979/.
Alapfeltételezés:
az átlagos
emberi testszövet sugárelnyelése
megegyezik egy hasonló vastagságú
vizréteg sugárelnyelésével /speciális ember-fantomokkal igazolták/.

40,10<
—

Módszer: speciális doziméterrel megfelelő vastagságú téglatest
alakú vízfantomban kimérjük pl. az
5,7,10,13,16 cm széles sugárzó mezőkhöz tartozó, a mező belépési
pontjában mért dózisértékeket, majd
a méréssorozat alapján meghatározzuk az egyes mezők %-os izodózis
görbéit /2. ábra/. A mért görbéket
egy 4 /esetenként 6/ paramétert
tartalmazó, erősen torzitott exponenciális függvénnyel közelitjük.
Az adott C0-60 ágyura jellemző négy
/ékszürőzött mezőknél hat/ paramétert az emiitett 5 mezőméretre egy
nemlineáris paraméterbecslési eljárással határozzuk meg mezőméretenként.
Az eljárás
D(x,y) = F

eredményeként

HERES

—

6EIJN

—

W.-S.

2. ábra

egy

(x,y,A i ,B i ,C i ,D i [,E i ,F i ])

függvényt

kapunk /i=l,2,...,5/ ahol D(x,y) az adott mező által létrehozott %os dózisintenzitás a mezőhöz rendelt koordinátarendszer (x,y) pontjában. Fontos megjegyezni, hogy a közelitő függvény tipusa független a
mező méretétől, valamint azt, hogy közbülső mezőméretekre /melyekre
nem végeztünk paraméterbecslést/ a mezőt leiró négy /hat/ paraméter
értéke lineáris interpolációval nyerhető a becsült paraméterekből.
A megvalósított

programrendszerünk

- mint emiitettük - alapvetően

két részre tagozódik.
Az interaktiv /on-line/ működésű /a GINS rendszerre épülő/ program a
Radiológiai Klinikára kihelyezett 1-3 display-en keresztül a következő szolgáltatásokat nyújtja:
- betegfelvétel a Sugárterápiás Osztályra, melynek során a beteg személyi adatainak közlése, kezelő orvos/ok/ kijelölése, betegazonositó megadása /ÁNH-kód, munkaszám/ történik meg;
- besugárzási terv/ek/ készítéséhez szükséges adatok közlése, mégpedig a terv

- 23 - törzs /vagyis fix/ adatainak felvétele, ugy mint a
- test, a tumor/ és egyéb szervek kontúr—adatainak felvétele;
- számolás pontosságának megadása /milyen méretű négyzetes rács
ponjaiban számolja ki a dózis értékeket/;
- kívánatos gócdózis, forrás-bor távolság,, a kijelölt szervek és
a tumor dóziselnyelö képességének megadása;
- alternativ /vagyis variálható/ adatok felvétele, melynek során
a sugárzó mező/k/ paraméterei kerülnek megadásra. Egy terv
törzs-adatához maximum 8 különböző alternativ adathalmaz tartóz
hat egyidejűleg.
- egyszerű információ visszakeresési lehetőség, mely a tárolt adatok
gyors, globális és szelektív áttekintéJlt teszi lehetővé:
- egy beteghez készült-e besugárzási terv, és ha igen, mennyi, és
milyen terv-sorszámmal;
- ki/k/ a beteg kezelő orvosa/i/;
- egy beteg tervadatainak áttekintése;
- terv/ek/ részleges vagy teljes törlése, stb.
A WIGATS.01 besugárzástervező program - mely JOB-ként futtatható feladata az egyes tervek inputadatai alapján meghatározni az adott
testkeresztmetszetben kialakuló dóziseloszlást. Ennek során a következőket végzi:
- az előre megadott méretű rácsháló testen belüli poritjaiban kiszámolja az 1-8 állómező.sugárhatásaként fellépő dózisintenzitást a
testen belüli inhomogenitások és a testgörbületből adódó szövethi0
ány vagy többlet figyelembevételével;
- meghatározza az izodózisgörbéket, melyeket a különböző kontúrokkal
együtt az R-10 számitógéphez illesztett X-Y iróra rajzol ki;
- kiszámolja a test, a bőr, a kijelölt szervek és a góc százalékos vo
iumen és effektív integrál dózisait, valamint a góc/test, góc/bőr,
góc/kijelölt szervek relatív integrál,dózisait;
- kiválasztja a testen és a gócon belüli maximális dózis értékét és
annak koordinátáit;
- kiszámolja az átlagos százalékos gócdózist, valamint az egyes sugárzó mezők szükséges sugárzási idejét;
- az eredményeket sornyomtatón jeleniti meg.
Tapasztalatúk
A tervező program eredményeinek ellenőrzését az egyéves működtetés során többféleképpen is elvégeztük. Egyrészt vízfantomra különböző mezőméretekre összehasonlítottuk a mért, a Van de Geijn program
által számolt, illetve a WIGATS program által meghatározott döziseloszlásokat.
A 2. ábra például egy 10 cm-es mező által keltett mért és a
kétféle módszerrel számolt dóziseloszlást ábrázolja, s mint látható,
azok igen jó egyezést mutatnak. A WIGATS porgram eredményeinek kb.
1,5 - 2 %-os eltérése a mért eloszlástól elsősorban arra vezethető

-
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vissza, hogy a mérés 5 mm-es, a számolás 2 mm-es rácsháló pontjaiban
történt, mig a Van de Geijn program 10 mm-es rácsháló pontjaiban számol .
Másrészt ugyanazon "éles" tervek adatait lefuttattuk a Van de Giejn
és a WIGATS programmal is, és az eredményeket összehasonlítottuk. Erre látható egy példa a 3. ábrán. Ezen egy beteg törzsének keresztmetszete látható a lép magasságában, benne a lép /mint góc-terület/, a
béltraktus, a gerincvelő /mint sugárzásra érzékeny szervek/ kontúrjaival.
A kétféle módszerrel számolt dóziseloszlás eltérésének egyik valószinü okát az előzőekben már emiitettük /rácsháló méretének különbsége/. A kis eltérések másik oka az lehet, hogy eddigi tapasztalataink szerint a Wilks-Gantchew módszer érzékenyebb a testszövet-hiány
vagy többlet, illetve az inhomogenitások jelenlétére mint a Van de
Geijn program.
Felhivnánk a figyelmet arra, hogy az integrál és relativ integrál dózisok számolása nem öncélú, mint az a 3-6. ábrákból egyértelműen kitűnik.

- 106 A 3., 4. és 5. ábra egy sugárkezelés három lehetséges változatához /alternatívához/ tartozó izodózis térképét, mig a 6. ábra egy-egy
sora a három alternativ terv integrál dózis értékeit tartalmazza.
RELATIV

INTEGRÁLDÓZISOK

alterv

góc

góc

góc

góc

sorsz.

test

bór

belek

gerincvelő

1.

0.21

3.5

1.1
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2.

0.23

4.8

1.2

551

3.

0.28

5.7

2.0
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6. ábra
Nyilvánvalóan a három alternativa közül az a legjobb, amelynek
a sorában a legtöbb maximális érték van oszloponként nézve, hiszen
minél nagyobb a góc/test, góc/bor, góc/érzékeny szervek dózis viszony,
annál inkább a gócra koncentrálódik a sugárzás, amit a 3-5. ábrán látható dózistérkép is igazol. Bár a góc/gerincvelő viszony a 4. ábrán
levő második alternativ tervnél a legkedvezőbb /hiszen a sugárzó mezők teljesen elkerülik a gerincvelőt/, azonban a többi relativ integráldózisok és a dózistérképek alapján az 5. ábrán látható harmadik
alternativ terv nevezhető a három alternativa közül á legjobbnak.
/A gerincvelő által kapott abszolút dózis jóval a kritikus érték
alatt marad./ Ezek alapján elmondható, hogy ezen értékek számolása
terápiás szempontból feltétlenül indokolt.
A rendszer továbbfejlesztése alapvetően két irányú. Egyrészt,
jelenleg folyik a WIGATS 2. verziójának fejlesztése és tesztelése,
mely már 1-8 mozgó vagy álló, esetleg ékszürőzött mezők együttes hatására kialakuló dóziseloszlást, valamint az effektiv volumendózist
Wendhausen /1979/ szerint képes meghatározni. Másrészt az orvosi követelményrendszer pontos definiálása után /mely folyamatban van/ egy
onkoradiológiai jellegű számitógépes betegnyilvántartó és követő rendszer kerül kidolgozásra.
Irodalom
Gantchew, M.G.: Phys. Med. Biol. 24,
Wendhausen, H.: Strahlentherapie
Wilks, R.J., J.F. Sutcliffe:

449 /1979/

155, 254 /1979/

Phys. Med. Biol.

22,

737 /1977/
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36 ATOMERÖMÜVI KIBOCSÁTÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ KÖRNYEZETI SUGÁRTERHELÉS BECSLÉSE
Kerekes Andor, Szabó Zsuzsa
Országos "Frederic Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi
Kutató Intézet
Bevezetés
Az ember, mint minden élőlény - anyagcserét folytatva, szoros
kapcsolatban él környezetévél, a bioszférával. A környezetbe kijutó
radioaktiv anyagok igy egyrészt külső, másrészt az inaktiv nuklidokhoz hasonlóan az emberi anyagcsere folyamatok révén a szervezetbe jutva, belső sugárterhelést is okozhatnak.
Az atomerőműből normál üzem esetén a szellőzőkéményen, illetve
a melegvizcsatornán át kerülhet sugárzó anyag a levegőbe, és a felszini vizekbe, pl. a Dunába. A nuklidok környezeti megjelenésétől az
ember sugárterhelésének kialakulásáig vezető folyamatok három fő szakaszra bonthatók:
1.

Terjedés a bioszféra
közegeiben

2.
Táplálékláncok

3.
Emberi sugárterhelés

Általában a létrejövő sugárterhelés nagyságát a radionuklidok fizikai- kémiai jellemzői, környezetbe való kibocsátásuk helye, módja, intenzitása, valamint a táplálékláncok sajátosságai határozzák meg, a
fogyasztási és környezethasznositási adatokkal együtt. Előadásunkban
a 2. szakasszál, a táplálékláncok vizsgálatával foglalkozunk.
A számítások eredményei információt nyújtanak a kibocsátási
szintek meghatározásához, a balesetelhárítási intézkedési tervekhez,
adott kibocsátás esetén az egyéni és kollektiv dózisok becslését adják, továbbá előzetes adatokat szolgáltatnak a nukleáris létesitmény
helyének kiválasztásához.
1. A matematikai modell, alapfogalmak
A környezetbe kijutott radionuklidok által okozott sugárterhelés
néhány megvalósilási lehetőségét szemlélteti az 1. ábra.
A modellalkotáshoz a vizsgált környezeti rendszert részrendszerekre, kompartmentekre bontjuk. Kézenfekvő lehetőség pl. a különböző
szintű élőlények ilyen kompartmentekké választása. Az egyes rekeszek
közötti összeköttetéseknek fizikailag lehetségeseknek, lényegeseknek
és jól meghatározott átviteli mechanizmust képviselőeknek kell lenniük. Elsőrendű kinetikát feltételezve, általános esetben egy-egy
rekeszre a koncentráció hely- és időfüggését megadó parciális differenciálegyenlet irható fel /2. ábra/.
Mivel sem a bemenő adatként szereplő légköri és vizi aktivitás koncentrációk, sem az átviteli tényezők helyfüggését nem tudjuk egzaktul
megadni, ezért a gyakorlati megoldások valamilyen térbeli átlagolt
/pl. szektorra átlagolt/, állandó koncentrációk és átviteli tényezők
használatán alapulnak.

-

1. ábra.
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Az atomerőmű környezetének hasznosítása
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További egyszerűsítések tehetők az időfüggésre vonatkozóan is.
Csak egyensúlyi állapotokat vizsgálva, és az átviteli tényezőket időben állandónak tekintve, a koncentráció faktor /CF/ módszerhez jutunk.
Ha az aktivitás koncentrációk időbeli változását nem hanyagoljuk el,
és az átviteli tényezők időben diszkrét értékeket vehetnek fél, akkor
a rendszer analizis /SA/ módszert kapjuk. A CF módszer egyszerűbb matematikai apparátust igényel, de a megoldás lényegesen információszegényebb. Az SA alkalmazása lineáris differenciál-egyenlet rendszer
mégoldását igényli, azonban igy figyelembe vehetők a kompartmentek közötti dinamikus visszahatások is, az időfüggő megoldás pedig értékes
információkat nyújthat pl. a balesetelhárítási intézkedési tervhez.
2.-A

táplálékláncok

komplex

modellje

0

Az előző fejezetbén leirtak alapján létrehozott, az atomerőmüvi
kibocsátások eredményeként emberi sugárterheléshez vezető környezeti
folyamatokat összesitő modell látható a 3. ábrán, példaként a CF módszer alkalmazására. Az irodalomban általában külön kezelt szárazföldi és vizi táplálékláncok több ponton is kapcsolódnak /pl. az adott
radionuklid eredő vizi koncentracioja, stb./, ezert celszerü es indokolt a két lehetséges modell egyesítése. Az SA modell lényegében ugyanezeket a kompartmenteket tartalmazza, azonban ebben az esetben egyes
rekeszek között kétirányú összeköttetés is felvehető, tehát a visszahatási folyamatok figyelembe vételével a valóságos jelenségek jobb
közelitését kapjuk.
Az I. táblázatban megadjuk a koncentráció faktor módszerrel, jórészt hazái fogyasztási és környezéthasznositási adatokkal számolt,
néhány fontosabb radionuklid által okozott éves sugárterhelést, egésztestre vonatkozóan, Sv egységbén. A kiindulási értékekként felvett
légköri és vizi koncentrációkat a paksi atomerőmű első két blokkjára
tervezett kibocsátási adatokból határoztuk meg.
A táblázat segítségével adott paraméterek mellett megkereshetők
egy-egy radionuklidra a legnagyobb dózisterhelést adó besugárzási utvonalak, valamint felmérhető az egyes radionuklidok "veszélyessége"
is. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a fogyasztási és hasznosítási
adatok természetesen jelentősen befolyásolják előbbi megállapításainkat.
3.

A kolléktiv

dózis

meghatározási

lehetőségei

Elméletileg a népesség adott csoportjának sugárterhelése a következőképpen számolható:
H

koll = |
,
(3.1)
azaz a népességcsoport minden egyes tagjának sugárterhelését összegezni kell. Mivel a gyakorlatbán a populáció egyes egyedeinek sugárterhelése - az előző fejezétekbén tárgyaltak szerint - nem határozható
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.

1.7E-06

-

radionuklid által okozott
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meg, ezért egyes csoportokra vonatkozó átlagokkal kell számolnunk. Tehát 3.1 helyett:
H.

n
KOLL

=

£
Ha'P>Y*
a.P.y

(3.2)

ahol H a , ( 3 ' T az a térrészben /pl. szektorban, ld. 4. ábra/ élő,
3 népességcsoportba, y táplálkozási csoportba tartozók átlagos sugárterhelése, N a , | 3 ' T pedig ezen szubcsoportba osztható személyek száma.

TŐÜX/A'ft
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0

\

0

o
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jKry¿17,

¿motu

CtfolC,)

oC

osLeicszj/ij)

4. ábra.

Kollektiv dózis meghatározása szektor felbontással

Az egyes szektorok közötti táplálékforgalom - amely lényegesen
módosithatja az átlagos sugárterheléseket - megfelelő fogyasztási hányadok bevezetésével nyomon követhető, vagy első közelitésben el is
hanyagolható. Elvileg is más felfogást jelent az, ha az adott szektor-

- 23 ban megtermelt élelmiszer elfogyasztásából származó kollektiv dózist
számoljuk, tekintet nélkül arra, hogy ténylegesen kik kapták meg azt.
Természetesen a konkrét probléma dönti el azt, hogy melyik megoldást
kell alkalmaznunk.
Irodatom
Az atomerőmüvek létesítésével kapcsolatos környezeti vizsgálatok III.
/Budapest, 1980/
ICRP 29. Radionuclide Release into the Environment: Assessment of
Doses to Man, Pergamon Press, 1978.
Killough, G.G.: A Methodology for Calculating Radiation Doses from
Radioactivity Released to the Environment, ORNL - 4992, 1976.
MNK Szakértői Biz.: A Duna radioaktív szennyezettsége révén a lakosságot érő sugárterhelés egyéni és kollektiv dózisának becslése /Módszertani javaslát, KGST AÁB SB-TMT, 1981/
NUREG 1.109. Calculation of Annual Doses to Man from Routine Releases
of Reactor Effluents for the Purpose of Evaluating Compliance with
10 CFR 50, US NRC, 1970.
Paksi Atomerőmű I. blokk. Uzembehelyezést Megelőző Biztonsági Jelentés. 1.2. MVMT-ERÖTERV, 1982.

- 23 RADIONUKLIDOK BELÉGZÉSE ÉS LENYELÉSE RÉVÉN SZÁRMAZÓ SZERVDÓZISOK SZÁMÍTÁSI MODELLJE ÉS SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMJA
Szabó Zsuzsa, Kerekes Andor
Országos "Fr^deric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi
Kutató Intézet
A Paksi Atomerőmű közelgő üzembeállítása felvetette azon környezetellenőrzési módszerek vizsgálatát, amelyek segítségével a légkörbe és a folyóvizbe kibocsátott radioaktiv szennyezőanyagok környezetbeni vándorlása nyomonkövethető és végső soron a lakosság esetleges
sugárterhelése becsiülhető. Ezen vizsgálatok egyrészt fizikai mérésekből, másrészt matematikai-fizikai számitási módszerekből tevődnek
össze. A matematikai eljárásokon alapuló módszerek három fő részre tagolhatok:
1. a kibocsátott radionuklidok légköri és vizi terjedési modellje;
2. az emberhez vezető környezeti utvonalak /pl. tápláléklánc/ vizsgálata;
3. az emberi szervezetbe bekerült radioaktiv anyagok által okozott
szerv- és szövetdózisok becslése.
A következőkben a 3. pontnak megfelelően, a belső sugárterhelés
nagyságának meghatározására szolgáló matematikai modellt ismertetjük
részletesebben.
Radioaktiv anyag két fő uton kerülhet az emberi szervezetbe:
- belégzéskor a légzőszerveken át,
- lenyeléskor a gyomor- és bélrendszeren keresztül.
A bekerült radioaktiv anyagok szervezeten belüli viselkedését az ICRP
[l] ajánlásoknak megfelelően, az általánosan elfogadott un. kompartment modell segítségével Írhatjuk le. A modell alapja, hogy a radionuklidok vándorlási utvonalait olyan egymástól különálló, elválasztható részekre - kompartmentekre - bontjuk, melyeken keresztül különböző átmeneti tényezőkkel "vándorol" a radionuklid a kérdéses szervig,
illetve szövetig. Az átmeneti tényezők természetesen függvényei az
adott radionuklid fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaínak.
A számitási eljárásokban alkalmazott kompartment modellek diagramjait az 1. és a 2. ábrán tüntettük fel. A légzőrendszeren belül
az alábbi utvonalakat különböztetjük meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

:
:
:
:
:
:
:
:

a
b
c
d
e
f
g
h

»»testnedvek
»»szerv
»gyomor
»testnedvek
: »-szerv
r—•—: »-testnedvek
»szerv
»gyomor——»testnedvek
»szerv
»testnedvek
»szerv
»gyomor
»testnedvek
»szerv
»gyomor
»testnedvek———»szerv
»i
»testnedvek
»szerv

, 0 ITAOf

Velőow^btl

>

b
\
Avb

VccsicL^bel

\

clLZO s^ftkok^á.
| ^"cto-b

P q - felvételi sebesség,
-fi - a gyomor-bélrendszerből
a keringésbe jutó hányad
-fa. ~ a keringésből a szervbe jutó hányad

P

. - az adott kompartmentre vonatkozó
biológiai bomlási állandó
— p-»b
1. ábra

ICRP tüdő modell

ábra

-

a radioaktiv anyag lenyelési sebessége

ICRP gyomor-bélrendszer modell

- 45 A belélegzett radionuklidoknak az egyes kompartmentekre vonatkozó eltávolodási hányada a nuklid oldékonyságától /jól-oldodó, oldékony,
oldhatatlan/, a régiókban való lerakódás! hányada pedig á részecskeátmérőtől függ. /Erre vonatkozó adatok az ICRP ajánlásokban találhatók./
A kompartmentek__közötti vándorlás lineáris differenciálegyenletekkel, ún. transzport egyenletekkel jól jellemezhető, ezek általános alakja a következő:
légzőszerveknél'.
dA
—

(t)
C

d t

jk P o

ahol

"

'

A., - a k régió j kompartmentjében lévő radioaktiv
anyagmennyiség;
Cj k - transzport együttható, Cj k = fj»Dk ,
fj - eltávolodási hányad,
X3

D, - a k régióba való kiülepedési hányad;
b
r
- effektiv bomlási állandó, X.. = X. + X ,
b,

J

_ J

- biologiai eltavolodasi hanyad,

X r - fizikai bomlási állandó;
PQ

- a radionuklid felvételi sebessége;

t

- idő,

gyomornál:
d A„„(.t.)
sx
= P — A A (t)
o
gy gy ;
dt
bélrendszernél:
dA

(t)
3

dt

'
=

kj-lAi-lCt)-

I -L 1 -L

X.A.Ct)

3

.

A fenti egyenletek a t = o, A^Co) = o kezdeti feltétel /zérus időpillanatban a kompartmentekben lévő radioaktiv anyagmennyiség nulla/ mellett explicite - exponenciális alakbari - megoldhatók.
Egy tetszőleges j útvonal mentén egy adott szervbe bekerülő A^(t)
radioaktiv anyag mennyisége a
!LhÍLtK
dt

X

h

. f .A,(t) - X • A j (t)
^

/X - az adott szervre vonatkozó effektiv bomlási
állandó/
egyenlet, a bekerülő A(t) összanyagmennyiség pedig az
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Á( t.) = L AD(.t)

j

összefüggés alapján számitható. Az adott

szerv, vagy szövet Sugárterhelését a
D (t)

=

E C
M

t

S
0

A(t) dx

formula szerint határozzuk meg, ahol
E

- a szerv által lekötött effektív energia,

M

- a szerv tömege,

C Q - átváltási tényező,
D

- az okozott dózis.

Az ismertetett számitások elvégzéséhez az ACRO [_2l FORTRAN nyelvű
számitógépes programot adaptáltuk CDC-3300-as gépre. A program kiinduló lépésként beolvassa az input kártyákat /lsd. 3. és 4. ábra/, be
hivja a biológiai adatkönyvtár file-t /lsd. 5. ábra/, majd az input
kártyákon megjelölt felvételi módok szerint .rátér a szükséges számítási eljárások végrehajtására. A program output formátuma a 6. .és a
7. ábrákon látható, amelyeket feltételezett értékekre /I éves inhalá
ciós periódus alatt felvett 1 mikroCi aktivitásból eredő aktivitáskoncentrációk és dózisterhelések 1, illetve 50 év eltelte után hat
különböző radionuklidra/ elvégzett programfuttatás eredményeként kap
tunk.
1. nuklid-név, rendszám, tömegszám
2. stabilitási osztály, szervkód /23 különböző szervre
képes számolni a program/
3. szervenként: - fizikai, biológiai felezési idő,
- lenyelés és belégzés esetén a megfelelő
szervre vonatkozó eltávolodási hányadok,
- a keringésből a szervbe jutó hányad
4. effektiv abszorbeált energia az adott szervben, az oldékonysági osztályok szerint
5. ábra

A biológiai adatkönyvtár tartalma

Irodälom:
[1]

ICRP, Recommendations of thé International Commission on Radiological Protection, ICRP Publication 26, Annals of the ICRP,
vol. 1, No. 3, 1977
ICRP, Report of Committee II on Permissible Dose for Internal
Radiation, ICRP Publication 2
ICRP, Limits for Intakes of Radionuclides by Workers, ICRP Publication 30
'

[2]

Kitahara et. al.: ACRO - A Computer Program for Calculating Radiation Organ Doses from Acute or Chronic Inhalation and Ingestion of Radionuclides, PNCT 843-80-11, 1980
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Biológiai

adatkönyv-

tár bohivása

SZÁMÍTÁSOK
*

1

Belégzés

aktivitás a
légzőrendszerben

aktivitás a
gyomorbélrsz.
ben

Lenyelés

Sugárterhel é s akut lenyelés
esetén

Szerv,
szövet
sugárterhelés

Sugárterhel é s krónikus lenyelés
esetén

~
r
OUTPUT

3.

ábra

Az ACRO program r ö v i d i t e t t
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kártya:
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dátum
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- 136 SZÁMÍTÓGÉPES TERÁPIA TERVEZÉS

Deutsch Tibor, Várkonyi Péter
Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Chinoin Gyógyszerárugyár
Előadásunkban három terápiatervezési feladat kapcsán mutatjuk be
a számitógépes modellezés és szabályozás alkalmazását optimális gyógyszeradási problémák megoldásában. A gyógyszer input meghatározása a
modell identifikációval rokon feladat, mig azonban az utóbbinál a mért
biológiai válaszból a gyógyszer-szervezet kölcsönhatására következtetünk, addig itt az elérni kivánt terápiás hatás szolgál az optimális
gyógyszer-adás kiszámítására [l].. Az "a priori" optimális gyógyszeradagolás a beteg populáció egészére vonatkozóan biztositja a maximális
terápiás hatást. Mig az egyénre szabott visszacsatolás nélküli kezelésnél az orvos nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és foként gyakoriságú információval betege aktuális állapotáról, addig a feedback elvű terápiánál a gyógyszeradás a beteg mindenkori állapotának megfelelően valósul meg. Mindhárom esetben a tervezés alapja, a terápiás cél
valamint modell, továbbá a beteg/ek/ gyógyszerre adott válaszának
kvantitatív jellemzése.
"A priori"

Litium

terápia

tervezés

A mániás depresszióban alkalmazott litium kezelés sikere döntően
attól függ, hogy sikerül-e az egyensúlyi plazmaszintet a terápiás tartományban /0,8-2,0 mEq/lit/ biztositani. A tartományból felül kilépve
toxicitási tünetek jelentkeznek, mig alacsonyabb szintek a hatás megszűnését eredményezhetik. A ,feladat olyan litium adás meghatározása,
mellyel a betegek maximális hányadánál érünk el megfelelő terápiás hatást. A megoldás menetét az 1-3 ábrák szemléltetik.
Az 1. ábra mutatja az orális Li készitmények 2 kompartmentes modelljét. A modelIparaméterek értékét 40 betegen végzett kinetikai mérésekből határoztuk meg Í2l. Az i-edik betegre kapott paramétervektor
a felszívódásra, megoszlásra, valamint ürülésre vonatkozó állandókat tartalmazza. Az egyedi paramétervektorok valamint azok kovariancia mátrixainak/C./felhasználásával maximum likelihood becsléssel
í

számítottuk a populációra jellemző átlagos paramétervektort £ valamint
kovariancia mátrixot C(.l). Ezt követően a beadott dózisokkal/D/, valamint adási időpontoktol/T/definiáltuk a szóbajövő adagolási módokat
(2). Az egyidejűen bevehető tablettaszámot 1/2 tablettánként változónak tételeztük fel oly módon, hogy a beteg Li clearance-től függően
1 / 2 - 4 közötti tablettaszámot irtunk elő [ 2 ]..
A 2. ábra mutatja a terápiás csatorna elhagyását "büntető" függvényt (3), melynek felhasználásával a kezelés célfüggvénye matematikailag is megfogalmazható (.4-6). (.4) képlet szolgáltatja a 24 órára
definiált célfüggvényt, mig (.5) ennek várható értéke. Az optimális u
(q) stratégiát az tünteti ki, hogy ez biztositja a terápiás célfüggvény várható értékének minimumát [61. A feladatot egy sztochasztikus
optimalizálási módszerrel oldottuk meg [2], a kapott eredményeket a
3. ábrán mutatjuk be. Látható, hogy mig a konvencionális Li. terápiánál a betegek mindössze 4 %-ánál marad a Li szint a kivánt tartományban, ez az arány az optimalizált stratégia esetén 95 %-ra nő, anélkül,
hogy a .toxicitási veszély fokozódna.
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1. ábra
Tobramycin kezelés indi'vidua'lizdl'dsa [ 3 ]
Noha az antibiotikus terápia hatásosságáért az egyensúlyi plazmaszintek felelősek, az ismételt dozirozás folytán bekövetkező gyógy
szer kumulálódás - különösen az aminoglikozid tipusu készítményeknél
súlyos mellékhatásokkal járhat. Alapvető jelentőségű tehát az egyénre szabott beállítás, melyet,a Tobramycin im. adása kapcsán szemléltetünk [,3l. A Tobramycin farmakokinetikáját az 1 kompartmentes model
lel irtuk le (7) /4. ábra/. A normál,, valamint károsodott vesefunkcióju betegeken meghatározott kinetikai állandók értékét szintén a
4. ábra mutatja. Az ábrából kitűnik, hogy a két csoport között csak
a veseműködéstől függő Se kreatinin szint valamint eliminációs állán
dó értékekben jelentkezik szignifikáns különbség. A talált magas kor
reláció alapján a terápia tervezéshez a betegek Se kreatinin szintjét használtuk az eliminációs állandó előrebecsléséhez.
A feladat ebben az esetben is abból állt, hogy a dozirozást ugy
válasszuk meg, hogy a kialakuló állandósult állapotú Tobramycin szin
tek a terápiás tartományban helyezkedjenek el. Az egyénre illesztett
terápiát szimulációs program segitségével választottuk ki, mely a
beteg kinetikai paramétereinek ismeretében módot nyújt a várható
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- 54 plazmaszintek predikciójára. Az 5. ábrán két betegnél a kezelés során
kialakuló mért, valamint számitott plazmaszinteket tüntettük fel. Látható, hogy beszükült vesefunkcióju betegnél azonos dózisok mellett a
dozirozási intervallumot 8 órától 12 órára kell nyújtani ahhoz, hogy
a Tobramycin szint ne lépjen ki a megengedett tartományból.
Mesterséges pancreas algoritmus

optimalizálása

Az utóbbi években a cukorbetegség kezelésében minőségi változást
hozott a programozható inzulin infúziós pumpák [4], valamint a feedback elven működő mesterséges pancréas-ok [5] megjelenése. Az inzulin
infúziós pumpák programozásával jelen Kollokviumon külön előadásban
foglalkozunk [7], Itt a glukóz kontrollált inzulin infúziós rendszerek /GCIIS/ programozását tárgyaljuk.
A kísérleteinkben használt BIOSTATOR /Miles, USA/ szabályozó algoritmusát a 6'. ábra mutatja. A (8) összefüggésből látszik, hogy az
inzulin infúziós sebessége I/t/ egy statikus I g valamint dinamikus
tag összegeként áll elő. /IQ a bazalis inzulin infúzió, G az aktu-"
ális, G q az alap vércukor érték, G a.vércukor változás sebessége,
QI,KR ill. KF szabályozó paraméterek. '/ A feladat : QI,KR valamint KF
értékek olyan beállitása, melynél az egyes étkezéseket követően a beteg vércukor válasza a 6. ábrán szemléltetett normoglikémiás tartományban halad.
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- 55 A feladat megoldására az inzulin terápia lináris rendszer modelljét alkalmaztuk [6], mely a beteg inzulinérzékenységi függvényét és
szénhidrát abszorpciós kinetikájának fekete doboz tipusu leirását tartalmazza. A kidolgozott szimulációs program segitségével megvizsgáltuk,
zogy a BIOSTATOR szabályozó paramétereinek különböző állitása milyen
következményekkel jár a vércukor profil alakulására. Átlagos inzulin
érzékenységű és felszivódási kinetikával rendelkező beteg esetén kapott eredményeket mutat a 7. ábra. Látható, hogy túlságosan erős statikus kontroll nagy lengéseket okoz a rendszer viselkedésében, mely
hypoglikémiát is okozhat. Amennyiben viszont a dinamikus kontroll válik dominánssá, a vércukorszint kilép a megengedett tartományból. Az
ideális profilt a statikus és dinamikus kontroll olyan vegyitésével
lehet biztositani, melynél az elég intenziv statikus kontroll biztositja a vércukor emelkedés "megfogását" és a normalizálást, ugyanakkor a
dinamikus kontroll időben észleli a felszivódás első fázisában jelentkező glukóz szint emelkedését. Az alapértékre való visszatérés simasága szempontjából lényeges a KF érték megfelelő beállitása is.

6. ábra
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- 57 INZULIN INFÚZIÓS PUMPÁK PROGRAMOZÁSA
Pollák Tamás, Deutsch Tibor, Schulz Miklós, Tamás Gyula jr.
CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyárta Rt.,
Eötvös' Lóránd Tudományegyetem, SOTE I. sz. Belkilinika
Előadásunkban egy számitógépes terápiátervezési eljárást mutatunk
be cukorbetegek inzulin kezelése során. Az optimális inzulin kezelést
az jellemzi, hogy az inzulint az étkezéseket követően megjelenő glukóz áramnak megfelelő dózisban és időfüggvény szerint juttatja a szervezetbe. Ily módon elérhető, hogy a jól beállitott betegekben a vércukor szint alakulása megközelítse az egészségeseken megfigyelt vércukor
szintet, annak ellenére, hogy a kezelt beteg endogén inzulin termelése károsodott. Az inzulin terápia hagyományos formájában az inzulin
bevitele subcutan illetve intramuscularis uton történik napi meghatározott alkalommal és inzulin dózis alkalmazásával. Az inzulin terápia
fejlődésében jelentős állomást hozott a programozható inzulin adagoló
pumpák megjelenése, melynél az inzulin adagolása folyamatosan és előreprogramozott módon történik. Előadásunkban a SOTE 1. sz. Belgyógyászati Klinikáján vizsgált PROMEDOS /Siemens/ pumpák programozásával
foglalkozunk. [3]
Az inzulin terápia modellj e
Az inzulin kezelés egyszerűsített modelljét mutatja az 1. ábra.
Az ábra tanúsága szerint a szabályozott változó, a vércukor szint a
szisztémás keringésbe lépő illetve onnan távozó glukóz áram függvénye.
A keringésbe lépő glukóz áramot alapvetően a szénhidrát abszorpció dinamikája szabja meg, mig a glukóz felvétel az inzulin hepatikus valamint perifériás kontrollja alatt áll. Modellünkben feltételeztük, hogy
e két hatás additív es igy a vércukor szint a felszívódástól származó
glukóz szint emelkedés és az inzulin okozta szintcsökkenés algebrai
eredője
G (t) = G + (t) + G~(t)

(1)

Az egyéb - vércukor szint alakulását befolyásoló faktorok /stress,
munkavégzés, egyéb hormonok/ hatását, modellünk jelen formájában csupán implicit formában veszi figyelembe. Modellünk második alapvető
feltételezése abban áll, hogy az inzulin input-vércukor output kapcsolatot lineárisnak tekinti és igy a folyamatosan adott inzulin hatását
az alábbi konvoluciós integrállal adja meg:
G~(t) = t S u i (t) H i (t-x)
o

dr

(2)

Amennyiben tehát rendelkezésre áll a beteg inzulin érzékenységét jellemző H^ (T) függvény valamint az egyes étkezésekre vonatkozó G + időprofil, a beteg változó inzulin kezelési stratégia esetén várható vércukor profilja előrebecsülhető és igy az optimális terápia kiválasztásának alapjául szolgálhat. A betegre jellemző inzulin érzékenységi
valamint abszorpciós kinetikai jellemzők kísérleti meghatározásával
foglalkozunk a következő részben.
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1. ábra
Kiaériëti rész
Vizsgálatainkat 14 inzulinhiányos cukorbetegen végeztük, melyek
életkora 28 és 49 év között változott. A teszteket a BIOSTATOR /Glucose Controlled Insulin Infusion System/ mesterséges pancreassal végeztük, mely moduláris felépítésű, komputerizált inzulin adagoló rendszer. Az inzulin bevitel adott algoritmus szerint az aktuális vércukor
szerint és annak deriváltja függvényében történik.
A betegek inzulinérzékenységének meghatározására hárem, különböző körülmények között elvégzett teszt szolgált /2. ábra/.
A tesztek részletes ismertetése [.1,2] közleményekben található.
A különböző tesztek egységes értelmezése végett a regisztrált
vércukor értékekből valamennyi esetben meghatároztuk a karakterisztikus átviteli függvényt H^ (t), melynek értelmezését a 3. ábra szemlélteti. A görbe 3 jellemző paramétere: s a statikus inzulin érzékenység,
t ^ 2 az inzulin hatás félideje, valamint t^ áz, inzulin hatás késési ideje. Megjegyezzük, hogy egyetlen páraméter esetében sem találtunk
szignifikáns eltérést aszerint, hogy azokat mely mérési technikával határoztuk meg. A szénhidrát abszorpció meghatározásra a speciális abszorpciós tesztek szolgáltak, melyek során az inzulin feedback szerinti adagolásával történt a vércukor normalizálása. /4. ábra/
A regisztrált vércukor profilból, valamint az inzulin input- függvényből meghatározható a szénhidrát felszivódásra jellemző G + (;t) profil.
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mU/min
2„ ábra

insulin infusion

Derivative
t e s t s
of H/t/
1 itc
m t b
u t a
mmol l u T
H'/10/
-0,07+0,06 -0,05+0,02 -0,11+0,06
H'/20/

-0,25+0,06 -0,21+0,14 -0,26+0,08

H'/30/
hvao/

-0,30+0,13 -0,25+0,07 -0,20+0,13
-0,14+0,05 -0,12+0,06 -0,11+0,11

H750/

-0,05+0,04 -0,06+0,04 -0,05+0,04

mmol-Uu"1 -0,82+0,16 -0,75+0,13 -0,74+0,20
Ty2 min

23 ¿ + ¿,8

TDmin

8,1 + 2,3

6. ábra

21,6 + 3,6 17,6 + 3,1
75+1,9

6,8 + 2,6
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4. ábra

A számítás menetét szintén mutatja az ábra. Első lépésben a vércukor függvényt küíönbségképzéssel Ag* (t) függvénnyé alakítjuk, mely
a szomszédos 30 percekben mert értékek különbségét ábrázolja. Második
lépésként az inzulin hatást számltjuk az étkezési periódus alatt (2)
szerint, az u, függvények konvoluciójávai. A felszívódásra jellemző
AG

profil e két függvény különbségeként adódik (l)-nek megfelelően.
Terápia: tervezés

[.5,6,7].

A vizsgálatainkban alkalmazott PR0MED08. programozható pumpa az
alábbi kezelési lehetőségeket engedi meg /5. ábra/. Látható, hogy "A"
módban az lnfuzlé sebessége változtatható, de Időtartama kötötten 1 fira, mig "T" módban az lnfuzlfis sebesség állandfi és Időtartama állítható. A "t" módban a megfelelő nagy bétüs értékek feleződnek.
A terápia tervezés a rendelkezésre álló kezelés készletből annak a sorozatnak a kiválasztását jelenti, mely normoglikémiás profilt biztosit,
A feladatot dinamikus programozással oldottuk meg, melynek szerkezetét
a 6. ábra mutatja. A feladatban a 6 étkezésnek megfelelően 6 fokozat
van, a közöttük eltelt idő előzetesen adott.
A feladat megoldása során háromféle tipusu változót alkalmaztunk:
X^,X2 állapot^ u^,U2 döntési és G + input változót, ahol X^ a vércukor
szint a fokozat kezdetén, X_ az előző fokozat második órában adott inzulin mennyisége; G+ pedig a szénhidrát felszívódási profilja.'
Célfüggvényként a teljes felhasznált inzulin mennyiséget minimalizáltuk. A megoldásnál korlátozó feltételként vettük figyelembe, hogy a
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PROMEDOS
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•
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24

infúziós

0

30
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sebességek

20

40

54

60

S2

60

80 100 perc

5. ábra
vércukor profil sem az egyes fokozatok határán, sem azokon belül nem
léphet ki a normoglikőmiás tartományból. Adott felszívódási profilú
étkezések során egy optimális kezelési stratégiát mutat a 7. ábra .
Az ábráról leolvasható az étkezések időtartama és mennyisége is a kialakuló vércukor profil mellett.

Modell ver ifikdeid
Modellünk alkalmazhatóságának igazolására korrelációs analízist
végeztünk 3 PROMEDOS-sal huzamosabb ideig kezelt beteg adatainak felhasználásával. Azt vizsgáltuk, milyen az összefüggés a modell alapján
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6. ábra
becsült és ténylegesen mért vércukor értékek között a három főétkezést
követő időszakban.
E célból szimulátor programot készítettünk HP 65 kalkulátorra, mely a
beteg inzulin érzékenységi függvényének H. valamint szénhidrát abszorpciós profilja alapján adott kezelésre meghatározza 'a beteg várható viselkedését /8. ábra/. A mért és számított értékek közti magas korreláció mutatja a modell predikciós erejét. A szignifikánsan zérustól eltérő tengelymetszet a reggeli és ebéd szakaszban jelzi, hogy a fizikai
aktivitás növeli a látszólagos inzulin érzékenységet. Ez a nyilvánvaló magyarázata a jósoltnál alacsonyabb vércukor szinteknek, hiszen a
becslés az ágyhoz kötött állapotban elvégzett inzulin érzékenységi mérések alapján történt.

«
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7. ábra
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- 166 GYÖGYSZERKINETIKAI MÉRÉSEK TERVEZÉSE:
A MÉRÉSI FÜGGVÉNY SZEREPE ÉS MODELLEK DISZKRIMINÁLÁSA
Tornóci László és Kanyár Béla
Semmelweis OTE Kórélettani Intézet és Országos "F.J. Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, Budapest
1. Bevezetés3

aéIkitüzés

A gyógyszerkinetikai és más görbevonalakkal leirható mérések esetén a kisérleti adatok értékelése rendszerint néhány jellemző, paraméterek meghatározásából, becsléséből áll. A becsült paraméter hibáját
befolyásolja a mérési hiba és a mért pontok száma mellett a modell
matematikai alakja, valamint a mérési tartomány, benne a mérési /mintavételezési/ pontok eloszlása.
A kísérlettervezés elméleti része, a számolások elsősorban az utóbbi két tényezőben adhatnak segitséget. A tervezésnél, a szóbajöhető modellek kiválasztásánál a fizikai, biológiai stb. realitás mellett
meg kell vizsgálni a modellek ekvivalenciáját, valamint a szerkezeti
és globális azonosíthatóságot [10}. Az elméleti elemzések eredményei
különösen összetett - négy-öt paramétert meghaladó - modellek alkalmazásánál megkímélhetnek felesleges számolásoktól és kísérletektől,
ill. kevésbé releváns következtetések levonásától. Természetesen az
ilyen elemzéseknél a kisérletező tapasztalata és intuiciója is sokat
segithet.
A mért pontok eloszlása a mérési tartományon belül is meghatározó lehet a becsült paraméter hibájára nézve. Az optimális viszonyok
felderítése érdekében a paraméterbecslésnél alkalmazott regressziós,
ill. Fisher-féle információs mátrix tulajdonságait célszerű elelmezni.
Az információs mátrix alakja a következő:
M = F' W F,
ahol: F

.3fi.(x,p)
ij

(1)

f(x,p): a mérési függvény /modell/
x
: független változó
p
: paraméter-vektor
W
: a mérési hibára jellemző, un. súlytényező mátrix.
Az M mátrix determinánsa forditva arányos a paraméterek hibatartományát meghatározó ellipszoid térfogatával [.'1,51. Ezért, ha minimális paraméterhibára törekszünk, akkor a mérési pontokat ugy kell megválasztani, hogy a determináns értéke maximális legyen. A det (M) =
maximum kritérium szerinti tervezéseket D-optimális tervezéseknek nevezzük. Amennyiben nem a paraméterek, hanem a mérési függvény értékét
kívánjuk a lehető legkisebb hibával becsülni, akkor un. G - és Q-optimális tervezésekről beszélünk [4,5],
A korábbi D- és Q-optimális számolásaink [7,9] folytatásaként a
következő két kérdést vizsgáltuk:

-
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-

a./ a mérési függvény matematikai alakjának szerepe a tervezésnél, az eredmények függése a választott matematikai leirástól,
b./ modelldiszkriminálási tervezésekhez számirógépi program készitése és az eljárás alkalmazhatóságának vizsgálata.
2. A mérési függvény matematikai

alakjának

szerepe

Előfordul, hogy a modell és igy a mérési függvény választása
nem egyértelmű, több hasonló lefutásu függvény is jól felhasználható
a mérési adatok leirásánál. Különös sokrétűség tapasztalható a kötéskinetikában szigmoid jellegű görbék leirásánál, a RIA /radioimmunoassay/
vizsgálatokban.
Mivel az információs mátrix a függvény paraméter szerinti parciális differenciálhányadosait tartalmazza, a mátrixot, s igy a Doptimális tervezés eredményét is befolyásolja a mérési függvény matematikai formája, alakja is.
A matematikai alak hatását először egy csökkenő jellegű görbén
vizsgáltuk /l. ábra/. Feltételeztük, hogy a mért pontok leirása mind
az egytagú exponenciális, mind az egyszerű hiperbola függvény alkalmas, az ábrán megadott paraméterekkel. Mindkét esetben két paramétert
/A és
ill. A és B/ tartalmaz a függvény, ezért minimálisan . 2 db
D-optimális mérési pontot kapunk. /Több pont esetén ezeken a helyeken kell ismételni./ A tervezési eredmények szerint az exponenciális
függvény esetén az optimális pontok: t^=0 és t 2 =l,8, a hiperbola esetén pedig: t^=0 és t 2 =2. Tehát eltérés csak a nagyobb független
változó /t/ értéknél van, de az is kicsi.

1. ábra
A 2. ábrán a szigmoid alakú mérési görbét egyszer egy Weibu'll-féle
eloszlásfüggvénnyel /a./, másszor pedig egy Hill-féle kötéskinetikában használt hiperbola-függvénnyel /b./ közelitjük. A D-öptimális

-
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3. á b r a

- 172 pontok itt is közel esnek egymáshoz. Ebben az esetben a két leirást
összehasonlítottuk az izoinformációs görbék felvételével is. /Az izoinformációs görbék áz azonos determináns-értéket összekötő szintvonalak a két mérési pont x-koordinátájának sikjában./ A 3. ábra szerint
a két görbeseregnek az x 2 = x^ egyenesre vett tükörképe közel esik
egymáshoz, azaz az optimális pontok környezete is kevés eltérést mutat.
A vizsgált példáknál kapott eredményeink szerint a mérési függvény matematikai alakja csak kismértékben határozza meg az optimális
pontelopzlást, Ez megnyugtató abból a szempontból, hogy az egyik
függvénnyel kapott D-optimális pontok optimálisak /ill. közel optimálisak/ maradnak akkor is, amikor más mérési függvényre térünk át.
Természetesen extrém esetben - különösen akkor, amikor a két alkalmazott modell a paráméterek számában is eltér - a matematikai alaknak is komoly szerepe van.
3. Tervezés modellek közötti diszkriminálás

céljából

Több szóbajöhetö biológiai elképzelés, mechanizmus közül a helyes
kiválasztását elősegítheti a különböző mechanizmusokhoz tartozó eltérő matematikai leirás közötti diszkriminálás, a mérési adatokhoz
jobban illeszkedő modellek előtérbe hélyezése [2]. Ekkor a tervezés
célja olyan mérési pontok kiválasztása, melyeknél a szóbajöhető modell-leirások a legjobban különböznek, figyelembevéve a mérési hibát
is.
A modelldiszkriminációs vizsgálatokhoz készitett FORTRAN-nyelvű
programokban a Box és Hill [3,6] által bevezetett diszkriminációs
függvényt használjuk. A program két fő részre bontható: egy modellillesztő és egy célfüggvényt számoló, majd a maximumot meghatározó
részre. Az alkalmazott eljárás vizsgálatához egy a mérést szimuláló
programrészt is készítettünk, s igy a szekvenciális tervezés-mérés
műveletsor szimulálása is megoldható.
Diszkriminációs célfüggvényt számoltunk az 1. ábrán bemutatott
exponenciális és hiperbola mérési függvényeknél. A 4. ábrán a cél-

4. ábra
függvény értéke látható egy ujabb mérési pont t-értékének függvényében. A számolás 4 db mérési pont után készült és a kapott görbe szerint az 5. mérést t=3 körül kell elvégezni. /A mérés szimulálásához

- 69
az y=l«e '
+e függvényt alkalmaztuk N(OjO,l) eloszlású zaj mellett./ A pontok számának növelésével a célfüggvény, maximumáinak helye
alig változott. Viszont több />10/ pont esetén az optimális ponteloszlás olyan, hogy t=3 körül 2-3-szor annyi pont van, mint a t=0 és
t=0,6 maximumhelyek környezetében.
Lacy és Dunne [8] vizsgálataihoz hasonlóan a tagok számában különböző exponenciális függvények, modellek diszkriminálhatóságával
is foglalkoztunk. A mérési adatokat kéttagú exponenciális függvénynyel szimuláltuk és számoltuk azokat a független változó értékeket,
melyek az egytagú és kéttagú exponenciálisból álló mérési függvény
diszkriminálása szempontjából optimálisak. Ezt összehasonlítottuk
olyan esettel, amikor az ujabb mérési pontokat a mérési tartományon
belül egyenletesen szórtuk szét. Az 5. ábra ilyan összehasonlítást
o
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5. ábra
mutat be, miközben a diszkriminálhatóság jellemzésére a két modell
illesztése után kapható reziduál négyzetösszegek /SSQ/ arányát használjuk. Látható, hogy a kezdeti 7 pont mellett /N=7/ SSQ 1 /SSQ 2 «1, azaz az egytagú exponenciális ugyanolyan jól illeszkedik mint a kéttagú. A pontok számának növelésével a négyzetösszeg-arány javul, de az
un. ekvidisztáns felosztásnál kevésbé, mint a tervezett esetben. Tehát az alkalmazott tervezési számolás elősegiti a mérési függvények
diszkriminálása szempontjából kitüntetett pöntok felderítését.
Más paraméterértékek, más indulási ponteloszlás és más mérési
hiba feltételezésével előfordulhat, hogy már N«8 pontnál is eltér a
két görbe, azaz a tervezett mérés jobb, mint pl. az" ekvidisztáns.
Mind a mérési függvény matematikai, alakjának szerepéről, mind a
modelldiszkriminálásról kapott eredmények a vizsgált és a gyógyszerkinetikában gyakran használt esetekre vonatkoznak. Az általánosítást
szinte lehetetlenné teszi az, hogy paraméterekben nemlineáris mérési
függvény esetén a tervezési eredmények függenek az aktuális paraméterértéktől. Pedig csak a tervezést követő mérés célja a paraméterérték meghatározása, bécslése. Ezért nemlineáris esetben a fokozatos
javítás, a szekvenciális tervezés kerül előtérbe, amikor a tervezés
és mérés, majd becslés ciklus addig ismétlődik, améddig érdemleges
javulás mutatkozik.
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4.

ti88zefoglalás

A tervezési számolásokkal meghatározhatók azok a mérési körülmények, melyek mellett ugyanannyi mérést végezve az adatokból becsült
•értékek hibája kisebb, mint a véletlenszerűen beállitott mérések esetén. A nemlineáris mérési függvények esetén azonban a tervezési eredményekét befolyásolja az alkalmazott matematikai formula. Vizsgálataink szerint, ha a mérési függvényeknél a paraméterek száma ugyanakkora, akkor a különbség rendszerint kicsi.
Tervezési kritériumok adhatók meg olyan esetben is, amikor a szóbajöhető modellek, mérési függvények diszkriminálására törekszünk. Az
általunk készitett programban a Box és Hill által bevezetett diszkriminációs célfüggvényt alkalmaztuk. Számitógéppel szimulált "mérési adatok" esetén azt kaptuk, hogy optimális tervezés melletti mérés jobb,
mint pl. az ekvidisztáns pontelosztás, az adott mérési tartományban.
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- 178 A BATEMAN-MODELL ÉRTÉKELÉSÉNEK UJ LEHETŐSÉGEI ENTHEROHEPATIKÜS.
FOLYAMAT FIGYELEMBEVÉTELE ESETÉN

KÖR-

Péchyné Tarr Mária, Eöry Ajándok, Elekes István, Nagy Kornél
Gyógyszerkutató Intézet Közös. Vállalat
;

Kivonat

Gyors felszivódásu vegyületek esetén a vérszintgörbe felszálló
ága általában kevés pontból rajzolódik ki. így az inváziós állandó /k^/
számítására kidolgozott módszerek figyelembe veszik a görbe maximális
pontját /szélső értékét/, valamint leszálló ágát is /k2/ az abszorpció pontosabb becslésére. Ezeknek a módszereknek a pontossága azonban
nem garantálható, ha a vérszint-görbe "szabálytalan" lefutásu pl. abban az esetben, mikor enterohepatikus körfolyamat következtében a
plazma koncentráció ismételten megnövekszik. Előadásunkban egy uj
sztochasztikus közelítésmódot javasolunk, mely a keresztmetszeti adatok varianciáját ugy veszi figyelembe, hogy kihasználja a steady-state egyensúlyi állapotot.
Már a farmakokinetikai vizsgálatok olyan egyszerű esetében is,
amikor egyetlen dózisban adott vegyület vérszint-görbéjét kivánjuk
elemezni, minden ismert folyamat külön kompartment formájában történő figyelembevétele komoly matematikai nehézséget jelent. A dózis-koncentráció viszony tisztázásához több folyamat el is hanyagolható.
A legegyszerűbb esetben a test egy olyan két-kompartmentből összetett
nyilt rendszernek tekinthető, amelyet az 1. ábrán mutatunk be. Ez a
modell a jól ismert Bateman -függvénnyel irható le [1], melyet
Teorell [2] más jelölésmódban ugyancsak leir és Dost [3—41 érdeme
már az azonosság felismerése.
Az elméleti háttér
Az elsőrendű kinetikának megfelelően zérus értékű időeltolást
feltételezve, azaz ha az abszorpció a vegyület beadását követően azonnal /t=0/ megindul, az 1. ábrának megfelelő rendszert az alábbi differenciál-egyenletekkel irjuk le /Krüger-Thíemer, [5]/: _
d0

pl _

dt

k

lGgi ~

k

2Cpl

CD
dt

1

gi

A két folyamatot és az eredő görbét a 2. ábrán szemléltetjük.
Mivel a vegyület beadását egy D dózisban pillanatszerünek tételezhetjük fel /akár intra- akár extravasculáris kezelésmódban/ C^-al
jelölve a kezdeti koncentrációt a gyomorbél kompartmentbén, az abszorpció fázisában ezen kompartment koncentrációja
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,cgi

= c

o"cpi

(2)

A vérszint változása tehát két tagu kifejezéssel reprezentálható /v.ö
•( 1) első egyenletével /:
dQ.
— ..=
űt

k'1
í ( C o - Cpl
,)

t_átát__
o
max

(.3.)

es
dQ

—

1

ol
=

-k„C
.
2 pl

dt

tmax..átst„
00

v (4)

Megjegyezzük, hogy entherohepatikus körfolyamat feltételezése esetén
t„ helyett mindig olyan t > t m a x időpontot keresünk, amely még megelőzi a ciklust
A változást igy két időszakra bontva realisztikusabb, ha az elimináció fázisát is inkább a
.
,
dQ.
— =
dt

k ' (C
2
o

- C . )
pl

( 5)

kifejezéssel irjuk le. A (CQ - C p l ) értéke ugyanis a t ^ ^ t á t ^
időintervallumban már az eliminált /a vizelettel ürülő/ mennyiséget képviseli.
Leegyszerűsíthető tehát a kifejezés, összevontan kezelve, a vizs
gált tartományban:
dQ ,
' -iBi = k (C - C .)
p
dt
°

t ^tát
esetén k=k.
o
max
, 1
t
átát esetén k=k_
max

00

(6)

2

A steady state egyensúlyi állapot fennállását feltételezve azt a
. ..a,(.c rt - c . )
°

P

1

=

0

t

( 7)

dt
°
alakban irjuk fel.
Enterohepatikus körfolyamat figyelembevétele esetén a bélből való felszívódás kinetikai paramétereit külön számítjuk. A vérszint gör
bét a két felszívódási görbe /I. és II. görbe/ összegzésével számított AUC-vel jellemezzük közös. C induló koncentrációval számolva.
' Az UQ módszer

alaptétele

Induljunk ki most a (6) egyenletből< Több kompartmentes rendszerekre másutt [6-71 kimondott tételünk alapján ez a derivált.forrnája a
Q

P1 -

r

<co" V

"(8) '
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4

standardizált regressziós egyenletnek,
Bizonyítás. Deriváljuk C8)-át:
dQ .

=

.d (,C - C . )

r

dt

.

2—Ei

dr

_

+

, ... dt

dt

(r

- C , )

°

(.9)

P1

A steady-étate feltételből következik /ld. a (7) egyenletet/, hogy
(9) az alábbi egyszerűbb alakba irható
dQ.
•

—

dt

dr
=

—

dt

(c

°

-

C

Pl

)

(10)

A (10) és (6) kifejezések összevetéséből kapjuk, hogy az áramlásegyüttható keresztmetszeti adatokból számított korrelációs együttható
idő szerinti deriváltjai:
dr
' k = —
; dt

(11)

Az igy kapott áramlási együtthatók standard:hibáját és konfidencia
intervallumát a
S.E.(k) =

,

1

ii
É(t i - t)

(12)

ill. a
.

t(n-2,

^

l-l/2a)

(13)

- t)'

képletekkel adjuk meg

/levezetést ld. '..[7]-ben/.
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- 76 A KOMPARTMENT.-ANALIZIS EGY ÜJ MEGKÖZELÍTÉSI MŐDJÁRÖL: CSÖVES REKESZMODELLEK*
Győri István, Eller József
Szegedi Orvostudományi Egyetem Számitástechnikai
1.

Központja

Bevezetés

A biológiai jélenségeket leiró matematikai modellekben igen gyakran szükséges a biológiai folyamatok természetéből adódó időkésleltetésekkel számolni. Például egy populáció létszámnövekedésének modellezésénél a terhésség ideje, ¡vagy az élettartam, máskor a jelek, ingerek
átviteléhez vagy anyagok transzportjához szükséges tranzitidők okoznak
időkésleltetést. Az időkésleltetésnek, vagy ahogy a műszaki életben
nevezik, holtidős tagnak, a biológiai rendszert leiró egyenletekben
történő megjelenése azt jelenti, hogy az ilyen jelenségeket leiró differenciálegyenletek un. retardált argumeritumU vagy funkcionál-differenciálegyenletek lesznek.
Az időkésleltetéseknek a rekeszmödellekben /kompartment-modellezésben/ történő alkalmazásáról Reeve és Baiiey [150 ^ ^ I - a l b u m i n emberben történő eloszlásával, Bellman [3]-a farmakokinetikai problémák uj
matematikái leírásával kapcsolatban irt. Ezek, továbbá Cobelli és
Rescigno [4], valamint Rubinow és Winzer [17] dolgozatai késztettek
bennünket arra, hogy foglalkozzunk a nem-elhanyagolható transzportidőket tartalmazó, általunk csöves rekeszmodelleknek nevezett rekeszrendszerek elméletevél, illetve néhány, az alkalmazásúkkal kapcsolatos kérdéssel.
Az olyan tipusu funkcionál-differenciálegyenletek elméleti vizsgálata, amelynek valamely csöves rekeszrendszer matematikai leírásából származnak, pl. Lewis, Anderson [14], Győri, Eller [8], Győri [7],
Krisztin [13] munkáibán megtalálhatók, így jelen dolgozatunkban csak
a modell lényegére, a modellt leiró differenciálegyenletek főbb tulajdonságaira, illetve az alkalmazásokkal kapcsolatos és az egyenletek
numerikus megoldása szempontjából is lényeges néhány kérdésre szorítkozunk.
2.

A' módéit

Jelöljék

és a

modellégyérílétek

valamely kompartment-rendszer kompartmentjelt,

*j_(t) jelentse a C^ rekeszbén a t időpillanatbán található anyagmenynyiséget és C Q -lal jelöljük a kompartment-rendszer környezétét. Tételezzük fél, hogy - a klasszikus esettel szembén - az egyes rekeszek
közötti anyag-átáramláshoz szükséges idő nem hányagolható el. Ez a
szituáció ugy képzélhétő él, hogy a C^ rekeszből a Cj rékeszbe egy
- valódi vágy képzeletbéli - csövön keresztül halad az anyág. Megjegyezzük, hbgy az i=j esetbén P^^. egy a C^-ből induíő és oda visszatérő csövet jelöl. Az i-edik és j-edik rekeszt tartalmazó részletet
sematikusan az 1, ábrán mutatjuk bé.
* A kutatást az Egészségügyi Minisztérium 12/4-21/499 szám alatt tá<
mogatta.
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1.Ábra. Csöves kompartment-rendszer i-edik es j-edik rekeszének
i i .
sémaja
Az 1. ábrán látható függvények jelentése a következő:
(1) A tsO időpillanatban a C^ rekeszből a C i rekesz felé kilépő anyag
sebessége

j (x.. (t)'), / j=l,n, i=0,rí/ , ahol g ^ f x ) a [0,=»)-en folytonos
x
monoton nemcsökkenő függvény. Abban az esetbén, ha 9^j( x ) =
' az
a^j állandókat frakcionális sebességi állandóknak nevezzük.
(2) A C, rekeszből a C. rekesz felé haladó anyagnak a P- i csövön való
áthaladásához t ^ /SO/ , /i,j=l,n/ időre van szüksége.
(3) A C Q környezetből a tSO időpillanatban a C^ rekeszbe történő anyagbeáramlás sebességét I^tJ-vel jelöljük /i=l,n/, ahol I ^ t ) a [0,°°)en folytonos nemnegativ függvény.
Az itt bevezetett csöves rekeszmodellt matematikailag az
n
n
x
,(t) = - E g..(x.(t)) + E g,u(x.(t—tJu)) + I.(t) , tiOj i=l,n (1)
1
13
1
j=0 3 1 1
j=l 1 3 3
retardált argumentumu differenciálegyenletrendszér irja le /lásd pl.
[7]/.
A rendszer tanulmányozásához, illetve a differenciálegyenletrendszer megoldásához ismernünk kell a rekeszekben található anyagmennyiséget a [ - t , Ó 1 időintervallumon, ahol
x =

max
Iái, ján

Ezeket a mennyiségeket a [-x,0l-n értelmezett cp^t) /i=l»n/ kezdeti
függvényekkel megadva az (1) retardált argumentumu differenciálegyenletrendszérhéz az
,
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x^ít.) =.<PiCt) ,

- TTát-áO, i=T7n

(2.)'

kezdetiérték-feltétel tartozik.
Az • (1)— (2 ) kezdetiérték-probléma megoldása mindig létezik és"
egyértelműen meghatározott a [0,«)-ö'n, és ^ (t
/i=l,n, -xátsO/
esetén x ^ t ) ^ )

/i=l,n, t^O/. Abban az esetben, ha I ^ t j s i ^ állandó,

az (l )-(2) kezdetiérték-probléma bármely korlátos.x i (t) megoldása
t-*oo

esetén tart egy c^ egyensúlyi helyzethez, amely megoldása a

' n
n
- E
(c. ) + E g. .(c• ) + I, = 0 , i=l,n
3
3
_j=0 3
j=l
egyensúlyi egyenleteknek
[7,131.
Az (1) egyenletrendszer speciálisan magában foglalja a klasszikus rekeszmodellek egyenleteit is, ha ugyanis minden i,j-re T^j=0,
akkor (1) az
x. (t) =
1

i
n
n
- E g . . (x. (t ) ) + E
j=0 3 1 1
j=l

g. ,'(x. (t)) + I. (t),
3
\ '

tsO, i=l,n (3)

közönséges differenciálegyenletrendszerbe megy át. A kezdetiérték-feltétel ekkor a t=0 pontra zsugorodik, azáz

x±(0) = x Q i ,
lesz.

i=I7n

'

(4)

-

A modell és vele együtt az egyenletek általánosíthatók arra az
esetre is, amikor a rekeszeket több cső köti össze eltérő transzportidőkkel/ [91; lásd még a következő pont végén közölt példát/, vagy az
összekötő csövek száma ugyan egy, de a transzportfolyamat a csőben
egy valószínűségi eloszlásfüggvény szerint megy végbe [,8l.
A rekeszek között több csövön párhuzamosán, - különböző transzportidőkkel történő anyagáramlást Kanyáp és mtsai [12 ] alkalmazták
radiokardiogramok matematikai leírására. A különböző transzportidejü
csövek a kis- illetve riagyvérkört modellezték. Vizsgálataik azt mutatták, hogy a számolt és mért görbék közötti eltérés erősen függött
attól, hogy a nagyvérkört hány különböző transzportidejű csővel modellezték. A csövek számának növelésével nőtt az Illeszkedés jósága
is, ami teljesen egybeesik azzal, hogy a nagyvérkörön való átfolyási
idők legjobban egy valószínűségi eloszlással irhatok le.
3. Egy' approxirríác iós séma
A csöves rekeszrendszereket leiiró retardált argumentumú differenciálegyenletek gyakorlati célokra történő alkalmazásának egyik fő akadálya lehet, hogy nincsenek olyan jól használható és elterjedt számitógépes programok, amelyekkel áz ilyen tipusu egyenletek numerikusan megoldhatók lennének.
.
Ezért is érdemes foglalkozni a Repiin [161 által csupán elméleti érdekességként, majd Janusevszkij [11] könyvébén már a holtidős taggal
rendelkező szabályozási rendszerékben gyakorlati Haszonnal is alkalmazott approximációs eljárássál. Az eljárás lényege, hogy például áz
egy csőből és egy rekeszből álló zárt rendszer
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x(t) =

-g(x(t)) + g(x(t- T )) . ,

X (t ) = cp(t ) ,

tíO ...

(5)

. -TátáO

retardált argumentumu differenciálegyenletének x(t) megoldását az
x(N,0) ( t )

=

_ g{x (N,0). (t))

+ g(x(N,N)(t))

¿(N/i) ( t ) = - ^ ' ^ U ^ ' ^ l t )
X(N,0)(0) =;<p(0)/

x (N,i) ( 0 ) =

,

^

^

t*>, í=17n

(Í

;1)T/^(S)
-it/N

ds,

(6)

í=T7n

közönséges differenciálegyenletrendszer
megoldásával ugy,
hogy, max ¡1
(t)-x(t) | •*• 0 , N-*», bármely T>0 esetén.
O^táT
Az ilyen tipusu közelités konvergenciáját bizonyos feltételek
mellett Repin [16] és Banks [2] is bizonyította. Banks egyúttal rámutatott ennek a közelítésnek a használhatóságára a biológiai modellezésbén.
A fenti approximációs technika előnye, hogy a retardált egyenletek numerikus megoldása visszavezethető közönséges differenciálegyenletek megoldására. Azonban, mint könnyű észrevenni, a (6) egyenletek
nem rekeszmodell-egyenletek, igy célszerű módositani az approximációs
egyenletek struktúráját. Ilyen változtatást Győri és Eller [9] javasolt
1981-ben, Baker, Schotz Cl], Sharney, Wassermán, Schwarz [18] illetve
Reeve és Bailey [15] heurisztikus alkalmazásaira támaszkodva, majd
ezirányú eredményeiket 1982-ben megjelent dolgozataikban [ 5,10] foglalták össze, lineáris esetre.
Ez utóbbi approximációs technikánál az (1)•egyenletekkel leirt
csöves rendszert egy nagyobb számú rekeszt tartalmazó, cső nélküli
kompartment-rendszerrel közelitjük. A közélitő rekeszrendszer származtatása szemléletesen a következőképpen vázolható. Vegyük bármelyik
Pj^ csövét, melynek tranzitideje
® s vágjuk N..^ darabra ugy,
hogy az egyes csődarabokhoz ugyanaz a T j d / N j d tranzitidő tartozzék.
Ezután közelítsük ezeket a csődarabokat olyan sorosan összekapcsolt
rekeszekkél, melyeknek transzportegyütthatója N j d / T
vagyis amelyek
turnover-ideje megegyezik a közelitett csődarabok tranzitidejével. Továbbá, a kezdeti /t=0/ időpontban az egyes közelítő rekeszekben lévő
anyagmennyiségek egyezzenek meg a megfelelő csődarabokban lévő anyagmennyiségekkel. Az igy kapott közélitő cső nélküli rekeszmodellt a 2.ábra
szemlélteti, egyenletéi' pedig a következők:
n

n

'

n N

.

z.(t) = - E g.üz.ít)) +
E gli'(z.(t)) + E r ^ M
1
j=0 3 1 1
j=l 1 3 3
j=lTij 1 3
T

^g.^z^t)) - ^

ij=°

.

Z^](t),

T

[N .]
J

(t) + I,(t),

ij*°
.(7)

-

*ji1(t)

=

T*1 Zji"lLct)"

8 0

z

-

jí I ( - t } '

k=

27N~7 , T . ^ o ,

i,j=T7n

A (7) közönséges differenciálegyenletrendszerhez tartozó kezdeti feltételek

z.(0)=<p.(0),
1

rvi
Z * (0)=

1

31

-(k-l)t. . /N. .
3i
. ,
/
g. C<f.(s)) ds , k=l,N. . ,
~

kT

(8)

N

ji/ ji

i, j=T7n

A közelitő rekeszrendszer (7) — (8) modell-egyenleteiben z.(t) a csöves
[k]
z
rendszer i-edik rekeszében lévő x^(t) anyagmennyiséget,
j í (t)
pedig az i-j irányú cső k-adik darabjában lévő anyagmennyiséget approximálja.
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2.Ábra. Közelitő csőnélküli kompartment-rendszer:
az 1.ábrán megadott részrendszer közelitő modellje
(A dupla nyilaknál abszolút, a szimpla nyilaknál
relativ sebességek vannak feltüntetve.)
Az Nj^ darabszámokat a következőképpen választjuk meg. Ha N>>1
természetes szám és T=
N

ji

=

[N

*Tj±/T]

max T
Iái, ján
'

1,3

3
=

/>0/, akkor legyen
^

ahol [.] itt egészrészt jelent. Ebben az esetben bebizonyítható, hogy
az N szám korlátlan növelése esetén a (7)-(8) közeliő modellegyenletek
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zi^t

^ ( t.) megoldásainak

sorozata konvergál az (l )-(2) egyenletek

x i ( t ) megoldásához /i=l,n/ és a konvergencia bármely véges. [P,TJ intervallumon egyenletes. Az alábbi numerikus példa azt mutatja, hogy
már elég kis N-re igen jó közelités érhető el.
Példa. Közelitsük a 3. ábrán látható, egy rekeszből és három
csőből álló lineáris rendszert az N=4 választás mellett.
>.Z—fe
0.3—p
0.5—fe
•0.4

0.5>

[4.0>

3.Ábra. 1-rekeszes 3-csöves zárt kompartment-modell
A közelitő csőnélküli kompartment-modell sémáját a 4. ábra mutatja. A csöves modell egyenletének az x(t)= exp(3t), -látáO kezdeti
állapothoz tartozó megoldását és annak a 4. ábrán megadott modell
szerinti közelitését numerikusan meghatározva a 5. ábrán látható görbéket kaptuk.

4..Abra. A 3. ábra. modellj át közelitő csönélküli rendszer
A retardált differenciálegyenletek numerikus integrálására implementáltuk Tavermini módszerét [.191, közönséges differenciálegyenletekre a Runge-Kutta-Fehlberg formulákon alapuló RKF4 5 [6] Fortran
rutint használtuk.
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5.Abra. A 3.ábra modellegyenletenek megoldasgörbéje (
és annak a 4>ábra modellje'szerinti approximációja (

)
•—•)
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A THROMBOCYTA-KÉPZÉS SZABÁLYOZÁSÁNAK MATEMATIKAI MODELLEZÉSE*
>(p
c

^

'
fl
l.
Eller József, Győri István, Zöllei Magdolna, Krizsa Ferenc
Szegedi Orvostudományi Egyetem Számítástechnikai Központja és
II. sz. Belgyógyászati Klinikája
Bevezetés

A thrombocyta-képzés szabályozásának mechanizmusáról ma még sokkal kevesebb ismeretanyag áll rendelkezésre, mint egyéb vérképzési
folyamatokról /pl. erythrop(oesis/. Ez tükröződik abban is, hogy csak
az utóbbi években jelentek ;meg a szakirodalomban a folyamat matematikai modellezésével foglalkozó publikációk. Wichmann és mtsai [7] 1979ben, ill. Mapvyx [5] 1980-ban egy-egy négy kompartmentet /elkötelezett
őssejtek, megakaryocyták, thrombocyták és thrombopoetin/ tartalmazó
modellt adtak meg, és modelljeiket
/egymástól különböző/ késleltetett
argumentumu differenciálegyenletrendszerekkel irták le. Később Wichmann
és Gerhardts [8] a thrombocyta-pusztulás részfolyamatát egy kétdimenziós Von Foerster-féle parciális differenciálegyenletrendszerrel modellezték, külön kompartmentnek tekintve a lépben ill. a vérben levő
thrombocytákat.
Az alábbiakban ismertetendő modellünket az emiitett munkákra támaszkodva fejlesztettük ki [2], az ott közölt modellek általunk alkalmasnak itélt elemeinek adaptálásával, ill. a következő lényeges módosításokkal :
- a proliferáció's és a maturációs folyamatot is a sejtpopulációk kinetikájának modellezésében jól bevált Von Foerster-egyenlettel Írjuk le,
amely lehetővé teszi az osztódási és az érési idő pontosabb beépítését a modellbe;
- modellünk figyelembe veszi az elhalt thrombocytákból keletkező un.
kalonok kísérletileg igazolt maturációt fékező hatását is.
A modell leírása után röviden ismertetjük a modellegyenletek tulajdonságait, majd kitérünk az egyenletek numerikus megoldásához használt módszerekre és bemutatunk a modell számitógépes szimulációja során kapott két tipikus eredményt. Végül függelékben ismertetjük az
alkalmazott Von Foerster-féle populációkinetikai egyenletet és a közelítésére felhasznált approximációs technikát.
A modell

ismertetése

4
A thrombocyta-képzés folyamata röviden a következőképp vázolható:
a csontvelőben levő pluripotens őssejtek egy részéből thrombocyta-irányban elkötelezett őssejtek keletkeznek, ezek néhány osztódást követően maturáló óriássejtekké, megakaryocytákká alakulnak, majd az érés befejeződésével thrombocytákká esnek szét és a vérbe kerülnek. A
vérben levőkön kivül a thrombocyták jelentős hányada a lépben raktározódik, és a két thrombocyta-kompartment között folyamatos kétirányú
diffúzió van. Az elkötelezett őssejtek osztódását és a megakaryocyták
érését a thrombopoetin hormon stimulálja; ezenkívül kimutatták az elpusztult thrombocytákból keletkező kalonok maturációt gátló hatását is.
Jelen munka az Egészségügyi Minisztérium 12/4-21/499.támogatási számú tárcaszintű kutatási témájában készült.

- 206 A folyamatra kidolgozott, hat kompartmentet tartalmazó matematikai modellünk sémája az 1. ábrán látható, mig a modellben szereplő
mennyiségek jelentését az 1. táblázat foglalja össze /lásd a függeléket a Von Foerster-egyenlettel kapcsolatos jelölések és fogalmak
jobb megértéséhez/.

'
ii
I.Abra. A modell sema.ja
(A nyilak jelentése:
—>ill.
-3> — stimuláló ill. gátié
hatasu szabalyozas;
^ill.
>• — transzport, ahol a
feltüntetett mennyiseg rendre abszolút ill. (kiaramlas
esetén) relativ áramlasi sebesseget jelöl.)
Teljes Kor szerinti
eloszlás
méret
sflrűsésfv.-e
CN£t)] Qn(a,t)J

KOMPARTMENT

Ma*,
"Relatív , DifflxioWL
Születése
életeredi nevelttJes
tiBvakedéit
(input) sebesség
tartam
tényezi
sebeseege
Dn(0,t)]
CtJ

Elkötelezett őssejtek

C(t)

c(a,t)

TC

c(0,t)a*(C(t))

MegakaryocyUlc

M(t)

m(a.t)

TM

tn(o,t)«cfr Cl t)

P,(t)

FTÍA.Y

Keringi tkrembocgUk

Lepbelt tkromWcyRk P a (t)

TP

oo

K(t)

( - )

Thrombopoetin

T(t)

C -

—

-A

p,(o,t)«w(r Ml t)

fz(a,t)

Kalonok

VcCTW)

)

oo

A„?2lt)-AMT4(t)

Piío.tJ.O

tóttJ^Aft)

"A'k
-Mt

$0>,(t))

—

1.Táblázat. A modell jelölései
A modell megalkotásához felhasznált főbb feltevések - az egyes
kompartmentek sorrendjében - az alábbiak:
Elkötelezett
—

őssejtek /C/

A kor szerinti megoszlás időbeli változását a
• L - c U ^ + l ^ c ^ t )

= y

c

( T ( t ) )

c (a, t ) ,

Von Foerster-egyenlettel irjuk le.

ae[0,T

c

],

taO

(1)
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— A thrombopoetin stimuláló hatását a y c növekedési tényezőn keresztül vesszük figyelembe, melyről feltesszük, hogy nemnegativ monoton
növő függvénye T(t)-nek.
•— Feltesszük, hogy az elkötelezett őssejtek születési /keletkezési/
sebességére az elkötelezett őssejtek összmennyisége részéről negativ
visszacsatolás érvényesül, azaz c(0,t)=a(C(t)), ahol a nemnegativ monoton csökkenő függvény /sejttultermelés gátlása/.
— A t c idővel előbb elkötelezetté vált őssejtek leszármazottai átlépnek a megakaryocyta-kompartmentbe.
Mégakaryooytdk
—

/M/

Az alkalmazott Von Foerster-egyenlet:
|^m(a,t)+ |^m(a,t) = ym(T(t),K(t))m(a,t),

ae[0,xM], t>0.

(2)

— A thrombopoetin stimuláló és a kalonok gátló hatását a megakaryocyták /cytoplazmájának/ növekedésére a y M növekedési tényezőben vesszük
figyelembe, melyről feltesszük, hogy T(t)-nek növő, K(t)-nek csökkenő
nemnegativ függvénye.
— A
M életkorú megakaryocyták thrombocytákká szétesve a vérbe kerülnek. A megakaryocyták mennyiségének mérésére nem a darabszámot választjuk egységnek, hanem a thrombocyta-tartalmat.
—

Thrombooytdk
a vérben
/P^/ és a lépben /P2/
E két thrombocyta-kompartment kinetikáját a
p,(a,t)
3 p - L ^ t ) + 3 " p^aft)"
3a
P 2 (a,t)
-x-x 12J L P 2 (a, t)
P 2 ( a /t)
21

(3)

kétdimenziós Von Foerster-egyenlettel irjuk le /ae[o,Tp],- ts.O/, ahol
a
és
/relativ/ transzportegyütthatóju tagok reprezentálják
a két kompartment közti diffúziót.
- 7 A Tp életkor elérésekor bekövetkező "fiziológiás halál" mellett
Wichmann és Gerhardts [8] nyomán feltételezünk egy kortól független,
állandó X /relativ/ intenzitású thrombocyta-veszteséget is, melyet
szintén (3) jobboldalában vettünk figyelembe.
Ka I o n - k o m p á r t m ént /K/
— A kalonok az elpusztuló thrombocytákból származnak. Ha a kalonokat ugy mérjük, hogy egységnyi thrombocytából egységnyi kalon keletkezik, akkor a kalonok keletkezési sebessége egyenlő a thrombocyták
pusztulási sgességével.
— Feltesszük, hogy a kalonok lebomlása ¡lineáris kinetikát követ,
\ÍK eliminációs állandóval.
E feltevésünk mellett a kalon-kompartmentet a
K(t) = [XP1(t)+\P2(t)+p1(T ,t)+p2(x .t)]-nRK(t) , täO
(4)

- 210 differenciálegyenlettel irjuk le.
Thrombopoétin /T/
— A thromböpoetin képzésére a keringő thrombocyták gátló hatást fej
tenek ki, úgyhogy a keletkezési sebesség,.
monoton csökkenő módon
függ P 1 (t)-tSl.
—

A thrombopoetin-elimináció sebessége n T T(t).
Ezek alapján a thrombopoetinre vonatkozó egyenletünk:
T(t) = *(P 1 (t))-n T T(t) #

t^O.

(5)

Megjegyezzük, hogy a (4)-(5) egyenletek felfoghatók olyan integ
rált Von Foerster-egyenletként, ahol a maximális életkor T= m , s igy
ez nem okoz idő-késleltetést az egyenletekben. Más a helyzet az (1)(3) Von Foerster-egyenleteknél, melyek integrált alakja a függelék
alapján
C(t) = a(C(t))- c(T G ,t)+T c (T(t))C(t)

(6)

M(t) = c(t c ,t)-m(x M ,t)+y M (T(t),K(t))M(t)

(7)

P(t) = £ (0,t)- £(T p ,t)+ AP(t)

(8)

ahol P(t)= [P]_(t) ,B 2 (t)] T , £ (a,t)=[ Pl (a,t) ,p 2 (a,t)] T , a 6 [0, T p ] és A
a (3) egyenlet jobboldalán szereplő 2x2-es mátrix. Ha a (4) és a (6)
(8) egyenletekben szereplő c(x c ,t), m(x M ,t) és g(T ,t) output sebességeket a függelék (F2) képlete alapján kifejezzük a születési sebes
ségekkel és a t=0-hoz tartozó kezdeti sűrűségfüggvényekkel, akkor
— mint az könnyen ellenőrizhető - a (4)-(8) modell-egyenletrendszer
egy késleltetett argumentumu integro-differenciálegyenletrendszert
fog képezni [3].
A modell-egyenletek

tulajdonságai

A modell gyakorlati alkalmazhatóságának szükséges feltétele,
hogy az egyenletek megoldásai rendelkezzenek bizonyos alapvető matematikai /egzisztencia-unicitás/, az állapotváltozók fizikai jelentéséből adódó /nemnegativitás/, ill. a biológiai ismereteknek megfelelő /egyensúlyi helyzethez való konvergencia/ tulajdonságokkal. Ezirányu vizsgálataink eredményeit [ 3]-ban közöltük, itt csak röviden
összefoglaljuk őket, mellőzve a matematikai precizitást:
—

Az a , y ,

és í> szabályozó függvényekre tett szokásos Lipschitz

feltételek mellett a modell-egyenleteknek bármely nemnegativ kezdeti
állapothoz pontosan egy megoldása tartozik, amely nemnegativ és korlátos a [0,o°) intervallumon.
— Ha a szabályozó függvényekre teljesül a folytonosság és a szigorú monotonitás feltétele, akkor a modell-egyenletekhez pontosan egy
egyensúlyi állapot /azonos konstans megoldás/ tartozik.
— Ha a szabályozó függvények az
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a.(x.) = A s exp(-B s x )+Cg,
T c (.* ) = A c +B c x , "

-

$ (x ) = A p exp(-B p x )
Tm

(x ,y ) = A M +B M x+C M exp (-D M y )

(9 }

formulákkal adottak, akkor a modell paramétereire tett alkalmas nagyságrendi feltételek mellett az egyensúlyi állapot aszimptotikusan
exponenciálisan stabilis.
Számitógépes szimuláció
A modell-egyenletek numerikus megoldásánál a (4)-(8) retardált
integro-differenciálegyenletrendszer helyett a parciális differenciálegyenleteket tartalmazó (l)-(5) rendszerből indultunk ki. Az (l)-(3)
Von Foerster-egyenleteket a függelékben leirt módon, közönséges differenciálegyenletrendszerekkel approximáltuk. Az igy kapott egyesitett
közönséges differenciálegyenletrendszer numerikus integrálására a
Runge-Kutta-Fehlberg módszert alkalmaztuk.
A szimulációhoz a szabályozó függvényeket a (9 ) képletek szerint
választottuk. A modell-paraméterek értékeinek megválasztásánál az a
probléma merül fel, hogy egy normális thrombocytopoesis-kinetika szimulációjához a paraméterek 'normálértékeinek' ismeretére lenne szükség. Az orvosi irodalom adataira támaszkodva, a paramétereket ugy választottuk meg, hogy jó közelitéssel teljesüljenek a
T

c=150'

t

•rp=240

M=70'

[óra]

/elkötelezett őssejtek átlagosan 4
osztódáson mennek keresztül/
/egy megakaryocyta átlag 4000
thrombocytát produkál/
/= a lépben és a vérben levő thrombocyták
aránya normálállapotban/

exp(T c r c (T*))=2 4
exp(T M Y M (T*,K*) ) = 4Cf00
P*/P*=l/3

relációk, ahol a * felülindex az egyensúlyi értékre utal. A fenti feltételék teljesitése után megmaradt szabadsági fokok tekintetében a
paraméterek választása önkényes volt.
A 2. ábra az egyensúlyi állapotából a t=0 időpillanatban kétféleképpen kimozditott rendszer kinetikájának szimulációjával kapott
eredményeket mutatja /P2(t) kivételével/.
Az (A) esetben pillanatszerű thrombocyta-input által okozott ideiglenes thrombocytosist, a (b) esetben pedig hirtelen thrombocyta-veszteségből eredő /ideiglenes/ thrombocytopeniát szimuláltunk. Az állapotváltozókat a megfelelő egyensúlyi értékekkel normáltuk.
FÜGGELÉK: A Von Foerster-égyerilet és

approximációja

Legyen egy populációban a t időpontbán a és a+Aa közti életkorú
egyedek száma n(a,t)Aa+o(Aa) és legyen T>0 az egyedek maximális lehetséges életkora. Ez esetben n(0,t) a születési sebesség, azaz a 0 életkorú egyedek keletkezési sebessége, n(x,t) a maximális életkorú egye*

,

,

T

dek populaciobol való kilépési sebessége es N(t)= / Q n(a,t)da á teljes
populáció mérete, azaz n(a,t) /mint'a'függvénye/ a populáció t idő^
pontbeli kor szerinti megoszlásának sűrűség függvénye.
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2.Ábra. Thrombocytopoesis-kinetika szimulált görbéi
(A): thrombocytosis, (B): thrombocytopenia
Görbék jelentése:

c{t)/c*

^ / u *

p'fcj/p* K ( ? 7 k *

T(tf/T*

Tegyük fel, hogy a t időpontban a és a+Aa közti életkorú egyedek száma At idő elteltével az
[n(a,t)Aa+o(Aa)][l+y(t)At+o(At)]
értékre változik. Ekkor a populáció kor szerinti megoszlásának idő-

- 90 beli változását a Von Foerster [.61 által megadott
— n (a, t )+!"kn ('a /1) = t (t)n(.a-, t),

ae[.0,T),

t>0

(FI)

parciális differenciálegyenlet irja le. Könnyen ellenőrizhető, hogy
(FI) megoldása a következő formula szerint fejezhető ki a peremfeltételekkel:
n(a,t), = -

exp(Jty(s)ds)n(a-t,0),

Qátáa

t
exp(J t _ a T(s)ds)n(0,t-a),

(F2)

tsa

ahol n(a,0) (ae[0,x]) a kezdeti sűrűségfüggvény. Szintén egyszerűen
származtatható ('Fl)-ből azlalábbi integrált Von Foerster-egyenlet:
N (t) = n(0,t)-n(T,t) + -Y(t)N( t) ,

tSO.

(F3)

1 ( t ) e s e t b e n növekedési, y(t)=-\(t)áO esetben pedig pusztulási folyamatról beszélünk; fF3) mindkét esetben egy-egy kompartment-modell
egyenletének tekinthető, amelyek sémája az Fl. ábrán látható.
NÖVEKEDÉSI FOLYAMAT
fW(t)N(t)
n (0 ,t)

I "
N(t)

PUSZTULÁSI FOLYAMAT
|x(t)

I n (*,t)
I
»»

n(0,t) I 1
i
;J
»(t)

I n (x'.t)
I
y

F1.Ábra
(A nyilak "j'élentese ugyanaz, mint az 1. ábránál)
Tekintsük most a [0,T] intervallum h=T/v lépésközzel való ekvidisztáns beosztását és jelölje N^(t) az i-edik kor-intervallumba eső
egyedek számát. Ekkor teljesülnek az (F3)-mal analóg
N ± (t) = n((i-l)h,t)-n(ih,t)+T(t)NiXt),

tSO

egyenletek, melyekből az N^(t)= J^^_jin(a,t)da»n(ih,t)h, i=l,...,v,
approximáció alkalmazásával a következő közelitő közönséges differenciálegyenletrendszert nyerjük:
N i (t)«ÍN i _ 1 (t)- ¿Ni(t)+r(t)N1(f)-f

i=l,... ,v,

(F4)

ahol N (t)=hn(0,t). Az (F4) integrálásával nyert N.(t) közelitő megöldásokból N( t) közelitését a
összegzéssel kapjuk. Megjegyezzük, hogy a fenti közelités lényegében ekvivalens az egyenesek módszerének [1] az (Fl) parciális differenciálegyenletre való alkalmazásával, amelyre a konvergencia (h-*0) bizonyitott. Azonban az (F4) közelitő egyenleteknek egy kompartment-modell is megfeleltethető, melynek
sémáját az F2. ábrán láthatjuk.
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y-(t)_N^(t)

y(t)Nv(t)

/(t)N2(t)

n(0,t)

•

•

•

IÁ^i^llül^

F2.Abra
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- 220 A LAMBDA FÁG SZAPORODÁSÁNAK MODELLEZÉSE
Polner Gábor, Csirik János, Dallman Géza, Orosz László
JATE Genetikai Tanszék, Kalmár László Kibernetikai Laboratórium
Az Escherichia coli bélbaktérium lambda fágja igen igen egyszerű
élőlény. "Szervezete" csupán egy jellegzetes alakú fehérjeburokból,
valamint a benne lévő DNS molekulából áll. Tulajdonképpen vitatott,
hogy élőlénynek tekinthető-e, ugyanis szaporodása egy sokkal fejlettebb élőlény - gazdabaktériuma - közreműködésével történik. A fág tehát önállóan szaporodni nem képes, viszont képes arra, hogy fágfertőzéskor gazdabaktériumához tapadva a baktériumba juttassa DNS molekuláját. Ezután működésbe lép a bejutott DNS molekula által kódolt szabályozási rendszer. A fágiból csak a DNS molekula származik, a szabályozásban résztvevő összes többi alkotórész /az egész fehérjeszintetizáló
apparátus/ a baktérium szervezetéhez tartozik. A szabályozás eredményeképpen a lambda fág esetében a szaporodás kétféle utja valósulhat
meg: litikus és lizogén ut.
A fág litikusan szaporodik, ha a baktériumba bejutó fág DNS molekula a baktériumot fágok felépítésére kényszeríti: igy a baktériumban megjelennek az utód fágok, melyek végül feloldják a gazdasejt sejtfalát. A gazdasejt elpusztul és a fágok kiszabadulnak, majd ujabb baktériumokat fertőznek meg.
Lizogén szaporodás esetén a baktériumba bejutott fág DNS molekula beépül a baktérium DNS molékulájába. A baktérium osztódása során a
baktérium DNS molekulája is megkettőződik, igy mindegyik utód baktériumba jut DNS molekula". A baktérium DNS molekulája is jelen van az
utód baktériumban. Ekkor tulajdonképpen csak a fág DNS molekulája szaporodik. A gazdasejt nem károsodik, sőt ujabb hasonló fággal történő
fertőzés esetén a bejutó fág DNS molekula nem képes a litikus szaporodási útra térni, nem képes a baktériumot elpusztítani. A beépült
fág DNS moJLekula helyzete viszonylag stabil, a tapasztalat szerint átlagosan 10- generációnként tud kiszakadni a baktérium DNS molekulájából, és a litikus szaporodási útra visszatérni.
A két szaporodási ut közül választó szabályozási folyamat sztochasztikus folyamat, melynek eredményeképp a tapasztalat szerint az
esetek 30 %-ában lizogén, 70 %-ában litikus uton szaporodik a fág. A
szabályozás végül is azon dől el, hogy - lizogén szaporodás esetén a fág DNS molekula beépülését és a többi szabályozási folyamat gátlását előidéző, illetve - litikus szaporodás esetén - az utód fágok fehérjeburkát előállító folyamatok aktivizálódnak-e.
A dolgozatban a lambda fág litikus ill. lizogén szaporodását eldöntő szabályozás modellezésével foglalkozunk.
A lambda fág szabályozása során fehérjék szintetizálódnak, melyek befolyással vannak /gátolják, ill. gyorsitják/ a további fehérjék szintézisére. Van olyan fehérje, mely csak akkor tud termelődni,
ha más fehérjék már kellő koncentrációban jelen vannak, mig van olyan fehérje, melynek szintézise bizonyos fehérjék jelenlétében már
kizárt. Ez a szabályozásnak egy meglehetősen összetett módját eredményezi tekintettel arra, hogy a lambda fág szabályozásában 9-féle fehérje vesz vészt.
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- 224 A folyamat matematikai modellezése előtt bizonyos egyszerűsítéseket végeztünk a szabályozó rendszeren, mely egyszerűsítések a szabályozás lényegét nem érintik. így a szabályozásban résztvevő fehérjék számát 6-ra csökkentettük.
A megvalósított modell az 1. ábrán látható.
A szabályozás analitikus leirására Markov folyamatot használtunk,
melynek állapotait az egyes fehérjék megtermelődési számaiból alkotott, vektorok jelzik.
Az egyes fehérjék képződésére felirható lokális egyenletek alapján felírhatunk egy Kolmogorov féle hátramutató differenciálegyenletrendszert. A kapott egyenletrendszer, bár elég összetett, elvileg rekurzive megoldható. Az egyenletrendszer megoldásával nem foglalkozatunk.
A modellezés problémáját számitógépes szimulációval oldottuk
meg. A szimulációt a Monte-Carlo módszerrel végeztük. Véletlenszám
generátorral szimuláltuk az egyes fehérjetermelő folyamatok elindulását és szabályozását a megtermelődött fehérjék koncentrációjának
függvényében.
Véletlenszám generátornak a következőt használtuk fll:
V = (2 +1 )V
+1
n
n—1
35
X =V .38/2
n n
'

(mod 2 3 5 )

(1 )
(2)

Ahol X n az n-edik véletlenszám, V értéke tetszőlegesen választ35
°
,
ható O-től 2 -l-ig. így az (1), (2) egyenletekkel leirt veletlenszam
generátor által szolgáltatott véletlenszámok sorozatának a periódusa
235.
A programot PL/1 nyelven irtuk, és a JÁTÉ Kalmár László Kibernetikai Laboratóriumának R-40 számitógépén futtattuk OS rendszerben.
A szimulációs munkához a lambda fág szabályozási modelljének biokémiai méréséből származó paraméterértékeit használtuk. A számitógépes program segítségével vizsgálhatjuk, hogy a paraméterekkel lefuttatva a programot, mennyiben felel meg a természetben megfigyelt
lambda fágnak. Egyúttal ellenőrizhetjük azt is, hogy a lamdba fág modellje mennyire irja le a lambda fágot. Ellenőrzésül sajnos csupán a
30-70 %-os lizögén litikus szaporodási arányt tudjuk felhasználni.
A programot lefuttattuk a kiindulási adatokkal, majd változtattuk azt a paramétert, hgy a cro génterméknek hányszor kell megtermelődnie, hogy tartósan kötődjön az 0R2 szakaszhoz. Az eredményeket a
2. ábra tartalmazza. A kiindulási paraméter értékkel kapott eredményt
a / 80,4 6 / pont jellemzi. A 2. ábrából leolvasható, hogy a fág Viselkedése a vizsgált tartományban nagyfokú stabilitást mutat.
Ezután azt a paramétert változtattuk hogy a Q gén terméknek hányszor kell megtermelődnie, hogy a fág litikusan szaporodjon. Az eredményeket a 3. ábra tartalmazza. Az ábráról látható, hogy a fág viselkedése igen érzékenyen reagál a vizsgált paraméter változtatására.
Ha a Q génterméknek a litikus útra téréshez szükséges megtermelődésének a számát a modellben 10-ről 9-re csökkentjük, már 3 5 %-ban fog
modellünk lizogén uton szaporodni, ami jó egyezést mutat a természetben megfigyelt 30 %-kal.
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lizogen úton szaporodó tagok % - b a n

60 —
504030'
2010-

70 75 80 859095

crö transzkripciója (
cro-0R2 tartós köteshez

2. ábra
Még a kiindulási paraméterek fent leirt módositása előtt elvégeztük két további paraméter vizsgálatát. Vizsgáltuk, hogy a cro génterméknek hányszor kell megtermelődnie, hogy az OL szakaszhoz tartósan kötődjön. Az eredményeket a 4. ábra tartalmazza. Látható, hogy a
fág viselkedése a vizsgált tartományban stabilitást mutat.
Vizsgáltuk továbbá, hogy a CII és CIII géntermékeknek hányszor
kell megtermelődniük, hogy az oop és cy szakaszokhoz tartósan kötődjenek. Az eredményeket az 5. ábra tartalmazza. Látható, hogy a fág
viselkedése érzékenyen reagál a vizsgált paraméter változtatására.
Megjegyezzük, hogy a modellen eszközölt változtatást ezen paraméter
változtatásával is végre lehetett volna hajtani, amennyiben a CII és
CIII géntermékek szükséges megtermelődéseinek a számát 10-ről 11-re
növeljük.
így tekintettel a szabályozás összetettségére, valamint a kiindulási paraméterek empirikus eredetére, a lambda fág szabályozási modellt elfogadhatjuk.
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5. ábra

Irodalom
[1]

Donald E.Knuth: The art of computer programming. Vol. 2.
Seminumerical algorithms 15-26, 35-40, Addison-Wesley Publishing Company 1969.

- 98 ELOSZTOTT PARAMÉTEREKKEL VEZÉRELT FORMÁLIS NEURONRENDSZER
Szélezsán János
KSH Államigazgatási Számitógépes Szolgálat
A neuronok működésének formális leírására Mc-Culloch és Pitts megalkotta formális neuron fogalmát. Erre a fogalomra támaszkodva F.
Rosenblatt kidolgozta a neurodinamika elméletét, a perceptron elméletet [1].
A formális neuront n+1 paraméterrel adjuk meg: a 0 küszöbelemmel és a
sulyokkal. Tegyük fél, hogy a neuronnak n számú
bemenete van, és jelöljük x^-vel az i-edik bemenetre érkező hatást
/bemenőjel/^
A formális neuron működését egy
P(Ew i x i ,©)
predikátummal irjuk le, amely igaz értéket vesz fel, ha w ^ x ^ O teljesül, és hamis értéket az ellenkező esetben. Ez a predikátum generálja a neuron outputját, vagy reakcióját a bemenetek hatására.
Dolgozatunkban a Mc-Culloch-Pitts modellt általánosítjuk: feltesszük, hogy w^ és 9 az időtől függő nem konstans függvények, tehát
a neuron dinamikus és az idő nem diszkrét. Feltesszük ezen kivül-,
hogy a bemenetek száma nem véges.
Tegyük fel, hogy az inputra érkező hatásokat /jeleket/ a
<P2(t), ..., ípn(t'), ... függvények Írják le; legyenek a w^ sulyok két
változós függvények, és tekintsük a
t
Q±(t-) = wicpi = / W1('tfT)<p1(T)dT'
transzformációt. Számos folyamat irható le /az un. szűrők/ a fenti
kifejezéssel. A W^(t,T) függvényt impulzus-átmeneti függvénynek nevezzük, Q^(t) pedig a kimenő jel, amibe a transzformáció a cp^(t) bemenőjelet átviszi.
A fenti formális neuron bemenetei tehát a szűrők, a bemenő hatásokat megszűrve engedik tovább.
A fenti jelölésekkel az általánosított formális neuron struktúrája az 1. ábrán látható, ahol, ha PÍEw^V^,©) igáz, akkor r=l, és r=0,
ha P(£w^<p^,0) hamis.
Dolgozatunkban a formális neuron "asszimptotikus" viselkedését
vizsgáljuk, vagyis azt, hogy mi történik a neuronban "elég hosszú"
idő után, azaz t-»-=° esetén. Pontosabban azt elemezzük, milyen tulajdonságú VÁ (t, T) függvények mellett veszítik el a bemenetek a neuron
szempontjából a szürőképességüket.
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A. a,(rrcc

Be lehet bizonyítani az alábbi állítást: annak szükséges és elégséges féltétele, hogy
lim 2
t-*~ i=l

q

1

(t) = lim f <p. (t)
t+~ 1=1 1

teljesüljön az, hogy W^Ct,!) kielégitse az alábbi feltételeket:
t
1.
/ Wn(t,x)dT<K0
t
0
n t
2.
e
/ [w.(t,x)- w.,.(t,x)]dx
<k.
3
x
j=l t^ 3
"
3.

lim W^Ctft) = ... = lim W n ( t , T ) = ...

4.

lim / W (t,x)dx = 1
t-»-» t. n

A fenti tételt interpretálva azt kapjuk, hogy az általunk definiált dinamikus formális neurönban elegendően hosszú idő után, azaz t-t«,
mellett az összegező már "érzéketlen" az inputok szűrő hatására, hiszen
lim

£ I W. (t,x )(p, (x )dx = lim E
1
1=1 t Q 1
t-»~ i=l

<pH(t)

azaz a P predikátum értéke t=~ esetén csak a bemenőjelek összhatásától függ, vagyis ezeket a jeleket ebben az időpontban az input elemek

- 100 már nem transzformálják. Ez azt jelenti, hogy
P(lim E / W. Ct, x )(p /(.T.)dT^lim9 Ct) ) = P(lim £ cp.(t)^ limé(t))
1
t->« i=l t Q 1
t-v®
t-v« i=l
t-»-«
A fentiekben ismertetett modellel kezelhetők pl. az elosztott paraméterű folyamatok, többek között a hőfolyamatok. Ezeket ugyanis az
t
u(x,t) = / K(x,t,s)<p(s)ds
tipusu függvényekkel Írhatjuk le. Ha itt x Q -t rögzítjük, akkor a
t
Q(t) = J K(x ,t,s) ip (s )ds
fc
0
kifejezéshez jutunk, ami a cp hatásra nézve egy szűrő.
Hőfolyamatok esetén a <p(t) függvény peremfeltétel. Amennyiben a
formális neuronban az inputon keresztül hőfolyamat megy végbe, akkor
az előbbi eredmény ugy értelmezhető, hogy speciális K esetén, t-v«
mellett a neuront a peremfeltétel "vezérli" azaz a neuron viselkedése a peremen megadott hőeloszlástól függ.
Irodalom
[1]

F. Rosenblatt: Principles of Neurodynamics, Spartan Books, 1962.

- 101 A LÉGZÖRENDSZER MECHANIKAI IMPEDANCIA-MODELLJEINEK IDENTIFIKÁLÁSA
Csendes Tibor, Hantos Zoltán, Darőczy Bálint
JATE Kalmár László Kibernetikai Laboratórium
A kényszeritett oszcillációs módszer a légzorendszer mechanikai
tulajdonságainak nem-invaziv, minimális kooperációt kivánó vizsgálatát
teszi lehetővé [1,2]. A spontán légzésből származó nyomás- és áramlásjelek közötti kapcsolat helyett e módszernél a kívülről létrehozott
mechanikai gerjesztés és a légzorendszer válasza közötti viszony szolgáltat információkat a mechanikai tulajdonságokról. Bár a mérési öszszeállitás egyszerű, a kiértékelés igen számításigényes; ennek tudható be, hogy a kényszerrezgéses eljárás még kevéssé terjedt el:a légzésfunkciós gyakorlatban. Kevés a több frekvencián, esetleg széles
frekvencia-tartományban végzett mérésekről szóló közlemény, és még kevesebb a légzésmechanikai paramétereknek a mért impedanciaértékek alapján történő meghatározásával kapcsolatos munka.
Mérési összeállításunk és értékelési eljárásunk részleteit illetően egy korábbi közleményünkre [31 hivatkozunk, most csak egy rövid
összefoglalást adunk. Egy nyomásgenerátorként tekinthető, álvéletlen
jellel meghajtott nagyteljesítményű hangszóró a centrális légutakban
széles frekvencia-tartalmú áramlásirjgadozást hoz létre. A légzorendszer bemeneténél /a szájnál/ a testfelszín! /atmoszférás/ nyomáshoz
viszonyitva mért nyomás, valamint az oszcillációs áramlás közötti kapcsolat alapján a bemeneti impedancia az adott frekvenciasávban meghatározható. A spontán légzés zavarkomponenseinek elnyomása céljából a
számítási eljárás során felhasználjuk a hangszórót meghajtó feszültség
/zavarmentes/ jelét [3], és a Z r g bemeneti impedanciát a feszültség és
a nyomás, valamint a feszültség és az áramlás kereszt-teljesitménysürüség spektrumai alapján, gyors Fourier-transzformációs algoritmust
használva számitjuk ki.
Az egészséges légzorendszer impedanciájának valós része / R r g / a _
lacsony frekvenciákon enyhén csökkenő, majd 10-15 Hz-ig közel állandó,
efelett növekvő tendenciát mutat. A képzetes rész /X rg / kb. 10 Hz-ig
negativ, ami az elasztikus ellenállás dominanciájára utal. A rezonancia-frekvencia felett X
kezdetben lineárisan nő és ez az inertiv
rs
komponensek - elsősorban a légúti gáz tehetetlensége - túlsúlyát j-elenti.
Krónikus obstruktiv légzőszervi betegségben a valós rész magasabb
szintről indul és kezdetben rohamosan csökken. A képzetes rész végig
negatívabb, mint az egészségeseknél és rezonancia sokszor 30 Hz alatt
nem tapasztalható. Az impedancia e jellegzetes lefutását tisztán soros - rezisztiv, inertiv és elasztikus - paraméterekkel már nem lehet
leirni. Az intrapulmonális elemek mellett a frekvenciamenetre a felső
szupraglottális szakasz párhuzamos impedanciái is komoly hatást gyakorolnak [2 , 4 ] . Ez utóbbiakat külön manőver - a zárt glottis mellett
végzett mérés - segítségével meg lehet határozni, és az igy kapott bemeneti impedanciát a teljes légzőrendszerrel párhuzamosnak tételezve
fel, e sönthatás korrigálható [2]. A korrekció jogossága vitatott
ugyan [4], de egy korábbi munkánk során kimutattuk, hogy 10-15 Hz-ig
elfogadhatóan visszaállítható a soros impedancia értéke [5]. Ennek
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2*10 H2, krónikus obstruktiv légzőszervi betegségben szenvedőknél a
3-11 Hz tartománybari mért impedancia-értékeket használtuk fel. Mindkét csoportban 11 személy szerepelt. A mérések időtartama egységesen
'30 • volt.

ft

a*

L

C

l

—I
=r C b

Ara
C

1. ábra.

H

Cpa
H

A teljes lég2Őrendszer impedanciájának három-,
öt- és hatparaméteres modelljei

A légzőrendszer mechanikai paramétereinek meghatározása három
modell alapján történt; ezeket a mechanikai és elektromos rendszerek
analógiáját kihasználó ábrázolásmóddal az 1. ábrán adjuk meg. A "klas
ezikus", háromparaméteres modellben R a rendszer összes viszkózus ellenállását, L az inerciáját, C pedig a tüdő és a mellkasfal-rekeszizom rendszer eredő rugalmasságát reprezéntálja. Az ötparaméteres modellben a bronchusok falának koncentrált tágulékonyságát /C^/ a légzőrendszert centrális /Rc~L/ és perifériás /R -C^/ részekre osztja
[6]. A centrális szakasz tisztán légúti, R_ viszont a perifériás légBR

utak, a tüdőszövet és a mellkasfal-rekeszizom rendszer viszkózig ellenállásának, Cfc pedig az eredő szöveti tágulékonyságot képviseli. A
hatparaméteres modellben C. nem az atmoszférás nyomásra, hanem a pleu

- 103 ráIis felszínre csatlakozikt Így csak a perifériás légutak és a tüdőszövet impedanciáját söntöli. A melTkasfal—rekeszizom rendszer ennek
megfelelően külön paraméterekkel /R r c és C / rendelkezik; látható
azonban, hogy csak az R +R
C

ITC

összeg határozható meg e modellből. A

modell egyértelmű meghatározhatóságához tartozik továbbá, hogy a bemeneti impedancia mérésével a tüdőszövet C L és a mellkasfal C r c tágulékonysága sem különíthető el, és csak a C t =C L C r c / ( C L + C r c ) soros eredőre kaphatunk jó becslést. Mindhárom modellből hiányzik a perifériás
légutak és a szövetek - nagyságrendileg elhanyagolható - inerciája,
valamint az alacsony frekvenciákon kis szerepet játszó alveoláris
gáz-compliance.
Az identifikáció során nem a modellek bemeneti impedanciáját leiró racionális törtfüggvény együtthatóit határoztuk meg, hanem egy
általánosabb, bonyolultabb modellek vizsgálatára is alkalmas eszközt
használtunk. A bemeneti impedancia számításakor a kérdéses hálózatot
négypólusok lánckapcsolásával állítottuk elő. A négypólus-tipusok a
következők voltak: tisztán soros és tisztán párhuzamos impedanciákat,
az áthidalt "T" kapcsolást, valamint a végtelen nagy és a zérus értékű lezárást tartalmazó négypólusok. A négypólusok egyedi impedanciái
is R-L-C elemek kombinációi lehettek.
A modelleknek a mért impedancia-értékekre való illesztését ugy
hajtottuk végre, hogy az elméleti bemeneti impedancia legkisebb négyzetes értelemben minél közelebb legyen a mért értékhez. Célfüggvényünk
| i E i { [x(f 1 )-x(f i )] 2 + [y(f i )-y(f i )]2 >
F(Pl/

Pn)=ioo

^(f i ) 2 +y(f 1 ) 2 >

volt, ahol n db frekvencián: f

f
értékeknél adott a mért impei
n
danciák valós része (x(f^)) és képzetes része (y(f^)), ezekhez modelleink p,, ..., p parameter—értékéi eseten a x(f^) valós részű, y(f^)
képzetes részű impedancia tartozik.
Ha modellünkben esetleg valamelyik (R, L vagy C) elemet megbízhatóan
ismerjük, akkor ennek értékét rögzíthetjük. Különben egy intervallumot kell megadni, amelyben az illető értéket valószínűnek tartjuk.
A modellek azonosítása globális optimalizálási feladatra vezet:
F(p)-»min (a^áp^Sb^) i=l, ..., m. A feladat megoldására a [7,8] közlemények alapján kidolgozott globális optimalizáló eljárást használtuk. Az algoritmusnak három része van: véletlen keresés /random
search/, lokális keresés és klaszterezés. A véletlen kereséssel a feladat m-dimenziós téglatestébén véletlenül választott pontokban meghatározzük a célfüggvény értékét, és kiválasztjuk közülük azt a legjobb
néhányát, amelyekből lokális keresést indítunk. Lokális keresési módszerünk egy a random walk módszerek közül /Unirandi/, amely nem igényli a célfüggvény parciális deriváltjainak számítását /ez ugyanis
feladatunkra rendkívül időigényes lenne/. A lokális keresés addig

- 104 -

1. táblázat
a GP,

Módszer

Az egyes módszerek célfüggvény-hívásainak száma
S10 teszt-feladatokra

GP

Teszt-feladat
BR
H3
H6

S5

S7

S10

Törn

2499

1558

2584

3477

3679

3606

3874

Price

2500

1800

2400

7600

3800

4900

4 400

55ÖO

5020

4860

Branin

-

-

-

-

De Biase

378

597

732

806

620

788

1160

Boender

398

235

235

462

.56 7

624

755

saját

327

375

731

1588

2047

2532

1222

2. táblázat Az egyes módszerek standard-ido igénye a GP, ...,
S10 teszt-feladatokra
o

Teszt-feladat
Módszer.

. GP

BR

H.3

H6

S5

S7

S10

Törn

4,0

4,0

8,0

16,0

10,0

13,0

15,0

Price

3,0

4 ,0

8,0

46 ,0

14,0

20,0

20,0

9,0

8,5

9,5

Branin
De Biase

-

-

-

-

15,0

14,0

16,0

21,0

23,0

20,0

30,0

Boender

1,5

1,0

1,7

4,3

3,5

4,5

7,0

saját

1,2

1,2

4,5

15,5

12,8

20,8

30,5
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1/ a célfüggvényérték relativ javulása nem kisebb egy adott d^ értéknél;
2/ a paraméterek relativ változása nem kisebb d -nél;
X
3/ amig nem jutunk elég közel egy már vizsgált ponthoz.
A klaszterező eljárás megvizsgálja, hogy a talált minimum nem
tartozik-e valamely, eddig már megállapított minimum környezetéhez.
A véletlen kereső, lokális kereső és klaszterező eljárásokat addig
ismételjük, amig a lokális kereső talál uj klasztert.
Globális optimalizálási eljárások értékelésére teszt-függvények
használatosak [9], Az 1. és 2. táblázat módszerünket az irodalomban
közölt [7] legújabb eljárásokkal hasonlítja össze. Az 1. táblázat a
tesztfeladatok megoldásához szükséges célfüggvény-hivások számát tartalmazza az egyes módszerekre. Az S5 célfüggvény 1000 hívásához szükséges CPU-idő a standard-idő. Ennek használata lehetővé teszi módszerek összehasonlítását különböző hardver-konfigurációkon is. A 2. táblázat tartalmazza az egyes feladatokra kapott standard-idő igényeket.
Meg kell jegyezni, hogy a Branin, De Biase és Boender módszerek a célfüggvény parciális deriváltjainak számítását is igénylik, igy közvetlenül nem is vethetők össze eljárásunkkal. A megadott értékek módszerünkre 10 kisérlet átlagai, mig a többire l-l kísérlet eredménye /kivéve a Boender eljárást - itt 4 kisérlet átlaga/. Megállapítható,
hogy módszerünk a többivel összemérhető teljesítményt mutat, esetenként lényegesen jobbat.
Eredményeink illusztrálásaként először bemutatunk néhány mérési
eredményt a megfelelő modellillesztés görbéjével. A 2. ábrán egészséges egyéneken mért impedanciaértékek láthatók, a 3. ábra két obstruktiv beteg mérési eredményét ábrázolja. A folytonos vonalak az ötparaméteres modell illesztésekor kapott globális minimumok megfelelő impedanciamenetét mutatják a /hatparaméteres modell eredményei egyébként grafikusan nem különülnek el ezektől/. A paraméterbecslések eredményeit a 3., 4. és 5. táblázatokban foglaljuk össze. A háromparaméteres modell /3. táblázat/ esetén a valós rész átlagára /R/ betegeknél magasabb értékeket kaptunk, mint az egészségeseknél. Az
inerciára /L/ betegeknél irreális, negatív átlagos érték adódott. Az
eredő szöveti tágulékonyság /C/ betegeknél csökken, holott más légzésmechanikai vizsgálatok alapján ennek ellenkezőjét várnánk. Az egészségesek paraméterei egyébként jól megegyeznek az irodalomban közöltekkel Í2,4].
Az öt- és hatparaméteres modellek lényegében azonos, a háromparaméteresénél alacsonyabb illesztési hibákat eredményeztek /4. és 5.
táblázat/. A paraméterértékek értelmezéséhez alig van összehasonlítási lehetőségünk.
változatlan az egészségeseknél, és a vártnak megfelelően a betegek szöveti tágulékonysága magasabb. A bronchusok koncentrált C^ tágulékonyságára egészségeseknél a feltételezett [10]
értéknél magasabb; betegeknél pedig a hasonló technikával becsült [6]
értékekhez hasonlókat kaptunk. E paraméter megbízható meghatározása
komoly diagnosztikai jelentőséggel bir. Hasonlóan fontos az impedancia valós részének a nulla frekvencián felvett értéke (R(0)) is. Az
öt- és hatparaméteres modell paraméterei között lényegesebb eltérést
csak a betegek Ct~értékei esetén találunk, bár az egészségesek és a
betegek közötti különbség megmaradt. Mindkét modellnél feltűnő L e-
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2. ábra

Két egészséges egyén impedancia-értékeinek valós és képzetes
része az ötparaméteres modell illesztésével

3. ábra

Két, krónikus obstruktiv tüdőbetegségben szenvedő egyén
impedancia-értékeinek valós és képzetes részé az ötparaméteres modell illesztésével

- 107 3. táblázat
eredményei

A háromparaméteres modell indentifikációjának
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Az ötparaméteres modell identifikációjának ered-
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5. táblázat
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A hatparaméteres modell identifikációjának ered-
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melkedése az R-L-C modell inertiv paraméteréhez képest. Betegeknél azonban az egészségeseknél nágyobb inerciát várnánk, hiszen a rezisztiv paraméterek értékének növekedése a bronchusok átmérőjének csökkenésére utal, s ekkor az inerciának is nőnie kellene. Megfigyeltük azonban, hogy ez a betegek egy részénél teljesül, másoknál azonban alacsony - esetenként negativ - inerciaértékeket kaptunk. Az utóbbiaknál tehát nyilvánvalóan nem megfelelőek az öt- és hatparaméteres modellek sem. Testpletizmográfiás mérések e betegnél arra utalnak, hogy
a légutak obstrukciója inhomogén; ennek megfelelően a modelleknek azo
nos strukturáju, párhuzamos intrapulmonális egységeket kellene tartal
mázniuk.
összefoglalva: a kényszerrezgéses mérésekből származó impedancia-adatoknak modelljeink segitségével történő interpretálása egészségeseknél a homogén tüdőbetegségek esetén realisztikus és diagnosztikus célra alkalmazható paramétereket eredményez. Inhomogén tüdőbetegségeknél a modellezés még további vizsgálatokat igényel elsősorban az
ugrásszerűen megnövekedő paraméterszám okozta identifikációs nehézségek miatt.
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- 110 A BALATONI ÖKOSZISZTÉMA SZTOCHASZTIKUS ÉS DETERMINISZTIKUS MODELLJE
Kutas Tibor, Tóth János
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet
Bevezetés
Gazdasági és érzelmi szempontból az ország egyik legfontosabb,
legsürgetőbb környezetvédelmi problémája a Balaton vízminőségének romlása. A megnövekedett tápanyagterhelés /foszfor és nitrogén/ hatására
a tóban megnövekedett az algák tömege és produkciója, ami veszélyezteti a tó fürdésre való alkalmasságát. Ezt a folyamatot hivják eutrofizációnak.
Milyen segítséget nyújthat a matematikai modellezés a feladat
megoldásához? Egyrészt hozzájárulhat a tavi ökoszisztéma elemei közötti kapcsolat megértéséhez, összefoghatja az eddigi kutatási eredményeket és rávilágíthat olyan területekre, amelyeket eddig nem vagy kevéssé kutattak, pedig a tó jövője szempontjából lényegesek, másrészt segítséget nyújthat a viz minőségét befolyásoló döntések előkészítésében azáltal, hogy az egyes döntési alternatívák várható hatását /a már
elért megértési szint alapján/ előrejelzi.
A jelenlegi modell egy modellsorozat utolsó, de nem végső tagja,
mivel egyrészt a modell együtt fejlődik az uj ökológiai ismeretekkel,
mésrészt a modell egészére és egyes részfolyamatok leirására uj matematikai eszközöket keresünk.
Változók

és

részfolyamatok

A tavat hidrodinamikai kísérletek és megfigyelések alapján négy
medencére /Keszthelyi, Szigligeti, Szemesi és Siófoki medencére/ osztottuk. Az egyes medencéket külön modellezzük, és az egyes medencék
modelljét a hidrológiai átfolyással kötjük össze. Az egyes medencék
állapotváltozói, részfolyamatai és paramétervektora azonos; ez a követelmény szükséges ahhoz, hogy azt mondhassuk, valóban modellezést végzünk, és nem csak az adatokhoz egyszerű görbeillesztést. Az ismerteten
dó modellt, illetve modellcsaládot a Balaton Eutrofizációs Modelljének
röviden BEM-nek, esetenként BEM-modellnek fogjuk nevezni.
-

A modell állapotváltozói a következők:
téli-tavaszi fitoplankton /A^/
nyári fitoplankton /A2/
őszi fitoplankton M 3 /
kék alga /A
holt szervesanyag /OM/
bakterioplankton /B/
oldott szervetlen foszfor /P/
oldott szervetlen nitrogén /N/
üledék szervesanyag tartalma /S/
kicserélhető foszfor az üledékbén /PS/
A tekintetbe vett részfolyamatok:

- elsődleges termelés /A^ - A ^ /
- természetes pusztulás /A, - A.,B/
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holt szervesanyag-felvétel /B/
szervesanyag lebontása /B/
ülepedés /A^ - A'4,B,OM/
mineralizáció
/S/
foszfor kicserélődés az üledék és a viztest között
denitrifikáció /N/
felkeveredés
bejövő tápanyagterhelés /P,N/
hidrológiai be- és kifolyás /A^ - A4,B,OM,P,N/
A deierminipziikua

BEM

modell

A determinisztikus modell egy folytonos idejű, folytonos állapotterű modell: egy nemlineáris nemautonóm differenciálegyenletrendszerre vonatkozó kezdetiérték-probléma. Ennek a rendszernek itt csak
kiragadott részleteit ismertetjük.
Tekintsük a változók közül például a nyári fitoplankton mennyiségét. Az ennek megváltoztatására ható részfolyamatok közül válasszuk
ki az elsődleges termelést. Feltevésünk szerint A 2 idő szerinti deriváltjának a t e R helyen felvett értékéhez ez a részfolyamat a
R8[A2(t),P(t), N(t), t] : =
PMAX • TEMP2[T(t )]-A2(t).U2[P(t), N(t), L Q (t)]
taggal járul hozzá, ahol
- PMAX maximális produkciós ráta, állandó,
- T a vízhőmérséklet az idő függvényében,
- TEMP2 a hőmérséklettől függő tényező,
- L Q a globálsugárzás a viz felszinén az idő függvényében,
- A 2 ,P,N a fent megadott állapotváltozók, mint az idő függvényei,
- U 2 az elsődleges termelés fény- és tápanyagfüggését leiró tényező.
A differenciálegyenletrendszer analóg tagokból tevődik össze. Kiemeljük, hogy T és L q nem belső állapotváltozók, hanem külső kényszerek,
értékük mérési adatokból ismert..
Mivel a differenciálegyenletrendszer nem autonóm és nemlineáris
ezért numerikusan oldottuk meg. A szimulációs eredményeket mérési adatokkal hasonlítottuk össze. Először csak egy-egy medencét szimuláltunk
bizonyos időszakokbán /Szemesi medence 1976-77, Siófoki medence 1977/,
ekkor az eredmények a mért fitoplankton biomasszával, elsődleges terme
léssel, oldott szervetlen foszfor és nitrogén koncentrációval lett ösz
szehasonlitva. Ezen mérések alapján határoztuk meg a modell paramétereit. Az egyes medencék modelljének összekapcsolása után a szimulált
eredményeket a klorofili-a koncentrációval hasonlítottuk össze, mivel
ez az egyetlen vízminőségre jellemző érték, melyet mind a négy medencében párhuzamosan és elég gyakran mérnek. A modell megfelelően irja
le a tóban lejátszódó folyamatokat, többnyire pontosan jelzi az egyes
folyamatok időbeli, térbeli lefutását és nagyságrendjét.
A viz minőségét jellemző klorofill-a koncentrációnak mind a négy
medencében egy tavaszi és egy nyárvégi csúcsa van. A modell a tavaszi
csúcs értékét mindenütt pontosan szimulálta, de a valóságosnál egy ki-
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folyamatokról még nem tudunk eleget. A nyári csúcsnak mind az ideje,
mind a nagyságának a szimulálása megfelelő a Szemesi és a Siófoki medencében. A másik két medencében csak az egyik szimulált évben sike.rült ez, a másodikban nem tudtunk leirni egy vizvirágzást. Itt elsősorban a kék algák /melyek a vizvirágzást okozzák/ dinamikáját kellene jobban ismernünk.
Arra vonatkozóan is végeztünk vizsgálatokat, hogy egyes tápanyagterhelés csökkentéseknek mi lesz a tó vízminőségére vonatkozó hatása.
Ilyen tipusu szisztematikus vizsgálatokból megállapítható, hogy milyen mértékű tápanyagterhelés-csökkentés szükséges az - alkalmasan
definiált - vízminőség adott szintjének eléréséhez.
A 8ztóoha»ttikuá

BIM modell

.

Miután a determinisztikus modell segítségével sikerült a mérési
adatok viszonylag pontos leirása, és megtettük az első lépéseket az
előrejelzés felé, a balatoni ökoszisztémában - és általánosabban:
minden biológiai rendszerben - meglevő inherens - nem mérési hibából
eredő - fluktuációkat szerettük volna reprodukálni, lehetőleg további
/közvetlen biológiai jelentéssel nem biró/ paraméterek bevezetése
nélkül. Ebből a célból egy sztochasztikus modellt szerkesztettünk.
Az irodalomban sztochasztikus tóniodell szinte egyáltalán nem létezik. A miénkhez közelálló ökológiai problémák sztochasztikus leírására a következő eszközöket használják: idősorok, véletlen bolyongás
éfi diffúzió, véletlen paraméterű differenciálegyenletek, sztochasztikus differenciálegyenletek, tiszta ugró Markov folyamatok. Ezek közül
a lehetőségek közül a legutolsót választottuk, mivel a tiszta ugró
Markov folyamatok jól Használhatónak bizonyultak a fizikában, fizikai kémiában és a biológia egyes területein; mivel ezek segítségével
a fluktuáció további paraméterek bevezetése nélkül magyarázható; mivel igen természetes módon lehet megfeleltetni egy differenciálegyenletnek egy tiszta ugró Markov folyamatot; mivel ezek a folyamatok
könnyen szimulálhatóak, és végül, mivel remélhető, hogy ezen modell
alapulvétele esetén a paraméterek becslése statisztikailag viszonylag
egyszerűen megoldható.
A most ismertetendő sztochasztikus BEM modell tehát egy folytonos idejű, diszkrét állapotterű tiszta ugró Markov folyamat ugyanazokkal az állapotváltozókkal és részfolyamatokkal, mint amelyekkel a
determinisztikus rendelkezik.
Ragadjuk ki ismét a determinisztikus modellnél megvizsgált részletét, és azon fogjuk bemutatni a modell definicióját. Most a nyári
fitoplankton elsődleges termelését az
p
n

- p - pr
- n - nr

(1)

állapotátmenet főgja kifejezni, azon feltétel mellett, hogy a folyamat
állapotát megadó vektor megfelelő koordinátái á 2 , p és n. Feltevéseink
a következők:
/i/
az (1) átmenet valószinüsége a (t,t + h) intervallumban
R„/a_ ,'p,n,t/ • h + 9 (h ),
há h - 0;
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függetlenül mennek végbe;
/iii/ annak a valószínűsége, hogy a (t,t + h) intervallumban nem megy
végbe egyik részfolyamat sem: 1 - ER^ • h + á'ih).
Ez a definició egy tiszta ugró Markov folyamatot definiál, amelynek realizációit számitógéppel szimuláltuk. A szimuláció eredményeként
kapott realizációk a mérési adatokkal jó egyezést mutattak.
Diszkusszió,

perspektivdk

Az ismertetett modellek további finomításához figyelembe veendők
az egy medencén belüli térbeli inhomogenitások. Ennek speciális eseteként különösen fontos lenne leirni az üledékben végbemenő részfolyamatokat, ugyanis mérések és becslések alapján az üledék foszfortartalma olyan magas, hogy a kivülről érkező tápanyagterhelés csökkentése
után is elegendő tápanyagot szolgáltat az algák számára. Ezen finomítások megtételének legfőbb akadálya a megfelelő részletességű adatok
hiánya.
A determinisztikus és sztochasztikus modellel kapcsolatban szeretnénk a paramétereket algoritmikusán meghatározni, és nem próbálkozások alapján kalibrálni. Ez egy négyszer 10 változós nemlineáris differenciálegyenletrendszer esetén közel sem triviális feladat. Ha a mérések pontosak lennének, és a megadott sztochasztikus modell jó lenne,
akkor az utóbbi alapján viszonylag könnyebben lehetne a paramétereket
becsülni.
Magával a sztochasztikus modellel kapcsolatban azt reméljük,
hogy megfelelő paraméterértékek mellett egy az átlag köré szerkesztett
konfidencia intervallum a mérési adatok többségét le fogja fedni.
Irodalom
[1]
[2]
[3]
[4]

Bárányi Sándor: A Balaton hidrológiai viszonyai. In: A balatoni
kutatások összefoglaló jelentése /szerk.: Bárányi S./ VIZDOK,
Budapest 19 79.
Herodek Sándor, Kutas Tibor, Csáki Péter: Simulation of phytoplankton dynamics in Lake Balaton. Ecological Modelling /megjelenés alatt/
Jennigan, R.W., Tsokos, C.P.: Simulation of a nonlinear stochastic ecology model. Appl. Math. and. Comp. 7 /19 80/ 9-25.
Kutas Tibor, Herodek Sándor: Short description of Balaton
Eutrophication Model /BEM/. MTA SZTAKI Working Paper MS/9
1982.

- 114 AZ ÖSZI BUZA NÖVÉNYTÁPLÁLÁSI FOLYAMATOK MATEMATIKAI MODELLEZÉSE
Fekete Attila, Baranyai Ferenc, Erdei László
MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Főosztály, MTA Szegedi Biofizikai Kutató
Intézete
2000-ig az emberiségnek két alapvető feladatot kell megoldania, a
fosszilis erőforrások hosszútávon tervszerű hasznosítását, valamint az
egyre növekvő népesség alapvető élelmiszerekkel való ellátását.
A jelenlegi népesség növekedési arányokat és a mai táplálkozási szokásokat feltételezve - beleértve a napjainkban is éhező és alultáplált
százmilliókat - az élelmiszer termelésünket meg kell tehát kétszereznünk. Különböző országokban e jelentős feladatok megoldásán a kutatók
tizezrei dolgoznak és eddig alapjában véve két lehetséges fejlesztési
koncepciót vázoltak fel: a növekvő mennyiségi igényeket a mezőgazdaságilag müveit területek nagy állóeszközigényü bővítésével, illetve a
termőterületek állandósága mellett a fajlagos hozamok magas anyag- és
energiaigénnyel történő növelésével látják megoldhatónak az előbbiekben vázolt alapvető problémát.
Magyarországon az összterületeknek több mint 70 %-át hasznosítjuk
mezőgazdasági műveléssel, további területek mezőgazdasági müvelésbe
vonása elképzelhetetlen, sőt az iparosodás és urbanizáció hatására jelentős termőföld felületek kiesésével számolunk. Elvileg a második fejlesztési koncepció az, amelyet követnénk. Azonban az elmúlt időszak
/1975-81/ termesztés technológiai paramétereinek matematikai-statisztikai elemzéséi, a világgazdaságban bekövetkezett számunkra előnytelen
változások rámutatnak arra, hogy a hagyományos, az ipari eredetű input
termék felhasználáson /gép, műtrágya, növényvédőszer, stb./ alapuló
fejlesztés tartalékai kimerültek, a továbblépés kizárólag az anyag- és
energiafelhasználás hatékonyságát ugrásszerűen javitó, uj tudományos
megalapozottságú, táblaszinten differenciált növénytermesztési technológiák üzemi bevezetésével oldható meg tll.
A jelenlegi műtrágya felhasználás problémátikáját az 1. ábrán vázoljuk leegyszerűsítve, a vegetáció során kiadott műtrágya és a talajból keletkezett ásványi nitrogén, valamint a buzanövény tápanyagigénye
és különböző természetes eredetű veszteségek /kimosás, denitrifikácló,
stb./ különbségeként a talajban a vegetáció adott pillanatában rendelkezésre álló ásványi nitrogén példáján. Látható, hogy olyan egyszerű
technológiai megoldás, hogy azonos mennyiségű műtrágyát három részletben juttatunk ki, egyenletesebb és igy a környezetet kevésbé terhelő
nitrogénellátást biztosit, sőt 30 kg/ha nitrogén hatóanyag megtakarítást eredményez.
Belátható, hogy a jövőben térbén és időben optimális tápanyagszintet kell a növények számára a vegetáció során biztositahi, ezt nevezzük a harmonikus növénytáplálási rendszernek /2. ábra/ [2], E feladatot csak rendszerelméleti szemléletű kutatássál, a mérési eredményeket nagy hatékonysággal, feldolgozó és azokat szimulációs modellek
formájában hasznosító számítástechnikai rendszerekkel lehet megoldani.
A legfontosabb kutatási irányokat, e téren elért eredményeket és a
munka során felmerült nehézségeket a nitrogén tápelem körforgalmának
modellje és annak elemei alapján mutatjuk bé /3. ábra/ [3].
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1. ábra. A feleslegben rendelkezésre álló ásványi nitrogén
mennyiségének változása a vegetáció során.
x tengelyen:

hónapok, y tengelyen: N á g v á n y i >

kg/ha

alaptrágyaként kiadva 210 kg/ha műtrágya
alaptrágya 120 kg/ha ill. kétszeri fejtrágya
60 és 30 kg/ha

2. ábra. Harmonikus növénytáplásás elvi sémája
1-szabályzó elem; 2-mérő, érzékelő elemek, 3-beavatkozó elem; 4-szimulációs program; A-N,P,K,Ca,Mg,Zn,
Cu,Mn regulátorok, hormonok stb.
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3, ábra. Nitrogén körforgalma a rizoszférában
A beszámozott kockák feliratai: 1 - N 2 , N 0 2 ,
2-légköri N0 2 , 3-légköri N H 3 , 4 - N O "
5-NH 4

+

NH

3>

műtrágya,

műtrágya, 6-biológiai megkötés, 7-talaj NO^ ,

8 szerves N, 9-NH^,

10-errozió, 11-kimosódás, 12-nö-

+

vény, 13-talaj N H 4 , 14-N 2 , N 2 0 , 15-N0 2 ~, 16-megkötödés, 17-kimosódás,
A növény

tápanyagfelvétele

A Szegedi Biofizikai Kutató Intézettel szerződésünk alapvető célja az, hogy a különböző környezeti feltételek mellett termesztett búza tápanyagfelvételi és transzlokációs folyamatait tápoldatos, mesterséges talajon, ill. a főbb szántóföldi talajtípusokon fitotronban,
tenyészedényházban, kisparcellás' és üzemi kísérletekben vizsgáljuk.
Figyelembe véve a növekedési, tápanyagfelvételi folyamatok matematikai leirására használatos nem-lineáris, változó együtthatójú differenciálegyenletrendszerek numerikus megoldásának problémáit /kezdeti értékek, stabilitási problémák, stb./ megoldottuk a fiatalkori buzanövény tápanyagfelvételi folyamatainak naponkénti vizsgálatát /28ik napig/. A mérési eredmények feldolgozása terén jelenleg a feladatunk mintegy 20 differenciálegyenletből álló rendszer paramétereinek
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becslése, 111. a szimulációs modell megbízhatóságának

ellenőrzése.

A 4. ábrán néhány tápanyag felvételének idő-diagramját mutatjuk
be. A modellezési munka során fel fogjuk használni a soros illetve
késleltetett idejű autokatalitikus kémiai reakciók, a változó felületű cső, illetve térfogatú keveros-reaktorok modellezése terén elért eredményeket is.
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4. ábra. A buza csiranövények hajtásainak és gyökereinek K
tartalma a K-ellátás függvényében, a csirázástól számitott 3. /A/ 5. /A/ 7. /•/ 9 /o/ és 11. /•/ napokon.
Az a, b és c rendre a tridesztillált vizben, a 0,5
3
mmol/dm és a K mentes teljes tápoldatban nott növényeket jelöli.
A talaj nitrogén tartalmának

dinamikáp a

Három különböző egyetemi kutatóhely /GATE, DATE, KATE/ vesz
részt a talajok különböző formájú /szerves, ásványi, N H 4 + , N0 3

stb./

nitrogéntartalmának térben és időben történő változásának kisérleti
uton történő tanulmányozásában.
A kísérletekben kultúrnövényekkel fedett /buza, kukorica/ ill.
fedetlen, különböző talajtipusok /réti, csernozjom, barna erdőtalaj/
aktuális nitrogén tartalmának meghatározására terjed ki.
Az N H 4 + formájú nitrogén vegyületek anyagásványok okozta megkötődését Miwa E. [4] által ajánlott
IC
at

=

D

i V
3x

_
2

3C _ 3A
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31

tipusu, a szerves nitrogéntartalom ásványi nitrogénné történő átalakulására BURNS I.G. [5] által javasolt
d

(Norg)
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K
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- 118 tipusu megközelítést, az NC>3 lemosodási folyamatokat ugyancsak általa javasolt egyszerű nem-lineáris modellel fogjuk leirni.
A légköri nitrogén vegyületek / N 3 , N0 2 , N H 3 , stb./ f iziko-kémiai
és mikrobiológiai megkötésének modellezésekor a hazai kutatási eredményeket tekintjük alapadatoknak.
A különböző talajok erróziós károsodásának mértékét /N veszteség is/ a lejtőszög, talajtulajdonságok, alkalmazott agrotechnikai
és meteorológiai adatok függvényében kell meghatározni [6 ].
A denitrifikációs jelenségeket, ill. azok kémiai szerekkel történő szabályozását Meikle R.W. módszerével [7 1 közelítjük.
A nitrogén körforgalom további elemeinek és folyamatainak tanulmányozására kiterjedt és széleskörű vizsgálatokat végzünk a Növényvédelmi és Agrokémiai Központ és Állomások szervezésében. Az eddig elért eredmények közül egy konkrét példán az alábbiakban bemutatjuk,
hogy a matematikai modellezés milyen konkrét, a gyakorlatban azonnal
felhasználható eredményeket szolgáltathat.
Denitrifikációs

folyamatok

szabályozása

kémiái

inhibitorokkal

A 3. ábrából is kitűnik, hogy ha eltekintünk az NH^ + -*N0 2 -•NO^
folyamattól a talajok NH^+ formájú nitrogén készletét kevesebb károsodás éri, mint az N0-, formájú vegyületeket. Tehát az ősszel kiadott
+
•
-+
NH^ formájú nitrogénhatóanyagból minél többet NH^ alakban kell tartani, ezáltal csökkentjük a téli és koratavaszi NO^ kimosodásából,
denitrifikációjából származó veszteségeket [81. Ezt különböző a talajbiológiai denitrifikációs folyamatokat gátló kemikáliák /DOW cég
N-Serve, ill. Ishihara Sangyo Kaysha cég ATC-60 készitménye/ alkalmazásával érhetjük el.
Mielke R.W. Q71 a probléma megoldására az alábbi modellt javasolja:
= d

I™

1

• /NH4+/

(3)

= - K 2 /INH/

(4)

K L = - 0,0695 + 0,0019 /C°/ + 0,012 /pH/
K 1 *= (1,2306 - 0,00225 Q ^

(

' Ki

(5)
(6)

0,443 + 2,244Q0 + 0,168 SzA sorkezeléssel

0,89
Q 2 felületi kezelésnél
AR = 0,886 - 1,326 • INH + 0,47 • INH 2
K

1

* *

= K

1

*

'A R

(7)
(8)
/ ~

^ ^

\

- 119 ahol C° - a kémiai reakció sebességét meghatározó napi talajhőmérséklet értéke C-ban,
pH - a talaj kémhatása
~ N H 4 + f° rm ában kiadott műtrágya mennyisége, kg/ha,
Q 2 - a kiadott inhibitor mennyisége kg/ha,
SzA - a talaj szervesanyagtartalma, %-ban.
Látható, hogy
átalakulási
, a NH.
„
,
, ,folyamat +sebessege az aktualis
napi talajhomerseklettol, a kemhatastol, a NH^ formaban kiadott műtrágya mennyiségétől, valamint az aktuális inhibitor koncentrációjától függ.

5. ábra.

NH^+ mennyiségének változása a vegetáció alatt
x tengelyen: idő, y tengelyen: NH^ mennyiség, %-ban
' 150 kg/ha NH 4 + + 0 kg/ha inhibitor szept.15-én
—.- 150 kg/ha NH 4 + + 0,5 kg/ha inhibitor szept.15-én
-.-.-.- 150 kg/ha NH 4 + + 0 kg/ha inhibitor okt. 15-én
-..-..- 150 kh/ha NH 4 + + 0,5 kg/ha inhibitor okt. 15-én
A tábla jellemző: pH=7, szervesanyag: 2 %, kezelés-felületi.

Az 5. ábrán bemutatjuk, hogy különböző időpontokban végzett műtrágyázás esetén milyen eredményességű a denitrifikációs inhibitor
alkalmazása. Látható, hogy a modell alkalmas a műtrágyázás optimális
időpontjának, az inhibitoros kezelés dózisának és időpontjának megválasztására. Tehát viszonylag ez az egyszerű matematikai modell is
fontos technológiai-ökonómiai kérdésre adhat választ, segítheti az
üzemi szakembert a döntéseiben.
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- 121 A NÖVÉNYI FEJLŐDÉS NÉHÁNY MODELLEZÉSI LEHETŐSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ
VIZSGÁLATA

Biczók Gyula, Tolner László, Békéssy András, Krámli András, Ruda
Mihály, Soltész János
MÉM NAK, MTA SZTAKI
A nemzetközi irodalomból ismertek és a biológiai növekedéselméleti vizsgálatokban elterjedten alkalmazottak a Richards-, Mitscherlich-, Gompertz-Makeham- és Janoschek-féle modellek [3]. Ezek az eredmények, agrokémiai alkalmazhatóságukat tekintve általában három
ponton nem kielégitöek.
Egyrészt a szeneszcenciát csak mint a telitödéshez vezető növekedés-korlátozó jelenséget képesek leirni, mig a növényi fejlődés során az elöregedés összetett és szemlátomást is megmutatkozó leépülési folyamatokkal jár együtt.
Másrészt érvényességük a növényi fejlődés intenziv szakaszában
mutatkozó - agrokémiai szempontból kiemelkedően fontos - tápelemfelh a l m o z ó d á s r a sem b i z o n y í t o t t . E m o d e l l e k csak e m p i r i k u s m ó d o n k ö z e l i tik meg a kérdést, és hiányoznak a jól értelmezhető,
differenciálegyenletekre visszavezethető összefüggések.
\
A szerzők először a Mitscherlich-féle telitődési
függvénynek
e g y o l y a n v á l t o z a t á t a l k a l m a z t á k , a m e l y n e k k i t e v ő j é b e n az i d ő e g y
u j a b b telitődési függvénnyel van szorozva. Az igy nyert t a p a s z t a l a tok alapján, végülis egy kettős szubkompartment modell
segítségével
k i s é r e l t é k m e g á t h i d a l n i a f e n t v á z o l t p r o b l é m á k a t [1], A h o l e r r e l e h e t ő s é g nyilott /megfelelő számú mérési adat esetén/, egy m u l t i - s z u b kompartment modellt
alkalmaztak.

1.

A Mitscherlich-féle

telitődési

függvény

égy

továbbfejlesztése

C é l u n k volt az eredeti M i t s c h e r l i c h - f é l e telitődési függvény o lyan módositása, amely képes leirni a tápelemfelvételben aktiv gyökérfelület telitődésbe futó növekedését is. Az eredeti alak k i t e v ő jében szereplő együttható a növényi fejlődés kezdeti stádiumában nem
m u t a t k o z o t t állandónak, ezért egy /azonos alakú/ telitődési
függvénynyel helyettesitettük:
y

. in
= A • (1 -

e

-bt\.
fl
-c-ll—e
Át \
)

/. \
(1)

.

Ez a f ü g g v é n y m e g f e l e l ő e n i r t a le a t á p e l e m f e l v é t e l g y o r s u l ó ü t e m é t
/a g e n e r a t i v f á z i s k e z d e t é i g / , d e t e l i t ő d é s i f ü g g v é n y l é v é n , a t e nyészidőszak végén jelentkező növényi tápelemvesztést nem tudja leirni. Ezt a tápelemvesztést logisztikus függvénnyel modellezve, és
feltételezve, hogy a növény ugyanannyi tápanyagot képes elvesziteni
m i n t a m e n n y i t felvett, az alábbi a k k u m u l á c i ó s függvényhez
jutottunk:
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-c(l-e
y = A-(l - e

1>t

)>t^
) -

A
1

Egy

egyszerű
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jobban
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áttekinthető

alakot

kapunk:
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y = A \ [l + e z - k t

- e

'

J

.
'

(3)

z—kt
A . t elég alacsony értékeire, ha Z>>1 és z>>k-t, akkor e
>>1.
Ekkor (3) jobboldalának első tagja jó közelítéssel egynek vehető. Az
idő előrehaladtával ez a tag az elérhető telitési értéket csökkenti.
Először egyre gyorsuló, majd egyre lassuló mértékben. Határértékben
nullához tart. A görbe illesztését szimplex, lépegető, direkt kereső algoritmussal végeztük.
Az 1. ábrán három különböző görbetipus illesztésének eredménye
látható. A három tipus rendre: refluxmentes, erős és mérsékelt refluxot mutató tipus.
Az itt vázolt modellnek két hátránya van: egyrészt a direkt kereső eljárás időigényes, és igy nagyon költséges lett volna az általunk vizsgált nagytömegű adat /mintegy hatezer görbeillesztés/ feldolgozására. Ezért egy másik modellt is kifejlesztettünk.
2.

A kettős

szübkompavtment

modell

és

to vdbbfe jl észté síi

lehető-

ségei

Nagytömegű kisérleti adataink értékeléséhez az
A
_
R
y
"
-b(
i
—s (t—t )
v t-t )
1 + e
g'
1 + e ^
s'

f

. x

kettős szubkompartment modellt alkalmaztuk [1]. így egyrészt lehetségessé vált a görbeillesztés egy analitikus megoldása /a Marquardt-féle módszerrel/, másrészt e modell előnye (2)-vel szemben az, hogy a
leépülési tag R együtthatója nem feltétlenül egyenlő A-val. Ehhez a
modellhez a
dy/dt = k.y-(A-y)

(5)

differenciálegyenletből kiindulva jutottunk. Eszerint az y /tápelem/
felhalmozódás sebessége arányos a már felhalmozódott mennyiséggel (y)
illetve a növénybe még be nem épült mennyiséggel (A-y). Ugyanígy modelleztük a növényi tápelemvesztést is a dy/dt = k^«y *(.R-y) egyenlettel. A feldolgozott mérési eredmények igazolták, hogy a k. együttható
/ill. k^/ jó közelítéssel állandó.
Modellünk kiterjesztéseként - az általánostól eltérő felhalmozódási függvények elemzésekor - megvizsgáltuk a
dy/dt = k(t)•y•(A-y)

(6)

modellt is. Ismeretes, hogy a (6) differenciálegyenlet megoldása
' - !

+

.-A-Ktt)

<7>

alakú [2], ahol K(t) a k(t) függvény egy primitiv függvénye. /Ha k(t)
konstans, akkor y logisztikus függvény./ Vizsgálatainkban k függvényként egy harmadfokú polinomot vettünk, azokban az esetekben, amikor
H
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oszi árpa Ca felvétel;
a talaj P-t és K-t tekintve
emelt ellátottságu

l.ábra

- 124 a kettős szubkompartment modell nem illeszkedett kielégítően a mérési adatokra. A polinomot a
k (t) = B2 .(t-B3 )• (t-B4)-(,t-B5)

(8)

gyöktényezős alakban megadva, y-ra az

y=A • (1+e - A ' B 2 • [X4 /4 + (-B3-B4-B5 ) • x3 / 3+ (B3 • B4+B4 • B5+B5 ) •x2/2-B3•B4•B5•x 1 +B6 y ^ ^
alakú /általunk multiszubkompartment modellnek nevezett/ megoldást
kapjuk /B6 az integrációs konstans/.
Vizsgálataink azt mutatták, hogy ennél a modellnél az illesztés
minősége erősen függ a paraméterek kezdeti értékének megválasztásától.
Emellett a k(t) polinom-együttható sem teszi képessé a modellt a tápelemfelvételi sebesség hirtelen változásainak követésére.
A probléma megoldását a modell csatolt differenciálegyenletekkel
történő leirásában látjuk. Az u' = f(.u) elsőrendű autonóm egyenlet megoldása csak monoton függvény lehet. Több monoton szakaszból álló megoldást ugy kapunk, ha például több tápelemre csatolt elsőrendű differenciálegyenletrendszert irunk fel.
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A bevezetőben már felsorolt modellek jellemző adatait az 1. táblázat adja:
Richards

Gonrpertz

k<l
k>l

WR(t) =A-(l -

0<b£l
b>0

r>0
r>0

a>0

r?0

WG (t)=Ae~ae~'r-t

WR(t) =A#(l + be""*)^

Mitscherlich

cíl

r>0

-rtxc
WM (t) =A-(1 e )

Jánoschek

d>0

Piri

WJ(t) =A-(l -

Egyszerű logi sztikus b>0

r70

WL (t)=A-(l +

be-'*)"'

1. táblázat
A Richards modellhez tartozó differenciálegyenlet analizise azt
mutatja, hogy ha a k paraméter nullához ill. végtelenhez tart, akkor
a megoldás az alul ill. felül levágott exponenciális függvényhez tart.
/A k=Ö eset felel meg az-un. monomolekuláris modellnek./ Ha adataink
a tenyészidő egy rövidebb szakaszából származnak, akkor a Richards
függvény ugyanolyan jól illeszthető, mint a többi modell, bárhogy is
válasszuk meg a k paramétert. Ezért a k értékének a becslése még sok
megfigyelés esetén is bizonytalan.
Az utóbbi megjegyzés alapján világos, hogy esetünkben, amikor a
mérési adatok nem a teljes tenyészidőt ölelik fel, elvi akadályai is

- 125 lehetnek a Richards-féle függvény illesztésének.
A Gompertz-Makeham, a Mitscherlich és a Janoschek modell esetében megvizsgáltuk, hogy ezek milyen kapcsolatban vannak az egyszerű
logisztikus komponensekből álló, és szántóföldi mérési adatokra illesztett kettős szubkompartment modellünkkel, A vizsgálatot külön végeztük el a kettős szubkompartment modell növekedési és leépülési kompartmentjére.
Az általunk megvizsgált esetek /mintegy 3000 felhalmozódási függvény/ döntő többségében a különböző görbék által adott közelitések
eltérése 10 százalék alatt maradt /ez bőven belül van a vizsgált adatok mérési hibahatárán/. Nagyobb eltérések inkább csak a leépülési
szubkompartmentek között tapasztalhatók. A modellek hasonlóságát illusztrálja a 2. ábra /őszibuza zöldsulyának alakulásában/. Az ábra első részén a felhalmozódási kompartment, a második részben a leépülés
látható.
Általánosságban elmondható tehát, hogy az illeszkedés pontosságát tekintve a kettős szubkompartment modell ugyanugy megfelel mint a
most bemutatott többi modell.
Érdekesnek tartjuk még azt az észrevételünket, hogy megadható a
logisztikus függvény paramétereinek egy olyan tartománya, amelyre a
logisztikus függvényt legjobban közelitő Mitscherlich és Gompertz
görbe teljesen egybeesik /az eltérés elhanyagolható/ és a Mitscherlich
függvény r ill. c valamint a Gompertz függvény r ill. a paraméterei
igen nagy pontossággal megegyeznek /a relativ eltérés: PRE, a 2. ábrán fel van tüntetve/.
Hivatkozâsok:
[1]
[2]
[3]

Békéssy A., Biczôk Gy., Ruda M : Modelling the dynamics of
arable crop nutrient uptake, BIOMETRIE'82 Conference, Toulouse
/megjelent: MTA SZTAKI Working Paper IV/21/, 1982.
Kamke E.: Differentialgleichungen, Lösungsmethoden und Lösungen,
Leipzig, 1956.
Zelawski W., Lech A.: Logistic growth functions and their
applicability for characterizing dry matter accumulation in
plants, Acta Physiologiae Plantarum, Vol. 2.,pp. 187-194,, 1980.
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- 127 SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK•TÁPELÉMFELVÉTELI DINAMIKÁJÁNAK SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉSE
Biczók Gyula, Békéssy András, Ruda Mihály
MÉM NAK, MTA SZTAKI
1.

Bevezetés

A növény ásványi tápelemfelvételének btuttofolyamatát a talaj
/forrás/ felvehető és a növény /nyelő/ felhalmozott tápelemkészlete
egyaránt szabályozza. E leggyakrabban közvetett és összetett, kétoldalú szabályozás következtében az egyéves szántóföldi növények és a
talaj tápelemforgalma a Titljanova [13] által rendszerezett biogeocönótikus folyamatok harmadik tipusával analóg. A tápelemfelvétel sebessége valamint á forrás és a nyelő tápelemkészlete között egyszerű
arányosságot feltételezve, a tápelemfelhalmozódás folyamata az autokatalikus kinetikával rokon. Ha mindezt feltételezzük a növényi tápelemveszteségek /reflux/ esetében is, akkor egy olyan egyszerű /minimális paraméterszámu/ biomatematikai modell adódik, amely különböző,
egyéves szántóföldi növények szárazanyag- és tápelemfelhalmozódásának
adataira eltérő körülmények esetén is egyaránt jól illeszkedik. A modell paraméterei növénytáplálkozási fogalmakkal azonosíthatók, hasonlóan a talaj kálciumszolgáltató képességét leiró modell Biczók [5]
által értelmezett együtthatóihoz.
Vizsgálataink fő célja, hogy magát a növényt mint "műszert" alkalmazzuk olyan talajjellemzők meghatározására, amelyeket az eddig
ismert legjobb fizikai kémiai módszerekkel [ 8'1 , [11] sem sikerült elméletileg is kielégitő módon becsülni.
2.

A növénytáplálkozás

modellezésének

néhány

alapkérdése

A talaj-növény rendszer tápelemforgalmának, mint sorosan illetve
párhuzamosan kapcsolt folyamatok eredőjének összetettsége /ld. [4]/
nagy paraméterszámu, magas kisérleti és számítástechnikai költségekkel verifikálható modellek vizsgálatához vezet /ld. pl. [ 12'í , Í7J,
[6]/. Mindezeket, valamint a biológiai növekedéselmélet klasszikusainak eredményeit /pl. [14], [3]/ figyelembevéve kisérletet tettünk egy
az eddigi kutatási eredményeket optimális módon magába foglaló - azaz
a lehető legkevesebb, de még értelmezhető paraméterrel és korlátozó
feltétellel, kis számú mérés alapján is adaptálható, kettős szubkompartment modell [1] kialakítására, felhasználva a biológiai növekedés
matematikai modellezésében elért legújabb eredményeket is /[ 12] , [15]/.
3.

Egy

kettős.

szubkompartment'

modell

A jelzett bonyolult mechanizmusok részletezése nélkül, egy olyan
fenomenológiai modellt adunk, amely a különböző tápelemek felvételére és a szárazanyag felhalmozódására azonos formában alkalmazható. Általánosan elfogadott elképzelés [10], hogy a talaj különböző sebességgel felvehető tápelemfrakciókkal rendelkezik, amelyek között dinamikus
kapcsolatok állnak fenn. Ha először elsősorban a könnyebben felvehető
tápelemkészlet kerül a növénybe, akkor az idő /t/ múlásával - a növény
növekedtével - egyre kevésbé felvehető tápelemfrakciók maradnak a talajban. így a talaj tápelemszolgáltató sebességét a talajban még visz-

- 128 /A-U^/ nagysága befolyásolja. Másrészt a tápelemfelvétel fenofázisfüggő, függ az adott növényi fejlődési időszakig
már felvett
tápelemkészlettől
/U^/ is. Egyszerű arányossági kapcsola.tokát feltételezve, a növény növekedésével párhuzamos felhalmozódási
bruttofolyamatot a következő differenciálegyenletként megadott első
szubkompartment irje le:
szamaradt

tápelemkészlet

dU.
(1)
dF" = k ' u i - ( A " u i ) "
ahol k egy arányossági tényező. Az egyenlet megoldása:
N
'
A
o
U
1 = w1 + e
-b(t-t
)
(2)
v
g'
Az A a felhalmozódás! folyamat határértéke /available nutrient quantity/, b a pufferkapacitás /buffer capacity/ - ez arányos a fenti k paraméterrel, tg azt az időpontot adja meg, ahol a maximális felhalmozási ütém fellép /inflexiós pont/ - ez a generativ fázis kezdete.
Az igy adódó logisztikus görbe jól leirja a még fejletlen fiatal
növény lassú fejlődését, majd a később /pl. búzánál a bokrosodással/
kezdődő extrém sebességű tápelemfelhalmozást, és a kifejlett növénynél a talaj-növény tápanyagtranszferben kialakuló kvázistacioner állapotot .
A (2) szubkompartment telitődési szakasza időben korlátozott. Az
idő múlásával lép előtérbe a második szubkompartment, amely egy a vetéstől számitott t g időcsuszással tetőző sebességű tápelem-reflux /U 2 /,
a növény tápelemvesztésének folyamatát irja le. Ezt a növekedéssel azonos formában modellezzük:
U

2 = -

. ++ e-s(t-t
)
1
•v
s'

<3>

<

ahol R a teljes reflux /a növény teljes vesztesége/, s a növénynek a
vizsgált tápelemre vonatkozó tompitó képessége a szeneszcencia által
okozott veszteségekkel szemben, t g a szeneszcencia által fenntartott
reflux folyamat inflexiós pontja.
A reflux összetett folyamatának modellezésekor /ld. [.4]/ feltételeztük, hogy a folyamat sebessége jó közelítéssel arányos a teljes
refluxból /R/ még visszamaradt
zetbe

már visszaáramlott

tömeggel /R-U 2 /, és arányos a környe-

anyagmennyiséggel

/U2/

is. A z u t ó b b i

ará-

nyosságot azért tételezhetjük fel, mert a szeneszcens növényi részek
az öregedés előrehaladtával /az U 2 növekedésével/ fokozott ütemben
dekomponálódnak. Az (1) formulához hasonlóan tehát:
dü_
diT

=

V V ( R - U

2

) .

(4)

Ebből integrálással kapjuk (,3)-at.
flux

A továbbiakbán feltételezzük, hogy a növekedés és a tápelemrefolyamata, bár időbén átfedi egymást, mégis független komponensek-

.i

- 129 ként kezélhető, és eredőjüket a két folyamat összegeként kaphatjuk
meg:
U

4.

=

1

+

e-^^tg)

A modell

1 + e~ s ^t - t s ^

^ '

verifikálása

Az általunk vizsgált esetek nagy többségében a mérési pontok szá
ma négy vagy öt volt, a modellparaméterek száma viszont hat /A, R, b,
t , s, t /. A mért értékek mellett még korlátozó feltételeket is fig
s
gyelembe kell venni:
1. A modellparaméterek értelemszerűen pozitivok.
2. A>R, U>0.
3. Az U idö szerinti deriváltjának csak egy lokális minimuma és
maximuma lehet.
Természetesen ez az utóbbi feltétel a növekedés mindenkor fellépő ingadozásai miatt csak közelitőleg teljesülhet.
Négy vagy öt pont esetén a teljes modell illesztését az tette le
hetővé, hogy a vizsgálatot mindig csak egy rögzitett A értékre végezzük el. Az R értéket, mivel A-R leolvasható az adatokról, szintén rög
zithetjük. A valódi A érték alsó korlátját a mért adatok maximuma adja, felső korlátját pedig a genetikai törvények szabják meg. Az igy
adódó intervallumon újra és újra becsültük a modellparamétereket, miközben az A'értékét lépésről lépésre növeltük. A görbeillesztésnél a
legkisebb négyzetek módszerét követtük. A megoldást a Newton-féle
módszer Marquardt-féle változatával [9], kaptuk. A különböző A értékek
hoz tartozó becslések közül kiválasztottuk a legjobb közelitést adót.
Az előző 2. és 3. feltétel a növekedési és a reflux folyamat kap
csolatát szabályozza. A reflux tetőzése nem előzheti meg a növekedési
folyamat telitődését, és a reflux sohasem haladhatja meg a növekedést
/U>0/. A görbék emelkedő szakaszait egyenesekkel /az inflexiós pontokon átmenő érintőkkel/ helyettesítve az aktuális A,R,T és b paramé!•
9
terek függvényében könnyen adható egy jól használható korlát a t g és
s paraméterekre /ahhoz, hogy a 2. és 3. feltétel teljesüljön/.
A modell megalkotásánál és verifikálásánál is számos elhanyagolással, egyszerűsítéssel éltünk, ezért általa nem is tartunk igényt
egy-egy konkrét esetben lejátszódó akkumuláció-reflux folyamatpár pon
tos leirására. Olyan eszközt kiváhunk létrehozni, amely minden, normá
lisan termesztett, egyéves szántóföldi kultura talaj-növény rendszerének tápelemforgalmi dinamikáját kvantitativ módon leirja, ha nem
volt elemi kár.
A modell verifikálását a legfontosabb magyarországi szántóföldi
kulturákra: buza, kukorica, burgonya, cukorrépa, árpa, rozs, borsó,
csillagfürt, cirok, repce elvégeztük, valamennyi lényeges tápelemre
s a szárazanyag felhalmozódására, az ország különböző pontjain, különböző években felvett mintegy 3000 adatsoron.
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Az

eredmények

alkalmazása

Az (5) modell a: talaj-növény rendszer ásványi tápelemforgalmát
leiró egyenlet, amely a szántóföldi növények fő fenofázisaira érvényes. E modell már négy vagy öt mérési pont esetén is egy, a gyakorlat számára kielégitő, átfogó jellemzést ad a valóságos talaj-növény
rendszerekkel kapcsolatban. Pontossága megfelel a tényleges technológiai követelményeknek. Ujabb kompartmentekkel történő kiegészítésével
hozzáigazítható a változó technológiai követelményekhez. E modell mint
mérlegegyenlet - önmagában is - lehetővé tesz egy olyan, adott táblára szabott tápanyaggazdálkodást, amelynek eredménye a termesztés jobb
hatékonysága mellett a minimális környezetkárosítás.
Ezen túlmenően az (5) modellt kalibrációs egyenletként alkalmazhatjuk a szántóföldi területekről felvett multispekrális távérzékelési /remote sensing/ adatok denzitás idősoraira [2]. E kalibráció birtokában a denzitás adatokból egy naprakész információs rendszert hozhatunk létre számitógéppel segített mütrágyázási szaktanácsadás biztosítására .
Modellünk teljesértékü alkalmazása érdekében azonban még többváltozós statisztikai analizisek segítségével kapcsolatokat kell keresnünk a modelIparaméterek és a megfelelő talajjellemzők között, figyelembe véve a klimatikus és agrometeorológiai hatásokat is.
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SZUBKOMPARIMENT
MODELLJE KÜLÖNBÖZŐ TALAJ-NÖVÉNY RENDSZEREK
ESETÉN

Lásztity Borivoj, Biczók Gyula, Ruda Mihály
MTA TAKI, MÉM NAK, MTA SZTAKI
A talaj-trágya-növény közötti hármas kölcsönhatások kutatása
- tápanyaggazdálkodási szempontból - az agrokémia fő feladata. A gyakorlati cél az okszerű tápanyaggazdálkodás megalapozása. Ehhez elengedhetetlen a konkrét talaj/al/tipusokra és növényfajokra, illetve
fajtákra vonatkozó ismereteknek egy biomatematikai modellben történő
összefogása. Eg.y ilyen modell nagyjelentőségűvé válhat a növénytáplálás és a preventiv környezetvédelem kutatásában és gyakorlatában egyaránt .
Előadásunkban egy olyan biomatematikai modell alkalmazási lehetőségeit ismertetjük, amellyel napi felbontásban, kvantitativen leirható az eltérő talaj/al/tipusokon kialakitott mezőgazdasági táblák tápelem-ellátottságától függően a különböző egyéves gazdasági növények
szárazanyag- és tápelem-felhalmozódása s ennek révén az adott talaj-növény rendszer tápelemforgalmának időbeli lefolyása. Ez a műtrágyázás mértékét, időbeli és térbeli megosztását és minőségi vonatkozásait egyaránt tekintve alapvető komponens, amely ma már egy valóban tudományos tervezési, szaktanácsadási algoritmusból nem hiányozhat.
1.

A modell

egyenletrendszere

Az alkalmazott biomatematikai modell minimális paraméterszámmal
illeszkedik a kisszámú mérési időpontban meghatározott adatokra, miközben paraméterei még természettudományosan értelmezhetők maradnak
[ll. A modell két szubkompartmentet tartalmaz
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ahol i a következő 12 tápelemre vonatkozó index: N,P,K,Ca,Mg,Na,Fe,
Mn,Zn,Cu,Mo,B. A paraméterek: A^ a maximális felhalmozás értéke az iedik tápelemre, R^ a teljes reflux az i-edik tápelemre, t a vetéstől
eltelt idő, tg a felhalmozás inflexiós pontja, t s a reflux inflexiós

pontja, b. fenológiailag meghatározottan a vegetativ növényi fejlettségből eredő felvételi gyorsulással ill. a tápelem-pufferkapacitással
rokon mennyiség, s^ fenológiailag meghatározottan a szeneszcéncia által indukált növényi tápelemvesztés gyorsulásának ill. tompításának
mértéke.
2.

A mégvizsgált

tiz

kulturára

adott

korlátozó

feltételek

A modellparamétereknek egy-egy konkrét talaj-növény rendszerben
/4. ábra/ történő kiszámításánál figyelembe vettük az 1. és 2. táblázatban adott korlátozó feltételekét. Ezek alkalmazása nélkül a kis-
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MOÁ=maximális országos átlag
GRMT=gyakorlatban realizálható maximális termés

1.táblázat; A szántóföldi-növények megvizsgált modelljeiben elfogadott termőképességi korlátok

Növény

Fenofázis

Burgonya
Cukorrépa

Szárbaszökés /Feekes-6-10/
/Ke 11er-Baggio1ini Q-V/
Szárbaszökés /Feekes 6-10/
/Ke 11er-Bagglo1ini Q-V/
Szárbaszökés /Feekes 6-10/
/Keller-Baggiolini Q-V/
Szárbaszökés /Feekes 6-10/
/Keller-Baggiolini Q-V/
Cinerhányás kezdete
/Hanv/ay 3-5/
/Keller-Baggiolini Dg-Dg/
Virágzás kezdete
Gyökérvastagodás

Paprika /étkezési/

Virágzás

Paprika /fíiszer/
Káposztarepce
Cirok
Bora ó
Csillagfürt

Virágzás
Zöldbimbós állapot kezd.
Bugahányás
Virágzás
Virágzás

Őszi buza
Őszi árpa
Őazi rozs
Tavaszi árpa
Kukorica

Vegetáció Körzeti Forrás
napja
szórás
160-193

7

140-170

4

180-200

5

50-70

4

60-90

5

60-90

85-115

4
5

70-90

5

70-100
220-240
75-90
60-90
70-100

5
5

Page et al. 1980.
Varga Haszonits 1974.
Varga haszonits 1974.
Coic 1965.
Lásztity 1981.
Primóst 1965.
Fukai et al. 1976.
Lásztity 1982.
Kmetyko 1974.
Hanv/ay 1962., 496S-

Ke.Ue.r, •Baggích'ni 49Sk.

7
5

Ajtay 1974.
Stanacev 1981.
Bozó 1974.
Miller 1979.
Lakatos 1981.
Mécs 1969.
Boronkay 1981.
Bányai 1967.
Mándy és Csatári-Szűcs 1960.

_2.táblázat; Intenzív növekedési fázisok átlagos tartama
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- 135 számú mérésadatra a modell illesztése egzaktan nem megoldható.
A felhalmozódás általában, bizonyos "stresszek" okozta kisebb ingadozásokat kivéve monoton növekvő függvénye a növény korának. Egy
gyorsuló fejlődést követően, a generativ fázis kezdetétől, folyamatosan csökken a felhalmozódás, és egy egyensúlyi helyzet beállta után
indul meg erőteljesen a leépülés /l. ábra/. Előfordul azonban, hogy a
leépülés megindulása után ismét növekedés észlelhető, pl. a 2. ábrán
az őszibuza K felvételénél az 1 és 2 görbe /a növekvő sorszámozás
1-5-ig párhuzamosan növekvő P és K dózisokat jelent/. Modellünk egységessége érdekében ezektől a speciális esetektől egyelőre eltekintettünk.
A leépülés utáni ujabb növekedésnek ill. negatív U. értékeknek /3. ábra/ a modellből történő kizárása érdekében a
ts

+ 2.R./ Si >t g

+ (4-Ri-2.Ai)/bi

(2)

feltételt használtuk /l. ábra/. Ez azt jelenti, hogy a reflux tetőzése később következik be, mint ahogy az akkumuláció eléri /megközelíti/
az A. értéket. Használtuk még az s.<1 és a /fajfüggő/ t <200 ill.
1
I
S
t g <500 korlátot is.
Az őszibuza K-felvételéhez hasonló esetekben célszerű a (2) korlátozás elhagyásával is megkísérelni á modell illesztését. E feltétel
feloldása azonban a felhalmozási folyamat és a reflux erőteljes egybemosódását is jelentheti, pedig modellünkben feltételeztük a reflux
és a felhalmozódás függetlenségét /ld. Cl]./. Egy másik megoldás lehet
az (1) modell feladása/ és a felhalmozódást leiró differenciálegyenlet
dU±/dt = f i (t)-U ± . (A i -U i )
(3)
formában történő általánosítása.
Kevésszámú megfigyelésnél az (1) modellben elfogadhatatlanul
nagy b^ értékeket is kaphatunk /5. ábra/. A 2. táblázatban lévő adatok korlátozzák a b i értékét. Például őszibuzánál /ld. 2., 6., 7. ábra/ a K, P és szárazanyag felhalmozás döntő része a szárbaindulással
kezdődő szakaszra esik, és az akkumuláció inflexiós pontja hozzávetőleg a következő fenofázisra /kalászolás/ tehető. Az igy adódó 33 napból levonva a körzeti szórás 7 napját, a felhalmozási intervallum minimális hosszára 52 napot kapunk. Ebből b^-re a 0.08 felső korlát adódik. Hasonló módon nyerhetünk b.-re felső korlátot a többi növénynél is.
A felhalmozódás felső határát adó A^ paraméterre az országos agroökológiai felmérésen alapuló 1. táblázat adataiból számítottunk felső korlátot, a szárazanyagra és áz i-édik tápelémre egyaránt:
A ± < Y^(max)•GRMT/MOA , .

(4)

ahol Y^(max) az i-edik tápelemre mért legnagyobb érték. Feltételeztük,
hogy GRMT/MOÁ valamennyi vizsgált tápelem és a szárazanyag esetében is
használható. Az igy adódó felső korlát alatti intervallumon az A^ értékére egy direkt kereső eljárást alkalmaztunk, az eltérésnégyzetek
összegét mint A. egy f(A.) függvényét minimalizálva. Az eljárás ered-
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- 138 ménye szoros kapcsolatban van az f(A^) függvény viselkedésével. A 8.
ábra f(A.) három tipikus formáját mutatja.
3.

A modell

verifikálás

a,

tovább

fejlesztése

A modell alkalmazhatóságát mezőgazdasági táblák [2], [3], [7-9]
és az MTA TAKI szabadföldi kísérleti parcellái [4-6] konkrét talaj-növény rendszereiben /4. ábra/, mintegy hatezer esetben vizsgáltuk meg.
A modell felhasználhatóságának kiterjesztése érdekében - a (3) általánosítási lehetőségeken tul - a talaj és időjárási paraméterekkel való
kapcsolat elmélyültebb tanulmányozását tervezzük.
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Kutató Intézet
A talaj tápelem-visszapótlásával foglalkozó szaktanácsadó rendszerek a talaj tápelem-szolgáltató képességének becslésén alapulnak.
Ezért elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt igen fontos annak
pontos leirása, hogy a tápanyagok milyen folyamatok során, milyen sebességgel jutnak a talajból a növénybe.
Azonban a növénytáplálkozási kisérletek "in vitro" rendszereiben
a talaj-növény rendszerre jellemző kölcsönhatásoktól mentes körülmények között vizsgálják az egyes tápelemek felvételének biokémiai folyamatait. A talaj felvehető tápelem-készletének extrakciós módszerekkel való becslésében és a növénytáplálási kisérletek és biotesztek klasszikus kiértékelésében pedig, épp a rendszer bonyolultsága
miatt, elvi és gyakorlati nehézségek lépnek fel.
Jelen munkánkban a talajvizsgálat és a növénytáplálkozáskutatás
eredményeire támaszkodva vizsgáljuk és biomatematikai módszerekkel
irjuk le a különböző tápelemek felvételének időbeli változását. Ebből következtetéseket vonunk le a talaj tápelem-szolgáltatásának folyamataira, és összefüggéseket keresünk a tápelem-szolgáltatás ezen
paraméterei valamint más fontos talajjellemzők között.
Kísérletek

Vizsgálatunkhoz egy kovárványos barna erdőtalajon beállított
háromtényezős tenyészedény-kisérlet adatai álltak rendelkezésünkre.
E kísérletekben az első tényező /A/, egy kisparcellás mütrágyázási
tartamkisérlet 12 éven át alkalmazott konroll/0/, egyoldalú nitrogén
adagolás/N/ és NPK kezeléseinek utóhatása volt. A második tényező
/B/, a tenyészedény-kisérletben alkalmazott PK kezelés volt 0 és
200mg P 2 °5' 3 0 0 m 9 ^O/edény szintekkel /Po Ko és P200 k300/. A C tényező pedig, a talaj tápelem-szolgáltatásának és a növény tápelemfelvételének folyamataira egyaránt nagy hatással lévő Ca öt, növekvő
nagyságú /0-800 mg Ca/edény/ adagjából álló kezeléssor volt. Jelzőnövényként angolperje /Lolium perenne L./ szerepelt, amely hosszú tenyészideje alatt többször vágható, és igy produkciója időről-időre
lemérhető.
Vizsgálatainkhoz felhasználtuk az angolperje 5 vágáson át halmozott N-, P-, K- és Ca-felvételének értékeit /4 ismétlésban/, valamint a kisérlet végén extrakciós módszerekkel, köztük a telitési
vizes kivonat készítés módszerével mért talaj tápelem-tartalom értékeket és a talajok kezdeti /5 napos/ állapotát modellező érleléses
kisérlet hasonló vizsgálati eredményeit /Biczók Gy. 1979/.
A tápélem-szo'lgáltatás

modellezése

Mivel a talaj tápelem-szolgáltatását legkézenfekvőbb a növény

- 140 által mér felvett tápelem-mennyiséggel megadni, ezért az angolperje
vágásonkénti halmozott tápelem-felvételét vizsgáltuk az idő függvényében. Ilyen pontsorra, eltekintve a növény fenofázisaira jellemző ingadozásoktól, egy sima, telitésbe hajló görbe illeszthető /l. ábra/.
•Ennek adott időpontban vett meredeksége a talaj tápelem-szolgáltatásának aktuális sebességével, telitési érték pedig a talaj felvehető tápelem-készletével arányos.

Az általunk vizsgált tápelemek közül a N, K és Ca szolgáltatásában a talaj tápelem-szolgáltatási folyamatai közül legfontosabb szerepet az úgynevezett tömegáramlás/"mass flow"'/ játszik /Barbér, S.A. et
al. 1963/. Ennek során a transzspiráció hatására a talajoldat az aktiv
gyökérfelület felé áramolva szállitja a benne oldott ionokat. Ezért a
tápelem-felvételi időgörbék paraméterei elsősorban a talajoldatot modellező telitési vizes kivonat tápelemtartalmával illetve a koncentrációkból számított ionaktivitásokkal mutatnak szoros összefüggést.
Némileg más a helyzet a foszfor esetében, amelynek felvételébén, a
foszfát-ionok talajoldatbeli igen alacsony koncentrációja miatt, a
diffúzió a sebességmeghatározó folyamat. Ez a tény a foszfor-felvételi időgörbe egyenletének eltérő alakjában is kifejezésre jut.
A tápelem-szolgáltatás időbeli változását egy homogén, elsőrendű differenciálegyenlettel irtuk le. Ez megegyezik a reakciókinetikából ismert kinetikailag elsőrendű reakciót leiró egyenlettel:
f£ = k(A - y),

(1)

ahol a differenciálhányados a felvett tápelem mennyiségét fejezi ki
dt időintervallumban, s ez arányos a talaj eredeti felvehető tápelem-készletnek(A) és az adott időpontig már felvett tápelem-mennyiségnek (y) a különbségével.
Az egyenletet megoldva kapjuk a tápelem-felvétel időfüggését leiró egyenletet:
y = A( 1. - e"k,t)' .

(2)

Ez formailag megegyezik az agrokémiából ismert Mitscherlich-tipusu

- 141 telítési függvénnyel. Paraméterei a tápelem-szolgáltatás szempontjából a következőképpen értelmezhetők: y a t időpontig felvett összes
tápelem-mennyiség, A a t=~-re extrapolált "maximális" felvehető tápelem-készlet, és k a tápelem-szolgáltatás sebességi állandója.
A tápelem-felvétel időfüggvényét/2/ t szerint deriválva a felvételi sebesség időfüggvényét kapjuk:
v

= |Z = - A . k . e -k-t

- (3)

/

ahol v a tápelem-felvétel sebessége, melynek t= 0 időpontra extrapolált értéke a tápelem-felvétel kezdeti sebessége:
VQ

= -A-k

.

(4)

Az egyenletek paramétereinek kiszámítása iterációs módszerrel,
számitógépen történt. Az időgörbéket az egyes kezeléskombinációkhoz
tartozó 20-20 pontra/5 vágás x 4 ismétlés/ illesztettük. Az illesztés
pontosságát a számított és mért értékek eltérésének szórásával jellemeztük/s/ .
Eredmények

A N-felvétel
időgörbéinek állandóira /l. táblázat/ nem elsősorban a talaj N-ellátottsága gyakorolt nagy hatást, hanem a kisérlet kezeléseinek megfelelő P-, K-és Ca-ellátottsága. A 2. ábrán látható görbék A értékeinek növekedése a Ca-adaggal egyenesen arányos. A Ca-adagok az utóhatástól és a PK-szinttől függően növelték a N-felvétel kezdeti sebességét is /l. táblázat, vQ/» A VQ és a telitési vizes kivonat
N0 3 ~ion aktivitása közötti pozitív összefüggést /3. ábra/ szintén befolyásolja az utóhatás és a PK-szint ugyanugy, mint a v^ és
kö4
zött meglevő fordított arányosságot. Az összefüggés háttere, hogy a
telitési vizes kivonat relativ Ca-intenzitásának ' ( aCa2+/£a^ü növekedédése az
arányt, a talajéletre gyakorolt hatásán keresztül
3
4
növeli /4. ábra/. A 12 évig nagyadagu N-el egyoldalúan trágyázott talajon az a_ 2+/£a. értékek külön tartományba /kb. o.l alá/ esnek. Itt
WCl

1•

az összefüggés nem szignifikáns, és a v^ értékek a nagyobb N03~aktivitások ellenére sem magasabbak, mint a 0-, vagy az NPK-utóhatásu talajokon /3. ábra/.
A K-felvétel időgörbéjének alakja a N-felvételével azonos. A felvehető K-készlettel arányos A értékét a PK-k^zelés növelte erősen.
Ugyanakkor vQ-nak a telitési vizes kivonat K -aktivitásával való öszszefüggése /v Q k = 5.05 + 11.44 a R + , r= 0.704*/ bizonyítja, hogy a
magasabb talajoldatbeli K+-áktivitás valóban megnöveli a talajból a
növénybe irányuló K-áram intenzitásának kezdeti értékét.
A Ca-felvétel
és felvételi sebesség időgörbéinek paraméterei kö2+

zül VQ-iiak a télitesi vizes kivonat relativ Ca

-intenzitásával való

igen szoros kapcsolata (v._
= 0.489 + 8.001 • a_ 2+/£a. , r= 0.791***)
UfLa
Ld
1
Ó

- 142 1. táblázat
A N-felvótel /y/ és a felvételi sebesség /•/ Időgörbéinek
paraméterei
kezelés

Időgörbe .jellemzők
A

• PKCaUtóhatás kezelés kezeléa
'0

0

2oo 3oo

0

N

0

2oo 3oo

l.'PK

0"

0

2oo 3oo

8
/1Ó-2/

379.0

0

loo
2 00
4oo
800

387.0
415.5
398.5
413.2
39o.2

0

0.76

o.7o
o.71
0.87
o.9o
o.83
o.93

lo.o

•0

13.5

2.9o
2.72
2.93
3.473.73

12.1
la.2
lo.3
9.6
13.6

3.24
3.62
4.o2
4.18
4.33
3.38
3.41
3.52
3.48
4.35

13.4

13.6
11.0

loo
2oo
4oo
800

391.0

0
loo
2oo
4oo
800

355.0

338.5
364.6
342.1
327.8

o.95
l.ol
o.97
l*o2
1.33

13.5
9.3

0
loo
2oo
4oo
800

348.3
381.5
385.6
38o.3
432.3

1.16
1.14
l.o2
1.11
l.o5

12.2
13,5
12.1
21.3

3.38
4.35
3.95
4.23
4.55

0
loo
2 00
4oo
800

343.8
394.o

o.99
0.93
o.78
o.97
I.08

12.2
14.8
19.2
14.8
14.1

3.39
3.67
3.47
3.98
4.43

l.o2
1.14
o.94
1.2o
1.22

14.3
lo.l
24.2
lo.5
9.4

3.98
4.51
3.92
4.66
4.82

378.4
408.I
417.2

448.0
412.0

411.1

0
loo
2 00
4oo
800

389.5

394.0
417.0

389.0
396.5

2.ábra

I.06
l.o3
1.04

14.0

14.9
14.4
11.0

3. ábra

3«o.

5o
A U-falTétal Idógbrból /

loo
t /nap/
P2oo K3oo, Ca

t utóhatás,

16o

0-800/.

P2oo K3oo 4 4
F o X o
o
P2oo K3oo
_ _a
B o X o o — — o
P2oo K3oo ...
.
15
2o
aj Q - / omol/l /
A talltáal TIUI klToaat nitrát-ion aktl2
Tltáaának hatása a H-falvótal artrapolált kaadatl aabaaaágára/aa adatok az Utóhatás! FK-azlnt azarlnt csoportosít« /

J
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«.álam

A telit,«! ilui klTowt

»••»•««é-

M relatlT Ca-tnter.mlt&«&»»l /'q^Í*/!*^ /

alátámasztja vQ-nak a tápelem-áram intenzitásának kezdeti értékeként
való értelmezését. Ez az intenzitás, a talaj tápelem-pufferkapacitásával arányos k sebességi állandónak megfelelőén, az idő függvényében
csökken, /k egyébként maga is a talajkörnyezet függvénye, a Ca esetében az utóhatás és a PK-szint egy nagyságrenddel változtatja meg./
Egy másik összefüqgés, az időgörbék A értéke és a talaj kationcserélő2+
-kapacitásának Ca2+ -telítettsége között, /ACa = 102.7 + 315.1 Ca /
T
r= .968***/ igazolja az A paraméternek extrapolált "maximális" felvehető tápelem-készletként való értelmezését.
A P-felvétel
leírásához az eredeti modellt módosítani kellett,
mivel itt/ az igen alacsony foszfátkoncentráció miatt, a diffúzió a
sebességmeghatározó folyamat, és a P-felvételben az aktiv gyökérfelületnek van döntő szerepe. Az eredeti k sebességi állandót az aktiv
gyökérfelület változását kifejező telítési függvénnyel bővitettük ki
l-te -c(l-e" gt )/.
A módosított függvény:
y

= A(1 - e -cU-e- g t ).t )

#

(5)

Ahol y és A értelmezése nem változott, c a P-felvétel sebességi állandója egyensúlyi / maximális gyökérfelület esetén, g pedig az aktiv gyökérfelület növekedésének sebességi állandója. A P-felvétel sebességének idofüggvénye:
v

= | | = _ A . c . e - c t ( 1 - e " 9 t ) (. e - g t -g.t.e g t -l)

(6)

A P-felvételi görbe inflexiós pontjához tartozó időpontban /t^/ a sebesség-függvénynek maximuma van. Ezt maximális felvételi sebességnek
/ v m a x / nevezzük, és t^-vel együtt iterációs eljárással számítottuk
ki /2. táblázat/
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2.táblázat
A P-felvétel /y/ és a felvételi sebesség /v/ időgörbéinek paraméterei
Kezelés
UtóPKCa-kehetás kezelés zelés
0

o

0

2oo 3oo

K

0

0

2oo

1IPK

0

0

2oo 3oo

A

-c
-g
/lo" 2 / /lo-3/

Időgörbe .jellemzők
s
a„'p n - v
n ru
M
2 4

234'
264
692
872
524

o.36
o.22
.0.08
o.o7
0.14

18
31
33
64
lo2

3.7
3.2
2.8
3.o
4.5

0.06
o.o4
o.o3
o.o3
o.o3

0.76
0.60
0.63
0.68
0.8I

o . 21o
loo
225
2oo
196
4oo
195
8oo
2o4

0.68
o.7o
0.8I
o.84
0.87

71
59
61
51
46

4.8
6.4
6.5
5.9
6.5

o.23
0.23
0.I8
0.15
o.o9

1.42
1.52
1.52
1.51
I.60

loo
2oo
4oo
8oo

67
76
74
76
73

1.45
1.22
1.43
1.46
1.44

12
1313
17
3o

4.o
3.2
3.1
2.9
3.6

o.o3
o.o3
o.o4
0.03
o.o2

o.25
o.57
0.6I
0.7o
o.78

. 0
loo
2oo
4oo
8oo

115
128
149
113
166

1.39
1.43
1.2o
2.18
l.o2

52
52
3o
2o
36 ,

6.5
5.6
7.4
5.3
7.8

o.l2
0.12
.0.12
o.o9
0.06

1.36
1.54
1.45
1.44
1.42

0
loo
•2oo
4oo.
8oo

115
139
156
141
191

1.31
1.24
l.ol
1.56
o.83

58
39
39
24
45

4.5
6.5
6.8
6.9
6.5

0.06
o.o7
o.o7
o.o5
0.04

1Í32
1.41
1.34
1. 5o
1.44

0
loo
2oo
4oo
8oo

2o9
233
214
211
266

l.o5
0.83
o.95
I.08
0.72

49
84
4o
51
6?

7.7
5.5
8.4
6.8
6.2

o.34
o.32
0.28
o.23
0.15

1.94
1.91
1.77
2. o2
2.87

0
loo
2oo
4oo
8oo

0

S.ábrm

Ca-hatás - t.
a P-rnér- na(>

8.9
15.2
3o.4

55
3o
19

_
6.4
9.5
15.9
14.3

6.ábra

53
5o
42
3o

1

laf] /oap/

r - o.878^
tlafl- 61.79 - 1.53/On-batéaV

lo

,„
30

Ca hatáa a
P-=érlngri/jS/

A P-falaétal lddgörbélmnk t l n í l értéke éa é Ca -adagnak
a F-aérlagra gyakoroltff-oahatáa* kdsüttl dssaafUggéa
/# éa B utdhatíaa talajok, P o K o -aalnt adatai/

5o
Ion t /ma|/
A P-falvetal lddgSrbél / • ntóhatáa, P t i a.cOa

- 145 Az adatok között csak két összefüggést emelünk ki. A P-mérlegre
gyakorolt %-os Ca hatás szoros, fordított arányosságban áll a t^ időponttal /5. ábra/. Ugyanez a hatás szemléletesebb a 6. ábrán: a Caadagtól függően az időgörbék inflexiója korábban következett be. Ennek oka, hogy a Ca-nak a P-felvételre gyakorolt pozitiv hatása a legszembetűnőbb addig, amig az aktiv gyökérfelület nagysága még nem állandósult. A maximális P-felvételi sebesség /v = /, és a telítési viIuclX

zes kivonat ^PO^-aktivitásának reciprokai között lineáris kapcsolat
van /7. ábra/. Ez arra utal, hogy a P-felvétel az enzimkinetika
Michaelis-Menten egyenletével leírható, azaz a P-szolgáltatás folyamataiban a diffúzió mellett, a gyökér-talajoldat határréteg sajátosságai is meghatározhatók.
7.Jbra

i-felvétel aaxic.úlle sebessége/vmax/ 6b a talltéai vizes kivonat dihldrogvnfoazf-t a'tivitéaa kozbtti reciprok
i'cc efl/;,;,-a

Összefő

g tatás

A növényi tápelem-felvétel folyamatának kvantitatív leírását a
talaj jellemzőkkel összevetve olyan összefüggésekre jutottunk, amelyek
megismertetnek a talaj-növény rendszer tápelem-forgalmával, s igy
hasznosak lehetnek az elméleti kutatás és a korszerű mezőgazdasági
gyakorlat számára egyaránt.
Irodalom

Barber, S.A., Walker, J.M., Vasey, E.H. /1963/, J.'Agr. Focd Chem.
11: 204-207
Biczók Gy. /1979/, Kalcium trágyázás hatásának vizsgálata kovárványos
barna erdőtalaj kalcium-szolgáltató képességére és a tápanyagmérlégre /Doktori értekezés/

- 146 BIOTESZTEK ÉS TENYÉSZEDÉNY-KISÉRLETEK EREDMÉNYEINEK TERMÉSZETTUDOMÁNYOS IGÉNYŰ BIOMETRIAI INTERPRETÁCIÓJA
Sulyok L., Kerékfy P., Tolner L., Biczók Gy.
MTA TAKI, MTA SZTAKI, MÉM NAK
1.

Bevezetés
/

A termés betakaritásá után, a talajon visszamaradó növényi anyagok lebomlása, a növények számára felvehető tápanyagok egyik igen fontos utánpótlási részfolyamata. E részfolyamat önmagában is igen összetett, akár biokémiai részleteit, akár a mikroorganizmusok egyes fajai
tevékenységének különböző | növényi eredetű kémiai komponensekkel szemben megnyilvánuló szelektivitását tekintjük [5,6]. A talajba kerülő
növényi anyagok mintegy 25-60 százaléka cellulóz [2]. A növényi maradványok lebomlásának a fentiekben érintett, többoldalról megnyilvánuló
erős összetettsége azzal is bonyolódik, hogy számos abiotikus és biotikus tényező befolyása alatt áll. A növénytermesztés gyakorlatában e
tényezők alakulására meghatározóari hat az intenzív műtrágyázás.
A mütrágyaadagok és arányaik hatását a cellulóz lebomlására számos szerző tanulmányozta [3,7,8,10,11].
Vizsgálatainkat a Fejér-Tolna megyei löszháton képződött mészlepedékes csernozjom szántott rétegéből származó talajjal, üvegházban
állítottuk be [8]. Edényenként 2-2 cellulóztesztet helyeztünk el. Az
egyes mütrágyadózisok nagyságát az 1. ábra mutatja, ahol a P-hatóanyagot P20^-ként, a K hatóanyagot K 2 0-ként és a N-hatóanyagot elemi Nként adtuk meg.

K

o o o

P

« D z

N

0: 0 O
II II II

Tényezők

Mütrágyázási szintek - mg(hatóanyag)/kg(talaj )
0
1
2
3
N^=24Q

N2=

P1=500

P2=IOOO

P3=1500

K 1 =SOO

K 2 =IOOO

K3=1500

480

N3=

720

1. ábra
t
Vizsgálataink során az Unger-féle [11] cellulózteszt módszer módosított változatát alkalmaztuk [4,9].Egy ezt követő tenyészedény-kisérletben az 1. ábra szerinti kezelések és teljesadagu meszezéssel kombinált változataik mellett, ugyancsak üvegházbán, a nagyadagu NPK-mütrágyázás és meszezés hatását
vizsgáltuk ragályi savanyu barna erdőtalaj termékenységére és cellulózbontó aktivitására.
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Kisérlet

ósérríozjömon

A többváltozós vizsgálatokhoz a cellulózbontó aktivitás /CBA/
százalékos értékein kivül a kővetkező agrokémiai paramétereket vontuk
be: Bremner-NH* és -NOiy fixált-NH*, AL-P 2 0 5 , az AL-oldható K, Ca, Mg
és Zn.
Az eredmények kiértékelését HP 9810A tipusu asztali számitógépen
végeztük el, igy annak korlátait figyelembe véve, többváltozós vizsgálati módszerként a többszörös lineáris regresszió-analizist alkalmaztuk. Először az argumentumok minden lehetséges kombinációját, majd
később a j független változók mindén, szakmailag racionális csoportját
megvizsgálva határoztuk még, "Stepwise-módon", a regresszió-analizisben bennmaradó független változók készletét. Döntéseink alapját a változópárok korrelációs mátrixa, a többszörös determinációs koefficiens
értéke és az egyes regressziós koefficiensek F-próbája képezte.
Első lépésben többszörös lineáris regresszió-analizist végeztünk, amelyben függőváltozóként a cellulózbontó aktivitás /CBA/, független változóként a Bremner-NH^ és -N0~ valamint az AL-oldható P 2®5'
Ca, Mg és Zn koncentrációk szerepeltek. A vizsgált adatok korrelációs
mátrixa a következő:
Bremner-NO^
Bremner-•NH4
Bremner-•NO3

0.046

AL-P2O5

AL-Ca

AL- P 2°5

AL-Ca

AL-Mg

AL-Zn

CBA

0. 703
-0.095

-0.599
0.083
-0.827

-0.680
-0.013
-0.921

-0.215
-0.121

0.013
0.405
0.413

0.949

0.469
0.445

AL-Mg
AL-Zn

-0.235

-.305
-.462
0.122

A becsült egyenlet:
(CBA)=567.8-2
.419-(Bre-NHt)+0.033 «(Bre-NO~ )-0.031 •v (AL-P_Oc )+
v
'
ns
4
**
3' ***
2 5'
+0.024 • (AL-Ca )-0. ^ 3 • (AL-Mg)+0. gjl • (Al-Zn),

R 2 =0 4 8^3.

/Jelölés a regressziós paraméterek F próbáira: ns - nem szignifikáns,
* - 0.01 < p S 0.05, ** - 0.001 < p á 0.01, *** - p á 0.001;
Bre=Bremner./
Látható, hogy a CBA varianciájának 89.3 százalékát magyarázzák
a fenti talajvizsgálati adatok változásai. A korrelációs mátrixból
kitűnik, hogy nem egymástól független változókkal van dolgunk. Ezért
a továbbiakban a fixált-NH^ és 01sen-P20,. független változókat vontuk be a regresszió-analizisbe a Bremner-NH* és AL-P 2 0 5 helyett.
Ugyancsak ezt a döntést támasztották alá a parciális regressziós koefficiensek F-próbái.is. Az a tény, hogy a nem szignifikáns
F-próbáju parciális regressziós koefficiensekkel rendelkező argumentumok elhagyásával nem állíthatói elő egy csak szignifikáns együtthatójú független változókat tartalmazó egyenlet, arra enged következ-

- 148 keztetni, hogy nem mindegyik változóval lineáris a CBA kapcsolata. Ez
egyezik néhány korábbi megállapításunkkal [8,12]. Ezért a Bremner-NO~
és az 01sen-P 2 0^ értékek egy másodfokú polinomját /2. ábra/, mig az
AL-Ca adatoknak reciprokát vettük. Ezek után újra elvégeztük a lineáris regresszió-analizist.
CBA'A

^f-tagat tartal^

waió

pcU-

•tom

B

§

§

§

S

013 EJW

2. ábra
sek:

Ekkor a változópárok korrelációs mátrixa és a path koefficienfix.NH,

Bre-N0 3

0. 388

fix.NH4
01sen-P 2 0 5
AL-Ca
AL-Mg

2

AL-Ca

AL-Mg

CBA

-0.012

0.320

0. 362

0.358

0.0061

0. 365

0.949

0.969

0.844

1.1857

0. 557

0.242

0.401

-.5210

0.923

0.850

1.6484

0.773

-1.7728

01sen-P 2 0 5

path-ko

A becsült regressziós egyenlet /az előző rövidítésekkel/:
-4 ,
-, 2
CBA =0.015+4 .18 •10 4 (Bre-No 3 ) z +3 .06( fixált-NHp-2 .67 »10 "* ( 01sen-P 2 0 5 )
2
R =0.825
+8.4-10 4 (AL-Ca) """-0.9 58 (AL-Mg) ,
Bár az összefüggés igen szoros és igen erősen szignifikáns, a
korrelációs mátrix adataiból kiderült, hogy az AL-Ca és AL-Mg értékek
egymástól és a fixált-NH* mennyiségtől nem függetlenek.
Ha a fenti egyenlet ok-okozati összefüggéseket takarna, akkor
gyakorlatilag a talajvizsgálati módszerek adataiból előre jelezhetnénk a várható CBA-t. Erre, első pillantásra a determinációs koeffi2

ciens /R / magas értéke és szignifikanciája látszólagosan feljogosít
bennünket. Az összefüggések mélyebbre ható elemzésével, jelen esetben path-analizissel kiderül, hogy az alkalmazott talajvizsgálati
módszerekkel egymással is összefüggő, gyakran egymás
hatásait matematikai szempontból kiküszöbölő agrokémiai paraméterekhez jutunk.

- 149 Ezt támasztják alá a path-koefficiensek értelmezhetetlen /negativ/
értékei is.
A megadott egyenlet ezért mindössze a kisérleti eredmények rövidebb közlése - táblázat helyett - és nem általánosítható.
3.

Kis értét- erősén

'sav anyu, riérri podzoiős

barna

érdőtaláj

on

Mivel a lineáris módszerek nem minden esetben vezettek eredményre, ezért az egyes talajvizsgálati paraméterek specifikus transzformációi után megismételtük az elemzéseket. A feldolgozásokat az MTA
IBM 303l-es gépén működő BMDP programcsomag segítségével végeztük.
Célunk az volt, hogy a rendelkezésünkre álló - a gyakorlatban elterjedt módszerekkel mért - talaj- és növény-vizsgálati adatok alapján olyan természettudományosan értelmezhető összefüggéseket kapjunk,
melyek paraméterei az alacsonyabbrendü ill. magasabbrendü élőlényekre
egyaránt érvényes biológiai jelentéstartalommal rendelkeznek. E törekvéseink nem minden esetben vezettek sikerre. Ennek okait vizsgálva felhívjuk a figyelmet mind az egyes biometriai módszerek, mind a
talajelemzési metodikák nyújtotta eredmények mechanikus értelmezésének buktatóira. E /második/ kísérlet eredményeit, az előző tapasztalatok alapján, többváltozós módszerek automatizált változataival értékeltük.
Vizsgálataink körében lényeges kérdés, hogy egy talaj ammónium-laktáttal extrahálható tápelemtartalma kellően szoros összefüggésben van-e az általa biztosított környezeti ingerre illetve stresszre
az élőlény /növény vagy mikroorganizmus/ által adott válasszal. Ezért
negyven talaj vizsgálati jellemzőre terjesztettük ki a változók körét.
Ezek az esszenciális, ásványi makro- /N,P,S,K/ és mikro- /Fe,Mn,Zn,
Cu,B,Mo/ tápelemek, a Ca és Mg mezoelemek, a toxikus nehézfémek /Cr,
Ni,Co,Hg,Pb,...stb,/ és mérgező nem-fémes elemek /As,Se,...stb./ illetve nemes és ritkafémek voltak - agrokémiai, talajmikrobiológiai,
környezetvédelmi megfontolásokat követve.
Vizsgálatainkban szerepelt a telítési egyensúlyi vizeskivonat
Ca/Ec^ arányainak meghatározása is /c^ az i-edik kation, Ca a kálcium koncentrációja/.
3.1 A növény illetve a mikroorganizmusok fejlődése, és az ammónium-laktat oldható elemkoncentraciok összefüggésének elemzése
Ebben a kérdéskörben az alábbi vizsgálatokat végeztük el:
3.1.1. Minden lehetséges részhalmaz regresszióanalizise a 41 változóra.
3.1.1.1. Lineáris változat:
- a hibaszórás függ a CBA-tól,
- a számított és mért értékek korrelációja 0.77,
- a legfontosabb változókként olyan paraméterek maradtak
benn a legjobb változókészletben /pl.: As,Se, stb./, melyek szakmailag értelmezési és extrakciós metodikai /kémiai/ problémákat jeleztek.
3.1.1.2. Lineáris változat, szakmai megszorításokkal:

- 150 /A megszorítások a változók fontossági sorrendjére illetve
.elhanyagolására vonatkoztak./
- szorosabb összefüggést kaptunk /a korrelációs együttható
0.79/,
- a hibaszórás itt is függ a CBA-tól.
2
^
3.1.1.3. Az eredeti és a többféleképpen transzformált /In, x , Vx,
e x , 1/x/ változók legjobb részhalmazainak kiválasztása:
- erősen javuló illeszkedés /korreláció 0.95/,
- erősen CBA-függő hibaszórás,
- a hatleveles korú kukorica /tesztnövény/ szárazanyag hozamát és a CB A százalékot összehasonlítva, a mikroorganizmusok esetén a CBA - talajparaméterek kapcsolat szorosabb
mint a makroszkopikus növény és az ugyanolyan talaj paraméterek összefüggése /az utóbbi esetben a korreláció. 0.83/.
3,1.2. Főkomponens regresszió:
- igen szoros összefüggés /r=0.9999/,
- hibaszórás nem függ a CBA-tól,
- bár a főkomponensek természetüknél fogva függetlenek, de a
természettudományos értelmezés további bonyolult vizsgálatok
feladata.
Mindez felvéti az ammónium-laktátos extrakciós mérésmódszer által biztositott talajjellemzők mással történő helyettesítésének kérdését .
3.2. Egy lehetséges, a további biometriai erőfeszítések helyett
kínálkozó kiút
2+

A telitési egyensúlyi vizeskivonat Ca
arányától való szoros CBA-függés az igen savanyu ragályi barna erdőtalajon és annak meszezett változatán is igaznak bizonyult /3. ábra/.
2+
/Ca
a kálcium ionkoncentráció, c. az i-edik kation koncentrációja
a talajban./
A 3. ábra összefüggése élettanilag jól ismert és értelmezett
jelenség a növények esetébén [X], és a membrán permeabilitás szabályozásával kapcsolatos. A mikroorganizmusok esetében, ahol a környezet minőségére adott reakció kifejezettebb /v.ö. 3.1.1.3. pont/, az
értelmezés hasonló lehet, de még nem kellőképpen feltárt. Az ilyen,
a vizes egyensúlyi talajkivonatokra alapozott érzékeny módszerek fejlesztése és alkalmazása elősegítheti a már jelzett összefüggések feltárását.
Vizsgálataink eredményeit összegezve elmondhatjuk, hogy a többváltozós biometriai módszerekkel nyerhető éredméhyek~,,méchanikus" alkalmazás esetén félrevezetők illetve nehezen értelmezhetők lesznek,
ha az egyes változók a vizsgált jelenségnek nem valóságos okváltozói.
Mindemellett külön nehézségeket okoz a feltételezetten független változók gyakran szoros interkorrelációja. Ezért a talaj-mütrágya-növény-mikroorganizmus rendszer működését hatékonyabban ismerhetjük meg, ha
a számitógép mögül kitekintve a biológiai összefüggések modelljeit
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3. ábra
próbáljuk felállítani. Az igazolásukra tervezett kisérletek kiértékelése során pedig a valóságos okváltozót mérő módszerekkel előállitott
adatok alapján verifikáljuk azokat. Az agrokémiai gyakorlatban divatos "minél többféle változó" vizsgálati elv szerint a biómetriai módszereknek kellene szintetizálni ismereteinket, de láttuk, hogy ez lehetetlen. A lényeges hatásokat - természetüknél fogva - integráló változók felfedése és kimérése hatékonyabban járul hozzá a kisérleti
eredmények értelmezéséhez.
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- 152 TÖBBVÁLTOZÓS ÖSSZEFÜGGÉSVIZSGÁLAT, ÉRTELMEZÉS ÉS KÖVETKEZTETÉS NÉHÁNY
. LEHETŐSÉGE ORSZÁGOS MÉRETŰ NÖVÉNYTÁPLÁLKOZÁSTANI ADATHALMAZOKON
Elek Éva, Biczók Gyula, Kerékfy Pál
MÉM NAK, MTA SZTAKI
1.

Bevezetés

Az elterjedt illetve hazánkban szabványos növény- és talajvizsgálati módszerekkel [1,4,5,8,9]. nyert adatok összefüggéseit vizsgáltuk. A változók körét, a ^izsgálati módszerekét, a megfigyelt objektumok számát és helyét tekintve /l. ábra/ lehetőségünk nyilt hazánkra vonatkozó átfogóbb növénytáplálkozástani megállapításokat is tenni,
itt azonban csak a biometriai elemzés néhány módszertani kérdését vázoljuk fel. A munkát a MÉM NAK hálózatában szabványos módon vizsgált
mütrágyázási kísérletek mintáinak adathalmazára és a FAO Trace Elements
Study TF/129/FIN Projekt számára általunk gyűjtött üzemi talaj- és
növényminták M. SillanpMa professzor által rendelkezésünkre bocsátott
vizsgálati eredményeinek halmazára alapoztuk [5]. A FAO Projekt hazánkra vonatkozó adathalmazát Sillanpaa professzornak ezúton is köszönjük.
2. Néhány
könfirmátiv

növény táplálkozástani
vizsgálata

tapasztalat

érvényességi

körének

A konfirmativ adatelemzés [7] során gyakran kell szembenéznünk
azzal a problémával, hogy hipotézisünk alátámasztására a megfelelő helyen, körben és módszerrel, valamint megfelelő mennyiségben gyüjtöttük-e az adatokat. Amennyiben a feltételek mind teljesültek, akkor
az igy kapott adatbázis alapján végzett statisztikai becslés pontossága kielégítő és torzitása elhanyagolható. A buza és kukorica N-K és
Ca-Mg táplálkozásában tapasztalt szinergizmus az ország 11 különböző
helyén végzett mütrágyázási kísérlet 154 kezelésében lineáris regresszió segítségével különösebb biometriai problémák nélkül valószinüsithető. Erről győz meg a 2., 3., 4. és 5. ábra.
A kutatási és szaktanácsadási gyakorlatban a bemutatott példákhoz hasonló csak ritkán adódik, aminek okait itt nem elemzzük. További problémaként merül fel a helyes modell megválasztása, mely talaj-növény rendszerek esetében ritkán lineáris, és sohasem csupán két
változós.
Gyakran a mechanikus kérdésfeltevés szorul szakmai felülvizsgálatra. A 6-11. ábrákon bemutatott főbb probléma-típusokat az alábbi
szakmai tények világítják meg:
- a talaj alacsonyabb Al-P 2 0 5 szintjein a P-ellátottság nem korlátozó
tényezője a Zn-felvételnek sem talajkémiai, sem növényélettani uton;
- a talaj kicserélhető Mg-készletének pH-függését csak a l-es pH alatt,
és a buzá foszfortartalmának a talaj mésztartalmától való függését
csak a 0 %-nál nagyobb CaC03-koncentrációknál ésszerű elemezni;
- a 9. ábrán bemutatott összefüggés 30 ország mintegy 10-szer nagyobb
üzemi adathalmazán is U-alakunak mutatkozott [5];
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- 155 - mint lineáris összefüggés széleskörben ismert jelenség a Ca-K
antagonizmüs, különösen a 11. ábra 1,2-0,5 %-os kalcium tartományának megfelelő esetekben: pl. meszes homoktalajok K szegénysége következtében [3]; csak az utóbbi időbén figyeltek fel a K-tultrágyázás
még mészlepedékes csernozjomon is relativ Ca-hiányt okozó hatására
[.2], ..Ezt megfelelek reprezentátivitásu adathalmaz esetén a görbe kisebb meredekséggel leszálló ága tükrözi, ezért a függvény a teljes
értelmezési tartományban nem lineáris!
szükség

3. Több' dimenzióban
•normális
ess égé és
problémái

eloszlású

csoportok

képzésének

A növénytáplálkozástani szempontból különösen megfontolandó
probléma-típusokhoz, még előre megtervezett kísérletek adatain végzett konfirmativ elemzés esetén is, társul az egyes biometriai módszerek matematikai statisztikai okokra visszavezethető használhatatlansága. Az itt több példán bemutatott regresszió analízis, az un.
csoportokon belüli kovariáció vizsgálatára ajánlott módszer [10],
amely normális eloszlású adathalmazokra érvényes, un. erős, paraméteres statisztikai próbával dolgozik. A többcsucsu eloszlást mutató
adathalmazok esetén /pl. 8. ábra/ a klaszterelemzés alkalmazása kézenfekvő. A 6 leveles kukorica alól vett talajminták kicserélhető
Mg-tartalma a 12-48 ppm-nél 17,4 %-ös, a 144-19 2 ppm-nél 35,5 %-os,
a 216-252 ppm-nél 24,9 %-os és a 300-336 ppm-ig 9,6 %-os gyakorisági
csúcsokkal rendelkezik. A bokrosodáskori buza alól vett talajminták
ugyanezen paramétereinek értékei 8 csucsu eloszlást mutatnak.
A csoportok közötti kovariáció vizsgálatára ajánlott más módszereket [10] is gyakran alkalmaznunk kell, és legtöbbször ezek valamilyen kombinációja vezet célra.
Bár az explorativ adatelemzés jelentős iskolája alakult ki hazánkban mezőgazdasági területen is [6], ugyanakkor a klaszteranalizist nem alkalmazzák elterjedten, és eredményeinek értelmezésére a
növénytáplálkozás területén nincs kialakult gyakorlat. Éppen ezért,
hogy e módszer-kombinációknak néhány lehetőségét tömören mutathassuk be, csak grafikus megjelenítést alkalmazunk. .A módszerekkel nyert
szakmai eredmények részletes és kétségtelenül terjedelmes kifejtésétől eltekintünk. A 12. ábrán meglepő, hogy az 1. számú klaszter elemcsoportjai nagyobb távolságra kerülnek egymástól, mint más klaszterek az 1. klasztertől. Az adathalmaz interkorreláltsága következtében
nem jutottunk megnyugtató eredményhez.
A hiányzó adatok becslési módszerének helyes megválasztása jelentősen javithat a klaszterek szétválaszthatóságán /lásd 12. és 19.
ábrák/. Az üzemi adatok hiányainak becslését már stepwise regresszióval - mint legjobbnak talált módszerrel - végeztük. Az interkorreláció hatását faktoranalízis után a faktortérben végzett klaszterezéssel küszöböltük ki. A faktorok számát először aszerint választottuk meg, hogy az általuk értelmezett variancia legalább 1,00 legyen.
Az igy kapott hat faktor vizsgálata /13. ábra/ alapján kiderült,
hogy az értelmezett varianciában csáknek kétszeres ugrás van az 5.
és 6. faktor között, ezért a 6. faktort elhagytuk. Ez az egyszerűsítés a 16. ábra szerint, az eredményességen nem változtatott.
A klaszterelemzést a 4 dimenziós faktortérben is megismételtük,
/17. és 18. ábrák/ feltételezve, hogy a 26 változó esetleg a talaj
alap- és tápelem-vizsgálati, valamint a növény makro- és mikro-táp-

156 -

12. ábra

-3'3

«« . >» 1» .

-í

13. á b r a

7/6
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becslése nélkül /az adatok standardlzalása a varianclájukkal történt/

6/6

6 dlcenziós faktor térben végzett k l a s z t e r e z é a e ; redmenve az 5, 7 és 3 - a s k l a s z t e r k ö z é p p o n t j á b a n
; átfektetett sikra vetítve /a h i á n y z ó é r t e k e k becs.
, lése a mereslsmétlésekhez tartozó k ö z é p é r t é k k e l
; történt; az összes adatot a k l a s z t e r e n b e l ü l i k o varianciával standardizálva/

-7.5» -7»

15.

ábra

6/92

Csoportok és k ö z é p p o n t j a i k k o n f i g u r á c i ó j a a k a n o n i k u s
faktorsikban / M ü t r á g y á z á s i k í s é r l e t e k 1 5 4 k e z e l é s e / I I .

-3»

o»o 0.»

-l.oo

16. ábra
q
;Kla5zterezés eredménve az 5 dimenziós faktortérben
;a 4 , 1 és 3-as klasztorek középpontJain. átfektetett
:síkban; az adatok klaszteren
só» ibelüli kovarienciájukkal
;történő standardi.sálása mellett

0»0

JOO

- 157 -

"

17. ábra
8/1
"Klaszterezés eredménye a 4 dimenziós faktortérben
az 1,5 és 4-es klaszterek középpontjain átfektetett
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Klaszterezés eredménye a 4 dimenziós faktortérben
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- 158 elem vizsgálati paraméter-csoportokba rendeződik. A 14. és 15. ábrán
a 13. ábra klasztereire végzett stepwise diszkriminancia analizis eredményeit ábrázoltuk. A kanonikus faktorsikon világosabban elkülöníthetők az egyes klaszterek, mint a 13. ábra legnépesebb klasztereinek középpontján átfektetett sikon. Ugyanakkor a diszkrimináló függvény a vizsgált objektumoknak csak igen kis részét utalná más klaszterekbe.
Valamennyi esetben elemztük a BMDP-KM programja által ajánlott
adatstandardizálási módszerek hatását a végeredményre /pl. 17. és 18.
ábra/.
A standardizáláskor az adatok klaszteren belüli kovariancia mátrixának felhasználása világosabb eredményre vezetett, de a négy faktorra vonatkozó hipotézisünket ez sem igazolta.
A kisérletek szisztematikus adatbázisán kifejlesztett módszerkombinációt az üzemi adatokra alkalmazva, kedvező tapasztalatokra tettünk szert, amit bizonyít a 20. ábra összevetése a 21. és 22.. ábrákkal.
összefoglalva
megállapíthatjuk, hogy a biológiai mozgásformát is
hordozó talaj-növény rendszer gyakorlati célú leírásához a stepwise
regresszió, faktor-, klaszter-, diszkriminancia-elemzés sorrendű célorientált módszeregyüttes jó segédeszköz. A vizsgálatok metodikájának
olyan uj irányultságú fejlesztését azonban, amely az interkorrelációt
nem kiküszöbölni, hanem éppen elfogadni és a méréstechnikában ill. kisérlettervezésben felhasználni igyekszik, ezek a kombinált módszerek
sem pótolhatják.
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Veszprémi Anna, Sándor Antal, Szlávi Péter, Zsakó László
ELTE TTK Numerikus és Gépi Matematikai Tanszék
A számitógépes szimuláció alkalmazásbeli szükségessége
mindenki
előtt ismert. Mégis szokás megfeledkezni róla. Emlékeztetőül gondoljuk át röviden: milyen
tények
teszik
a számitógépes
szimulációt
a kutatás és az, oktatás
elengedhetetlen
eszközévé!
0./ Arról, hogy a számitógép
léte mennyire fontos
- ugy hisszük
/:axióma/ - senkit sem kell meggyőzni, megelégszünk a szükségesség
szimuláció-oldalról való megközelítésével.
1./ Vannak a kísérletezésnek
olyan esetei, amelyek a
gyakorlatban
nem, vagy csak bajosan
végezhetők
el. Gondoljunk pl.: az orvostudomány
humán problémáinak kisérleti megoldásainak etikai akadályaira, vagy
komplex idegi hálózatok funkcionális modelljének ellenőrzése körüli
kikapcsolhatatlan zavaró tényezőkre, vagy molekuláris biológia nehezen
detektálható folyamataira: akár a folyamatok időbeliségének műszereinkhez "tulfinom" skálázása, akár a hatások lezajlásának "méretezése" miatti akadályokra, vagy a másik végletre: a populációk fejlődésének kivárhatatlan időléptékeire. S ezek között nem szóltunk a leggyakoribb
"ellenlábas" tényezőről, a pénz hiányáról...

2.1 Ha megelégszünk /l. miatti okok kényszerében: meg kell elégednünk/ a hipotézisünk igazolására, esetleges következtetések levonására, és a valósággal való egybevetésére valamilyen matematikai modell felállításával, akkor sok esetben kiábrándítóan bonyolult matematikai probléma állja utunkat, amely megoldása uj és uj már önállósodott matematikai diszciplínák ismeretét igényli, vagy egzakt megoldása
elvileg sem lehetséges és be kell érnünk valamilyen /jó esetben használhatóan megbecsült/ hibáju közelítő megoldásával. /Ezen megoldási
ut végállomása is általában a számitógép./
3./ A számitógépes szimuláció kutatásbeli szükségessége maga után
vonja az oktatásban való felhasználásának szükségességét is, hiszen a
szimuláció rutinszérü alkalmazását elvárni csak azoktól lehet, akik a
megfelelő ismeretek, és gyakorlat birtokában vannak,
S ezzel el is érkeztünk ahhoz az állitáshóz, melyre az ELTE biológia "vetületü" szakjainak számítástechnika oktatását alapoztuk. Előadásunknak célja, hogy a számitógépes szimuláció, elégséges eszköz voltát bizonyítsuk.
Néhány szó az oktatás technikai
bázisáról:
az
ABC-laboratóriumról.
Tizennégy /-amikor elkezdtük öt/ ABC80 személyi számitógép állt rendelkezésünkre, szokásos alap kiépítésselt klaviatúra /benne Z80 proceszszor és más "lényegi" számitógépes elektronikai alkatrész/, közönséges televízió, és kazettás magnó. Ezen "home computer"-es sajátosságok egészülnek ki az alábbi oktatási és kutatási célokat nagyban támogató tulajdonságokkal:
- ABC-busz, amely megteremti hardware lehetőségét további perifériák csatlakoztatásának: sornyomtató, rajzgép, mérő és beavatkozó egységek.
- 16 Kbyte RAM, maximálisan 32 Kbyte-ig memoriabővitési lehetőséggel.

- 160 A hardware lehetőségeket jól kihasználni tudó software-t készttettek a-gép konstruktőrei. Ez egy szabványosított, egyszerűen elsajátítható algoritmikus nyelvnek, a BASIC-nek jól megformált implementációja, céljainkhoz rugalmasan hajló egyéni jelleggel felruházva:
- Félgrafikus képernyő-kezelés az eredmények nem csak számszerű, hanem vizuális megjelenítését, támogatja.
- .Programozott /gépi/ I/O-tal a csatlakozó speciális berendezések saját célú félhasználására nyújt módot.
- Hanggenerátori figyelemfelkeltésre, felhasználóval való teljesébb kommunikációra ad lehetőséget.
Nézzük át a Laboratóriumban folyó oktatás sajátosságait: területeit, a szimuláció oktatási alkalmazásának okait; az egyes területek
közötti "hangsúlyeltolódásokat", tematikai vázukat!
Az ABC80 gépekre építettük fel a biológia-földrajzt
biológia-kémi'a tanár és a biológus
"kutató"
szakosak
számítástechnika oktatását.
Emellett, helyesebben ezek1 folytatásaként "tanterventuli" speciál
kollégiumot is szerveztünk a "tantervbeli" számitógépes szimuláció
kiegészítésére.
Bárkiben fölmerülhet a kérdés, hogy ezen tantárgy ürügyén hogy
lehet és egyáltalán miért jó számitógépes szimulációt tanitani. A
"miért jó" kérdésre a korábbiakban elmondottakra utalással és azzal
a ténnyel válaszolhatunk legegyszerűbbén, hogy a tantervbén eddig nem
kapott helyet sehol másutt.
Másként megközelítve: vagyük sorra milyen alternatívák kínálkoznának
még, s miért nem fogadhatjuk él őket!
1./ Nem tisztán számítástechnikai megközelítés: mert a problémák
fölvetése öncélúnak, s igy visszáriasztónak tűnik egy alapjában véve
nem számítástechnikai érdeklődésű leendő számitógép-felhasználónak
/kérdéses, hogy egyáltalán azzá válna-e/.
2./ Nem statisztikai értékelő jellegű: mert ugyan a biológia
több ága /pl. biometria/ igényli matematikai statisztikai módszerek
használatát, ezekre azonban a legtöbb számitógépen rendelkezésre állnék /kész!/ programcsomagok. Ez a terület egyébként az, ahol egy számítástechnikai szakember hatékonyabban tud dolgozni, itt van a legtöbb lehetőség egy biológus és egy matematikus legkevesebb ráfordítással és félreértési lehetőséggel való együttműködésére. /A fenti
matematikai módszerek használatát természetesen oktatni kell, de ez
nem elsősorban a számítástechnika feladata./
3./ Nem matematikai modellezésen alapuló: mert az ánalitikus,
numerikus jellegű modellek felállítása elvonná a figyelmet a számítás
technikától, a modell-oktatás kihagyása pedig megfosztaná az oktatást
a legtöbb szákmai hajtóerejétől, nagyon könnyeri "elefántcsonttorony"
jelenséghez vezetne.
4./ Nem programozott oktatásra alapozott /csak a tanárjelöltek
esetébén/: egy kérdéses tanitási módszert "csontositana" /feltéve,
hogy sikerülne neki/, amely ellen.több pedagógiai és gazdasági érv
is szól.
Ezekkel szemben egy szimuláció-centrikus
oktatás mellett az aláb
bi érveket sorakoztathatjuk:
1./ Pedagógiai
szükségesség:
oktatásunkbán nagyon sok jó tapasztalat gyűlt össze á kísérletezés hasznosságáról, már ismert akadályok
miatt a kisérlezés sokszor lehetetlen. így egyetlen kiváltása a számitógépes szimuláció.
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2.1 Motiváció: saját problémákon keresztül könnyebb uj, idegen
gondolkodásmódot elsajátítani. Kezdetben gondot okozott, hogy a hallgatók a kapcsolódó szaktárgyakat később tanulják, de "közvéleménykutatásokból" kiderült, hogy a használt fogalmak 90 százalékát ismerik,
a szaktárgyakban való önálló tanulásra hajlandók, s ennek várhatóan
pozitív visszahatása lesz az illető szaktárgyakra is.
3./ Komplexitás: elvezet egy általánosabb probléma-megoldó módszerhez azáltal, hogy sokrétűbben kell megközelíteni egy feladatot
/biológiai "hozzáolvasás", modell készítés, programozás, kísérlettervezés, kísérletezés a számitógépes modellel, kiértékelés, stb./
4./ Kreativitás:
A szimuláció aktiv hozzáállást igényel a problémák megoldásában, és ez egészen másfajta gondolkodásmód, mint amit még
elég sok szaktárgyban követnek /a tanulás mennyiségi oldalára helyezve a hangsúlyt/, amely miatt elég sok támadás éri a felsőoktatást.
5./ Sikerélmény: egyszerű modellek nagyon korai önálló megváló-'
sitásával ujabb hajtóerőt állithatunk a tanulás folyamatába, ebben
fontos szerepe van az eszközbázisnak is.
6./ Egyszerűség: a számitógépes szimuláció egyszerű modellek megalkotását és használatát teszi lehetővé, melyek akár középiskolás szinten is megérthetők; ugyanakkor sokkal közelebb állnak a modellezett
jelenséghez, mint a matematikai modellek.
7./ Kommunikáció: feladatmegoldó tevékenységük egy olyan szakaszában nyújt komoly segítséget a biológusoknak, ahol kevésbé számithatnak matematikusok segítségére, sőt megteremtheti az együttműködés
közös platformját.
A kétféle szak tananyagában kisebb hangsúlyeltolódások találhatók,
ennek oka az alkalmazás céljának bizonyos eltérése. A tanároknál a
cél a jelenségek "láttatása", a demonstráció; mig a kutatóknál "látás",
az elemzés; bár a fentiek nem zárják ki egymást.
A fakultativ képzés ezen túlmenően lehetőséget teremt a szimuláció mélyebb elsajátítására, az alkalmazási területek jelentős kiszélesítésére. Ezt segiti az oktatási forma is, amely a tantervi órákkal szemben /előadás+gyakorlat/ főleg kiscsoportos foglalkozásra épit,'
A fenti szempontokat figyelembe véve meglepő azonosságot kaptunk
a tanárszak és a kutatók tananyagában. Mindkét esetben egy 4-5 hetes
programozási bevezetővel kezdődik a számítástechnika oktatása, amely
az 5. hét után átadja helyét a szimulációnak, s programozási újdonságokról csak annyiban van szó, amennyiben azt a konkrét modellek igénylik. Az alkalmazási terület közös része a populációgenetika, ökológia,
biogeográfia, biofizika témakörből származik. Ehhez csatlakozik a tanároknál a másik terület anyaga.
A speciál kollégium anyaga az elmondottakon kivül a további témákkal egészül ki;
1. A szimuláció matematikai alapjai /valószinüségszámitás szimulációt támogató fogalmái, tételei, illetve a sztochasztikus folyamatok eredményei/.
2. Megfigyelés elvei, amelyek fontosak ahhoz,, hogy a leendő szimulációs modell paramétereit meg tudjuk becsülni.
3. A modell és a program elkészítését követő, s leginkább intellektuális fázis a kísérletezés. így érthétő, hogy kísérlettervezés
cimen
erről is szólunk.
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módjait; ez
természetesen az általuk is már ismert módszerek alkalmazását jelenti
5. A szimulációs modellezést azzal tesszük teljessé, hogy a megvizsgált jelenségekhez megadjuk az okét leiró matematikai modellt,
majd összevetjük a szimulációs "párjával", s a kettőt együtt elemezzük .
A félév során a csoportok választanak maguknak egy-egy jelenségcsoportot, melyet a fenti elvek figyelembevételével önállóan dolgoznak fel. Mig a kötelező tananyag keretebén megalkotott modelljeink
igen erős megszorításokkal^érvényesek csak, addig itt egyre több feltételt elengedve közélitünk a valós rendszerekhez.
Gondolataink lezárásaként megállapíthatjuk, hogy a fenti szakokon a számítástechnikai oktatás megújítása eddigi tapasztalatainak
/másfél év/ alapján sikerrjel járt.
Végül az uj oktatási módszerrel elért eredmények illusztrálására szerepeljenek itt egy, a félév kétharmadánál irt zárthelyi dolgozat feladatai:
1. MODELL KÉSZÍTÉS
Adott egy diploid genotípus, melynél két lokuszt vizsgálunk /pl. borsó/. Mindkét lokuszban két-két alléi-fordulhat elő /sárga-zöld, ill.
szögletes-gömbölyű/. A két tulajdonság egymástól függetlenül öröklődik. Az egylokuszos génkeveredés ismert modellje alapján készitsük el
a kétlokuszos génkeveredési modellt!
2. MODELL ÁTÍRÁS BASIC NYELVRE
A populációgenetikai modellek között megismert összetett modellt
táció+szelekció/ kódoljuk BASIC nyelven!

/mu-

3. MODELL HASZNÁLAT
Vizsgáljuk még, hogy abban a modellben, amelyben a párválasztást nem
tekintettük teljesen véletlennek, hogyan függ a populációban az egyes
^genotípusok gyakorisága a genotípusok "szimpátiájától"! Végezzünk a
programmal nagyon sok kísérletet!

-

1. ábra.

2. ábra.
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Egy biológiai versengési modell

Egy tanárszakosoknak irt /nem biológiai/ szimulációs
program "képernyő-látványa" /az Einstein-kristály - bevezetés a statisztikus fizikába/
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Veress Gábor, Isaszegi-Vass Ilona, Pungor Ernő, Fedina László,
Bak Judit
Budapesti Műszaki Egyetem Általános és Analitikai Kémiai Tanszék,
Országos Idegsebészeti Intézet, Semmelweis Orvostudományi Egyetem
Az orvosi, az orvosbiológiai és más tudományokban mindennapos a
diagnosztikai tevékenység. A diagnosztizálás elterjedtsége ellenére
nincs tudomásunk a diagnosztikai következtetések logikai korrektségének és a diagnózis hihétőségének vizsgálatáról.
Diagnosztikái

rendszerek

Diagnosztikai rendszernek nevezünk minden olyan rendszert, amely
valamely objektum /egyed/ állapotára /tulajdonságaira/ vonatkozó állítást, az un. diagnózist közvetett utön, valamilyen diagnosztikai vizsgálattal létrehozott tünetből a diagnosztikai következtetés során állapit ja meg.
A diagnosztikai rendszerek működése kettős /l. 1. ábra/. A diagnosztikai ismeretszerzés, az un. tanulás során az objektumok ismert
diagnózisa és vizsgált tüntete alapján előállítja a diagnózis és a tünet közötti kapcsolatokát, az un. diagnosztikai ismeretet.
A diagnosztizálás során a diagnosztikai ismeret felhasználásával ismeretlén diagnózisu objektum vizsgált tünetéből következtet az objektum diagnózisára.
A gyakorlati életben számos diagnosztikai rendszer ismert. Az orvosi diagnosztika mellett ismert a gépek, berendezések diagnosztikai
vizsgálátá, de diagnosztikai rendszerek az analitikai kémiai mérőrendszerek, á.;./termék/ minősito rendszerek és a kriminalisztikai '"azonosítás" is. '
A diagnos z t i kái

kövétkéz tetős

hihe t ős ége

Á diagnosztikai következtetésnek az a feltétele, hocjy rendelkezzünk a diagnosztikai ismerettel, vagyis a diagnózis és a tünet közötti
logikai implikációkkal. Jelölje D a diagnózist, S a tünetét, ekkor a .

diagnosztikai

ismeret

Vx

a

CDx — > Sx )

•

logikai implikációnak felel meg. Ez azt a tudást jelenti, hogy ha valamely egyednek á diagnózisa D, akkor annak tünete S. Adott diagnózishoz tehát mindig tartozik valamilyen tünet, de adott tünethez nem szükségszerűen egy diagnózis tartozik, a diagnosztikai ismeret általában
tehát csak implikációk, nem ekvivalenciák összeségeként fogalmazható
meg.
A tüneti vagy inverz diagnosztikai dllitó következtetés
során a
diagnosztikai ismeret és adott diagnózis ismeretében a tünetre a "modus
ponens" /állító mód/ következtetési szabály segítségével logikai szempontból bizonyító módon következtethetünk:

1. ábra

A diagnosztikai rendszerek működésének elve
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' {V x (Dx

Sx) ;

Dx) =»

Sx.

Ez a szabály a tünet szükségszerű létezését mondja ki.
A diagnosztikai
tagadó következtetés során a diagnosztikai ismeret és adott tünethiány ismerete birtokában adott diagnózis/ok/ hiányára a "modus tollens" /elvető mód/ következtetési szabály alapján
logikai szempontból bizonyító módon következtethetünk:
{Vx (Dx > Sx) ;

Sx} =>

Dx.

Ez a szabály tehát azt mondja ki, hogy adott tünet/ek/ hiányából egyértelműen következik adott diagnózis/ok/ hiánya.
A diagnosztikai

állitó

következtetés

a diagnosztikai

ismeret

és

adott tünet ismerete birtokában adott diagnózisra csak abban az esetben lehetne bizonyitó, há a diagnosztikai ismeret nem implikációként
hanem ekvivalenciaként lenne megfogalmazva:
. {Vx (Dx © Sx) ;

Sx} =>

Dx.

A diagnosztikai ismeret ekvivalenciaként történő megfogalmazásának az
lenne a feltétele, hogy adott tünethez csak egyetlen diagnózis tartozzék.
A diagnosztikai ismeret és adott tünet ismerete birtokában az
adott diagnózisra vonatkozó diagnosztikai állitó következtetés logikai szempontból általában nem bizonyító, hanem csak hihető /plauzibilis/ :
?

(Vx (Dx

Sx) ;

Sx}

Dx

(?).

Hasonlóan a diagnosztikai állitó következtetéshez, a tüneti tagadó következtetés a diagnosztikai ismeret és adott diagnózishiány is
merete birtokában adott tünet hiányára logikai szempontból általában
nem bizonyitó, hanem csak hihető:
?

(Vx (Dx + Sx) ;
A diagnózis

Dx} =>

Sx

(?) .

hihetősége

A következmény hihetősége nemcsak a következtetés, hanem a pre-.
misszák hihetőségétől is függ. A diagnózis hihetősége igy nemcsak a
diagnosztikai következtetés hihetőségétől, hanem a tünet és a diagnosztikai ismeret hihetőségétől is függ. A tünet létrejöttének stochasztikus jellege és a diagnosztikai vizsgálat során tett állítás bizonytalansága miatt a tünet nem biztos, csak hihető. Hasonlóan, az is
meretek hiányos volta miatt a diagnosztikai ismeret sem biztos, csak
hihető.
Ha a tünet és a diagnosztikai ismeret biztos, akkor a diagnosztikai állitó következtetés eros_hihető.
Ha akár a tünet, akár a diagnosztikai ismeret nem biztos, hanem
csak hihető, akkor a diagnosztikai állitó következtetés csak gyenge
hihető:
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[VX (Dx

+

Sx|

(?)

Sx

(.?)}

Dx

(??).
r

Az állitások és a következtetések hihetőségének jellemzésére vezessük be a u nemnegativ,
a-ádditiv halmazfüggvényt, a hihetőség ét,
amelyről feltesszük, hogy
0 á u (. ) á

1 .

Biztos állitás és bizonyitó következtetés hihetősége 1. A hihetőség
értékét - objektiv, vagy szubjektiv módon - becsüljük.
Értelmezhetjük a diagnózis hihetőségi szerkezeiétt
amely a fenti'
ek miatt a tünet, a diagnosztikai ismeret és a diagnosztikai következ'
tetés soros kapcsolatából áll /2. ábra/. Abban az esetbén, ha több tü'
netből vonjuk le a diagnózist, akkor párhuzamos kapcsolású rendszert
kapunk /3. ábra/.

2. ábra

3. ábra

A diagnózis hihetőségi szerkezete egy tünet

A diagnózis hihetőségi szerkezete több tünet

esetén

eaetén

Fentiekből következően a diagnózis hihetősége a tünet, a diagnos
tikai ismeret és a diagnosztikai következtetés hihetőségének szorzata
azaz
u(diagnózis) = u (tünet) • uCd.ismeret) • uCd.következtetés).
Több tünet esetén:
u(diagnózis) = 1 -

n
n
(1 - u(i-edik diagnózis)).
i=l
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Az alakfelismerő

'módszerek- alkalmazásának

logikai

problémái

Ha a tünet alakzatnak és a diagnózis osztálynak tekinthető, akkor az ellenőrzött osztályozó módszerek olyan diagnosztikai rendszereknek tekinthetők, melyekben a döntési szabály a diagnosztikai
ismeret, a felismerés, a diagnosztikai következtetés.
Az alakfelismerő /ellenőrzött osztályozó/ módszerek alkalmazása
esetén a diagnosztikai következtetés logikai problémái merülnek fél,
igy az osztályozás általában csak gyenge hihető következtetés, az osztály hihetősége az alakzat hihetőségének, a döntési szabály hihetőségének és a felismerés hihetőségének szorzata.
összefoglalás

A diagnosztikai rendszerek működése során a vizsgálat által nyert
tünetből következtetünk a diagnózisra, E következtetéshez szükséges
a tünet és a diagnózis közötti kapcsolat ismerete. A "tanulás" során
megismerjük azt, hogy milyen diagnózishoz milyen tünet tartozik. Az
igy nyert diagnosztikai ismeret általában implikációkból áll, igy ennek a megfordítása, a tünetből a diagnózisra történő diagnosztikai következtetés logikai szempontból általában nem bizonyító, hanem csak
hihető. A diagnosztikai állitások nem biztos, csak hihető volta nemcsak a következtetések hihetőségéből, hanem a kiinduló állitások, igy
a tünet és a diagnosztikai ismeret hihető voltából következik. A diagnosztikai következtetések és a diagnosztikai állitások hihetőségéből
következően a diagnózisok csak gyenge hihető állitások.
Irodalom

Hársing László: A tudományos érvelés logikája.
Budapest, 1981.

Akadémiai Kiadó,

- 169 HIPERGRÁFOK EUKLIDESZI TÉRBE VALÖ BEÁGYAZÁSA VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGEK CLUSTEREZÉSÉHEZ
Bolla Marianna, Tusnády Gábor
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, MTA Matematikai
Kutató Intézet
A

modell

Legyen H egy hipergráf p i ' » « , ' p n pontokkal és G i ' « « » » G m élekkel,
ahol az élek a pontok bizonyos részhalmazai. A hipergráfot megadhatjuk egy nxm-es A indicenciamátrix-szál, melyre
1, ha Pj G G ± ,
j=l,..,n; i=l,...m
a
ji - <
_ 0, ha P. t G ± ,
Keresünk olyan

€

és

^

E

k Ponto^at

/ezek lesz-

nek a H hipergráf pontjainak ill. éleinek képei a k-dimenziós valós
euklideszi térben,, melyekre
Q =

n

z

j=l

m
E
i—1

l

ji

Cl)

Hij-Xi

minimális, ahol k < min {n,m} előre adott természetes szám. Azaz minden élre vesszük az él képének a tartalmazott pontok képeitol való
távolságának négyzetét, és ezt összegezzük az összes élre. Megmutatjuk, hogy a fenti célfüggvény minimalizálására bizonyos mellékfeltételekkel explicit megoldás adható. Célunk k-t olyan "kicsinek" választani, hogy az x^, . ,V,x - ill. ¿^f • »'»'fj^ pontok a k-dimenziós euklideszi térben jól clusterezhetők legyenek /pl. az ottani távolságok alapján/.
A feladat

megoldása

Vezessük be a következő jelöléseket:
X = ( x r ...,x n ) ,

Y = "ÍZi'

a képvektorokat oszloponként tartalmazó kxn-es ill. kxm-es mátrixok.
s.

s=

, ahol s. =
n

m
a

i=l

ü

J J- / .

( j=l» . . . ,n)
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T=

, ahol t. =
m

n
E
j=l

a..,

Ci=l,...,m).

31

Tegyük fel, hogy t^ > 0, (i=l,...,m), azaz minden él tartalmaz pontot. A pontok képeire tegyük továbbá a következő kényszerfeltételt:
XX

T

=

N

•T
. = I.
~3 3
X

E

j=1

(2)

(vagyis X sorai ortonormált rendszert alkotnak.)
A megoldáshoz alakítsuk át a Q kifejezést:
Q=

=

n
m
E
E
)-l W

a.,
31

x.
"3

~

n
+

m

B

,
y
llXi II "
31

B

j=l i=l

n
2
m
2
+ 2 t. ||y ||
E a. || x .
1
1
3
i=l
j=l 3

- 2

n
m
T.
E
E a. . y. x . =
31 X l
1 = 1 i=l

2

n
m
E
E
j=l i=l

E

a

31

y

x, .

1

3

Először rögzítsük az Xj (j=l,.,.,n) vektorokat és fejezzük ki az
y^ (i=l,...,m) vektorokat ezek segítségével! Ehhez deriváljuk a fenti kifejezést y. szerint. A derivált
2t.y. - 2

n.
£ a . .x .

lesz, amit zérussá téve
n
a
y, = t - E a • . x .
1
i .j=l 3 3

(3)

(i=T,. .. ,m)

adódik, azaz egy él képe az általa tartalmazott pontok képének a súlypontja. Ezt visszairvá Q kifejezésébe:
n
2
m
Q= E s. || x. ÍM + E
3 -3
i=l
j=l
n
=

3=1

^

ii ^ ii

-

t ilXt-l

-

m

-2

E
i=l

m
E tj
i=l

= tr (XSX T -YTY T ) =
ahol kihasználtuk, hogy Y=XAT
tálható.

t

y x t.y.

(4)

tr{x{S-AT _ 1 A T ) X T ) ,
d

a (3) összefüggés miatt és T inver-

Tehát a (4) kifejezést kell X oszlopai szerint minimalizálni a
(2) mellékfeltétellel. Ebből Y oszlopai már (3) szerint adódnak. MiT
-1 T vei X oszlopai ortonormált rendszert alkotnak es az S-AT A mátrix
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lemma alapján kapjuk:

Lemma: Ha B nxn-es szimmetrikus, pozitiv szemidefinit adott mátrix,
Z pedig olyan nxk-as mátrix-" Lkán adott egész), melynek oszlopai E
ben ortonormált rendszert alkotnak, akkor
n

E

, t>

i=n-k+l

.

X. á t r ( z BZ) á
1

k

E

X

i=l

,

és a maximum /minimum/ olyan Z mátrixra vétetik fel, mely a B mátrix
k legnagyobb /legkisebb/ sajátértékéhez tartozó normált sajátvektort
tartalmazza oszlopaibán, ahol
X ^ X ^ , . . k X ^ O a B mátrix sajátértékei.
így B=S-AT

—1 T
T
/ \
•
.
A , Z=X
jelölessel az (1) kifejezes minimuma

n
E
Xj /
i=n-k+l
ahol
X!^...SX n a B mátrix sajátértékei. Ha Üi»
u n jelöli a hozzájuk tartozó normált sajátvektorokat, akkor a megoldást adó X mátrix
sorait az u
»•«V/U • vektorok alkotják.
1
( —
n
Ul:

Megjegyezzük, hogy a B mátrix legkisebb sajátértéke 0 az
i T
».../ —
) normált sajatvektorral.
n
n
n
m . a.ja.^
m
E . b..=s.- e
E
% 1
= Ç. a.. - L - f a.,,
1=1 3 1 3
i=i e=i
H
Í=1 3 1
e=i fc« ,i=i.

=0

azaz B sorainak összege 0. így
t

=

amiből' az állitás következik.
Mivel az utolsó sajátvektor az Cl,...,l) T vektor skalárszorosa,
ez azt jelenti, hogy az x^,...,x n képvektorok utolsó koordinátája
egyenlő. így k=l esetén az ¡¡Ç^/• •'•'/X pontok egybeesnek, aminek alapján, bár Q=0, nem clusterezhetők. Általában is, k>l esetén a pontok
k-1 dimenzióban clusterezhetők jól, igy sikbeli clusterezéshez k=3
kezdőértéket kell választani. Más szóval, ha valódi k-dimenziós clustereket akarunk, akkor X sorait az u , ,.,.,u
. vektorok adják,a
—n~K
n*™ x
n-1
minimum értéke pedig
E
X^ lesz.
i=n-k
Megjegyezzük, hogy a (2) mellékfeltétel helyett az
X A XT = Ik

(5)

mellékfeltétel is használható, ahol A
finit mátrix. Ezzel a (4) kifejezés

t

tetszőleges nxn-es pozitiv dé-
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tr{ (XA V t ) [ A - ^ S - A T - . V )

1(XAV*)T

lesz. Itt az (5) mellékfeltétel miatt (x a'*)t oszlopai alkotnak ortonormált rendszert. A feladat megoldását most is a lemma alapján
kapjuk, csak itt a a */2(s-AT ^ A ^ a

/2

mátrix spektrálfelbontását kell
- Yi
elvégezni, a sajátvektorokat pedig a végén
A -nel transzformálni.
A modell

alkalmazása

A fenti modellt többszörös veleszületett rendellenességek vizsgálatára használtuk, ahol a hipergráf élei az újszülöttek, pontjai
pedig a rajtuk születéskor megfigyelt rendellenességek voltak. Esetünkben n=40, m=1186742 volt, de látni fogjuk, hogy Q értékét csak a
legalább két rendellenességgel rendelkező gyerekek befolyásolják, akik
száma 2762. Célunk a rendellenességek, és ezzel párhuzamosan a gyerekek clusterezése volt.
Gráfunk incidenciamátrixa:
1, ha az i-edik gyereken megfigyelték a j-edik
rendellenességet;

a. . =
11

0, ha nem.

(j=l,...,n; i=l,...,m).
A gyerekek rendellenességeinek száma ¿=1,2,..., 7 lehetett,a
pontosan í számú rendellenességgel rendelkező gyerekeket pedig " £ - e s
csakok"-n*k neveztük. Ennek alapján a B mátrix a következő:
b . .=S.

33

3

-

m

£

t=1

a

2 •
£
t£

= (a j-edik rendellenességben szenvedő és legalább még egy
rendellenességgel rendelkező gyerekek száma)
(a j-edik rendellenességben szenvedő "2-es csakdk" sz:áma)
2

(a j-edik rendellenességben szenvedő: "7-es csakok" száma)
7
j=l,...,n ;
b .,=31

m . a .«a.
Ö .
E
e=i
h
( az ( i , j) kombinációban szenvedő " 2-es csákók"
2

száma)
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szenvedő
"7-cs: Csákok" ' száma)
• -j•
~

_ (az

(1 £ j < i á n),
és B szimmetrikus. Látható tehát, hogy elég a legalább két rendellenességgel rendelkező gyerekeket tekinteni, igy t^>l, (i=l,...,m).
Mivel minden rendellenesség előfordul valamely gyereken, Sj>0 is
igaz (j=l,...,n). (1) minimalizálásához az

xsx

T

n

=

T

l

j=l

= i,

mellékfeltételt használtuk, ami a rendellenességek súlyozását jelenti a megfelelő rendellenességgel rendelkező gverekek számával.
Mivel a rendellenességeket a sikban akartuk clusterezni, k=3
értéket választottunk. Az ábra azonban nem volt eléggé szemléletes:
néhány rendellenesség-társulást sikerült ugyan elkülöníteni, a rendellenességek többsége azonban egy csomóban maradt. Ennek a rendellenességek heterogenitása lehet az oka, azaz hogy különböző gyerekmintákon különböző módon jelentkeznek és társulnak. Ez adta az ötletet
az un. több lemezes beágyazáshoz:
Legyen l<u<m természetes szám, és osszuk a gyerekeket ennyi diszjunkt
csoportra. /Esetünkben célszerű v t 3-10 között választani, ahány
diszjunkt csoportot el tudunk különíteni./ Ezzel azt mondjuk, hogy
a gyerekeket u lemezre rakjuk szét, de a 40 rendellenesség továbbra
is szerepel mindegyik lemezen. Ha az t-edik lemezen levő gyerekek
\ll)
száma m», akkor A
nxm^-es indicencia-mátrix. Ezzel a beágyazást
minden lemezen végrehajtva a rendellenességek és a gyerekek képeire
U)
az
í-edik lemezen az x ^ ^
pontokat
ill. y.
,
1
"in
m«
kapjuk, melyek ténylegesen a sikban helyezkednek el.
Ezután a gyerekeket ismét szétosztjuk a lemezek között, mégpedig ugy,
ha áz i-edik gyereknek a j-.,... , j rendellenességei vannak, akkor arra a lemezre helyezzük, amelyre
(.£) A
U)
A
X .

+

...+

X.

(-6)
minimális

/t-ben/.

Ezzel a felosztással az előbbieket szóról szóra megismételjük.
Nyilvánvaló, hogy minden gyerekre a (6) kifejezés i - b e n való minimum a az egyes iterációs lépések során monoton csökken.
Az iteráció addig tart, amig ez az érték minden gyerekre egy ésszerűen választott K küszöb alá nem csökken. A többlemezes beágyazásra
vonatkozó programfuttatások még folyamatban vannak.
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Bálás Éltes András
Semmelweis Orvostudományi Egyetem

Számitóközpont

A klinikai gyakorlatban ma már egyre több diagnosztikus feladat
megoldásához létezik szokásos laborvizsgálati rend, un. protokoll,
így például magasvérnyomás, diabetes pontosabb diagnózisához, vagy
chronikus vesebajos, művese/kezelt betegek állapotának periodikus ellenőrzéséhez. A jó protokoll korszerű sémát ad a szükséges és elégséges információtartalmú laboratóriumi vizsgálatok megrendeléséhez. A
használatos vizsgálati protokollok, szokásos rendek jelentős része
"házi" szabály, az adott kórház orvosainak tapasztalataira, véleményé
re épül, igazodik a helyi lehetőségekhez. ProtokolÍjavaslatokat ugyan
akkor nagy számbán közöl a hazai és nemzetközi szakirodalom is.
Diagnosztikai protokollokkal szerzett tapasztalatok statisztikai
elemzésekor gyakori észrevétel, hogy a vizsgálatok eredményei láthatóan összefüggnek, mégis két vizsgálat között olyan szoros kapcsolat
ritkán bizonyítható, amely az egyik elhagyását a protokollból lehetővé teszi. Többváltozós lineáris kapcsolat is gyakran sejthető, -de a
célszerűen elhagyandó vizsgálatok kiválasztását ez még nem oldja meg..
Orvosi értelemben a feladat egy protokollban szereplő, szokásosan egyszerre megrendelt laboratóriumi vizsgálati halmazból.a legköltségesebbek elhagyása, ugy, hogy az elhagyott vizsgálatok eredményét egy alkalmas matematikai formulával, kellő pontossággal kiszámíthassuk a protokollban meghagyott laboratóriumi vizsgálatok eredményeiből.
A feladat matematikai megfogalmazása: X e IK^ valószínűségi vektor
változó, c a hozzárendelt költségvektor és a D mátrix kijelöli a prediktorváltozókat:
D

ahol

, = <
n*k

dij = 1

ha az i-edik prediktor a j-edik változó

dij = 0

egyébként

k = EEd^j. A cél D megválasztása ugy, hogy
a/ M(-Xj) =
b/ min
' |
a

c/

ij -

' D • M(X)

R j
£
x . • D •v X

ha

3 i, melyre d i;j = 1

R.
min

0

t- 1 • D • c

min

A 0j regressziós paramétervektor meghatározása, az R többváltozós korreláció számítása a prediktor változók kovarianciamátrixának
invertálását jelenti.
Az egyszerűnek látszó, megközelítés, minden lehetséges prediktorhalmaz kipróbálása és igy a legjobb kiválasztása rendkívül'számításigényes, p változó esetén
invertálást jelent.
Az 1. ábra módszert, fastruktúrát ad a prediktorhalmazok mégha-
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tarozásához, a többváltozós analízisben használatos "pont" jelöléssel /a pont mögött a prediktorok, előtte a becsült változók, a pre• diktandusok/.
A számítást célszerűen lépésenként, azaz változónként sweepeléssel, vagy másnéven pivotálással hajthatjuk végre. A sweep operátor a
sweepelt változók kovarianciamátrixának inverzét, a többi változókra
pedig á reziduális négyzetösszeget adja. /Ez utóbbit azzal a feltevéssel számitja, hogy a sweepelt változók a prediktorok./ Az operátor
invertálható, ezért a továbbiakban be-, illetve kisweepelésről beszélünk, aszerint, hogy az eredeti vagy az inverz leképezésről van szó.
A sweepe-lés azonban különösen nagyobb mátrixok esetén rendkívül számításigényes.
Az ábrán látható fán a szükséges besweepelések

száma:

= p .(2P_1-1)
A szükséges sweepelések száma majdnem a felére csökkenthető, ha a
fastruktúrát átrendezzük, ugy hogy minden sweepelés értékelhető prediktor részhalmazhoz vezessen. A 2. ábra példája mutatja, hogy a számitás ekkor valamennyi változó besweépelésével indul, majd az ábrán
vázólt sorrendben kisweepelünk. A szükséges sweepelések száma:
n

n = (p+1) • 2 P ~ 2 + p - 1
A sweepelések száma tovább csökkenthető, a fa alkalmas átrendezésével. Ennek szabályai:
- a változók költség szerint monoton csökkenő sorrendben vannak
/l-es számú a legdrágább/,
- az egyes változók első kisweepelését jelentő főtörzsek alá a
tőle balra eső főtörzsek forditott sorrendben kerülnek.
A 3-as ábra 5-változós számpéldával illusztrálja, hogyan hagyhatók el további sweepelések ebben az elrendezésben.
/Sweepelni csak a bekarikázott csomópontokban kell./ A csomópontok
alatt az adott prediktorhálmazokhöz tartozó minimális többváltozós
korreláció és a költség látható. Felülről lefele haladva az ágakon a
vizsgálati költség és a minimális korreláció monoton
csökkén. Kisweepelés elhagyható:
- ha a minimális többváltozós korreláció az adott limit alá esik;
a prediktorváltozók számának csökkentésével ez nem javulhát, igy az
ág hátralévő része elhagyható a továbbiakban / Jf jellel/,
- ha egy ág sweepelési csomópontjai már mind szerepeltek egy korábbi jó ágban, akkor számítása az adott főtörzs alatt elhagyható,
mert a pontossági kritériumnak biztosan megfelel, de költsége nagyobb,
vagy egyenlő / if jellel/,
- ha egy ágon végighaladva a költség sem az adott főtörzs alatt,
sem később nem lesz jobb, mint áz addigi minimum, akkor számítása elhagyható /
jellel/ .
A 4. ábra az algoritmust
megtakarítást tesz lehetővé a
szük, hogy az ü j ág a réginek
zásig, ahol az uj ág indul, az
és állithatjuk elő az oldalág

foglalja össze. Látható, hogy további
sweépelések számában, ha figyelembe veszoldalága-e. Ha igen, a csomóponti elágaelőző ágon bésweépelve mehetünk vissza
számításának alapjául szolgáló mátrixot.

-
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c
i
25
20
15
15
15

i
1
2
3
5
R

min-°7

095-65

©

CD

/V.

© ©

©

©

075-55 Q9-50

* N
\ N

\3

065-60
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Az .algoritmus alapján FOHTRAN nyelvű interaktiv programot készítettem HwB 66/20-as. gépre, amely outputján megadja az igy kiválasztott prediktor subsetét, költségét, a százalékos megtakarítást és az
elhagyható változók /betegvizsgálatok/ becslésére szolgáló többváltozós lineáris regressziós egyenleteket'.
Megjegyzendő, hogy a feladat megoldására a Furnival és Wilson
által 19 74-ben leirt "leaps and bounds" algoritmus, illetve a
stepwise regressziós módszer /amelyek több statisztikai programcsomagban megtalálhatók, igy többek között az BMDP-ben is/ nem alkalmasak, mert a jóslandó változókat előre rögzíteni kell és a prediktor
változók" kiválasztásában a költség nem játszik szerepet.

- 179 PSYCHOSET INTERAKTIV PSZICHÓDIAGNOSZTIKAI PROGRAMRENDSZER
Gál Katalin, Kalmár Tibor, Széphalmi Géza, Szakács Ferenc
KSH Államigazgatási Számitógépes Szolgálát, Országos Ideg- és Elmegyógyintézet Klinikai Kutató Laboratórium
A "Számitógépek alkalmazása az orvostudományban és az egészségügyben" - Akadémiai kutatási főirány magában foglalja a pszichológia
néhány területét is. A külföldi szákirodalom utalásai szerint az
egészségügyi alkalmazások között fontos szerepet kap. Nemcsak elméleti kutatásokban /mesterséges intelligencia, központi idegrendszer különböző területeinek modellezése, pszichofiziológiai mutatók komplex
értékelése/, hanem a közvetlen pszichodiagnosztikai és terápiás munkában is.
Magyarországon /az irodalom áttekintése alapján/ a klinikai
pszichológiában diagnosztikához számítástechnikai módszereket ezidáig
még nem alkalmaztak. Pedig a pszichodiagnosztika az orvosi diagnosztikához hasonlóan bonyolult, összetett feladat. Ugyanakkor a jó diagnózis feltétele az adekvát terápiás eljárás kiválasztásának.
A kevés számú működő pszichológus munkaidejének jelentős részét
veszi el a tesztek felvétele és értékelése. Egy RO-felvétel alapos
értékelése órákat venne igénybe, ezért a gyakorlatban csak néhány mutatót számitanak ki és az értelmezés támpontjait inkább a globális
benyomások adják. Igényes munkát csak napi két-három személyes betegforgalomnál lehetne végezni, ami teljességgel lehetetlen.
A rutin tesztek jelentós részét alkalmassá lehetne tenni - pl. kódolható tesztfelvevő lapok készítésével - számitógépes értékelésre.
Meg kell találni a középutat a számitógép alkalmazására a pszichológiában: amikor a számitógép a nem kívánatos szubjektiv elemeket kiszűri, az időigényes gépies tesztértékelő, összevető munkát elvégzi,
sőt bizonyos szintű adatfelvételt is lehetővé tesz. így a pszichológus
összehasonlíthatatlanul több konkrét, tárolható és bármikor visszakereshető információt kaphatna -betegéiről, jóval több ideje jutna az érdemi pszichoterápiás munkára. Munkakapacitása mennyiségi és minőségi
szempontból növekedne, ami a pszichológusok kevés számát tekintve nem
elhagyagolható tényező.
Tesztek számitógépes értékelésé, tesztmutatók összevetése az
exploráció és anamnézis adataival /releváns anamnesztikus adatokkal/,
pszichológiai próbák, pszichodiagnosztikai módszerek hazai populáción
való standardizálása a tudományos kutatómunka fontos alapját képezhetik. A pszichológus munkája, különösen a klinikai pszichológia gyakran kap olyan birálatöt, hogy nem eléggé egzakt, a pszichoterápiás
történés mozzanatai megfoghatatlanók, az értelmezés túlságosan szubjektiv, a gyógyulás mértéke hagyományos laboratóriumi adatokban ritkán nyilvánul meg. Pedig vannak objektiv, számszerűsíthető, összevethető adatok, mutatók /pszichofiziológiai adatokon kivül/ csak a
pszichológiai munka szubjektiv elemei a laikus számára meglehetősen
elfedik ezeket.
A Rors oháek-program

ismertetése

A Rorschach program pszichodiagnosztikai módszereket magában foglaló PSYCHOSET programrendszer első eleme, amely a legelterjedtebben

- 180 használt.személyiségteszt számitógépes feldolgozását végzi.
A program párbeszédes üzemmódban /és batch változatban is/ működik
A felhasználónak instrukciót ád, illetve kérdéseket tesz fel egysze.rü, követhető formában és az erre kapott válaszokat feldolgozza, ill.
a felhasználó kérdéseire válaszol , instrukcióit végrehajtja.
A program jelzi az esetleges válaszrontást, ismételt válaszrontás
esetén közli a lehetséges válaszokat.
A program

szolgáltatásai

- A lejelölt R0-jegyzőkönyv/ interaktiv üzemmódban történő kódolása;
- a kódolt jkv. kimentése, ha szükséges;
- a kódolt jkv. értékelése;
- a kiértékelt jkv. kimentése /további statisztikai feldolgozásra/;
- az eredmények kiírása a képernyőre, ill. a központi printerre.
A program tetszőleges számú jkv. egymás utáni feldolgozására alkalmas.
Az RO-j égy zőkörtyv és j elölési

rendszere

Az RO-vizsgálat eredményeként mutatókat kapunk, amelyek a személyiségmeghatározás támpontjai. Ehhez az szükséges, hogy a jelentésadás
folyamatát meghatározott szempontok szerint tagoljuk és elemezzük. Az
igy kapott formalizált elemek statisztikai feldolgozásával kapjuk meg
az értelmezés kiindulópontjait adó mutatókat.
A: Rorschach-jegyzőkönyv jelölését nem lehet gépesíteni. Szinte
teljesen azonos választ különböző vizsgálati személynél máshogy jelölünk le, figyelembe véve a hanghordozás, hangsúlyozás jellegzetességeit, a válaszok tendenciáját. Ez nem jelenti, hogy az egyes jelek nincsenek szigorú kritériumokhoz kötve. Csakhogy ezek a kritériumok egy
ilyen érzékeny és differenciáldiagnosztikai szempontból rendkívül árnyalt vizsgálati módszerben nem terjedhetnek ki minden változatra. A
jelölést egyénileg a v.sz. képzétáramlásába beleélve kell elvégezni.
A teszt felvételéhez, lejelöléséhez feltétlen szakember szükséges. A jelek összesítésé, a mutatók kiszámolása, diagnosztikai skálákkal való egyeztetése, konstellációk felállítása munkaigényes, mechanikus feladat.
Pontos lejelölés után a mutatókba rendezés hosszú munkája megtakarítható. A számitógépes összesítés többszempontú előzetes lejelölést kiván, ez azonban nem okoz nagyobb megterhelést, mert bizonyos mutatók
számolásához további szempontok figyelembevétele elengedhetetlen.
Magyarországon a klinikai pszichológiában áltálában az Országos
Ideg- és Elmegyógyintézet összesitőlapját használják. Ez 259 féle jelölési adatra terjed ki, s ezeket 26 mutatóban foglalja össze. Munkánkhoz mi is ezt vettük alapul.
Hardware

és software

környezet

A program TSS FORTRAN alrendszérben: működik.
Memóriaigény: 3 2K szó.
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Az MMPI az "empirikus személyiség-leltár" módszerével kidolgozott kérdoives tipusu több dimenziós objektív személyiségvizsgálat.
A teszt objektív, mert igyekszik minimálisra csökkenteni a kiértékelő személy szubjektivitásából eredő hibákat a számitás és
profilelemzés folyamatában. Több dimenziós próba, mert a személyiségnek sokféle területét, tulajdonságát és állapotát méri fel. így tételeinek nyersanyagából kivánt mennyiségű "skála" készíthető. A szomatikus, szociális és pszichés állapotok minőségét vagy kórosságát
süritő tételekből kidolgozott skálák olyan pszichometrikus eszközök,
amelyek az állapotjegyek jellemző tételeinek nagyobb számú választása alapján teszik mérhetővé a személyiség akcentuált vonásait, vagy
kóros állapotait. Bár az MMPI kérdoives vizsgálati módszer, célzott
kérdések helyett azonban állitásokát, un. tételeket tartalmaz. 566
tételből 16 állitás csupán technikai okokból ismétlődik. Az egyes
tételek olyan állitások, amelyek mindegyike egy-egy-személyiségvonást,
attitűdöt, állapotot, élményt vagy tünetet fejez ki.
'A program működés e
Minden vizsgálati személy egy-egy rekordot alkot. Ez a rekord
tartalmazza a személy azonosítására szolgáló adatokát, valamint a
kérdésekre adott válaszokat.
A kiértékelés menete a következő: minden egyes kérdésre adott
válasz "igaz" illetve "nem igaz" relációban egy vagy több diagnózis
főcsoporthoz tartozik. Ezt az összefüggést tartalmazza az un. megfeleltetési file.
A "nem tudom" válaszokat külön kell számolni. A vizsgálat jelenleg 14
alap és 18 kiegészitő skálára terjed ki.
A vizsgálatok kiértékelésének első lépése a megfeleltetési file
segítségével az egyes skálák oszlopösszegének meghatározása. Az igy
kapott nyerspontértékek közül néhányat "K" konstans függvényében korrigálni kell. A 14 alapskálánál a korrekció utáni skálapontok "T"
skálára vetített értékeit is meg kell határozni.
A kiértékelés befejeztével kiíratásra kerül sornyomtatón az elvégzett vizsgálatot azónositó adatok és a vizsgálati eredmény, azaz
a skálanevek a hozzájuk tartozó skálaértékekkel. Ugyanekkor ezek az
adatok elmentődnek egy file-bá is, ahonnan bármikor visszanyerhetők
egy későbbi feldolgozás céljából.
A tabló

felépítése

A tabló fejléce azónositó adatokat tartalmaz, melyek megfelelnek az előbbiekbén leírtaknak. A kiértékelés eredménye több lapon keresztül jelenik meg. A lapok esetleges összékeveredésének elkerülésére mindegyik lapon megjelenik a kutatóhely szerinti sorszám, amely
egyértelműen azonositja a kérdéses vizsgálatot.
A vizsgálat eredményeként kiíratásra kerül a 14 alapskála "T"
értéke a hozzátartozó skálanevekkel és egy rövid szöveges értékelés,
valamint a 18 kiegészitő skála nyerspontértékéi. A 14 alapskála eredménye alapján kirajzoltatható a profillap.
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ismertetés 9

A M A W I /a Wechsler által kidolgozott, magyar populációra standardizált intelligenciateszt/ pszichológus által felvett és az általunk konstruált űrlapra lejegyzett eredményeinek batch üzemmódú feldolgozása, az IQ /intelligenciahányados/, PQ /performációs hányados/,
VQ /verbális hányados/ értékeinek kiírása képernyőre és printerre.
Hardware

- Software

környezet

A program COBOL nyelven készült, központi tárigénye: 35K.
A kiértékelt jegyzökönyveket a rendszer megőrzi, igy további szá
mitógépes feldolgozásokhoz /statisztikákhoz, összehasonlító elemzések
hez/ felhasználhatók.
Az előadás a HwB 60/20-as gépre kifejlesztett programcsomag számítástechnikai realizálását, szolgáltatásait és alkalmazásait ismerteti.

- 183 -

TAPASZTALATAINK DEPRESSIÓS BETEGEK ADATAINAK SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁSÁBAN
Molnár Gábor, Komócsi Sándor, Szabó Erzsébet, Glaub Teodóra
DOTE Ideg- és Elmegyógyászati Klinika, BIOGAL Gyógyszergyár
Az általános orvoslásban egy diagnosztikus egység azokat a betegségeket foglalja össze, amelyeknek etiolőgiája, tüneti képe, kórlefolyása, prognózisa, terápiája azonos. A klinikai diagnózis bizonyítását laboratóriumi, röntgen, esetleg szövettani leletek segitik
és a betegségegységre jellemző kórbonctani elváltozások észlelhetők.
A psychiátriai kórképekben jellemző kórbonctani ill. laboratóriumi leletek nincsenek általában. A diagnózis helyességét a beteg több éves,
gyakran egy életen át tartó megfigyelése igazolja. A psychiátriai kórképek helyes diagnózisa azonban már a betegség kezdetén lényeges, mert
ez teszi lehetővé a megfelelő kezelést.
A diagnózis felállításának nehézsége miatt nem könnyű a terápiás
eredmények megitélése. A psychotrop gyógyszerek klinikai kipróbálásakor elsősorban a szer tünetekre gyakorolt hatását vizsgálják. Több
éves tapasztalat után mérhető fel a gyógyszer hatása a betegség teljes kórlefolyására, kölcsönhatására más gyógyszerekkel, a szer ritkább
mellékhatásai. Tovább nehezíti az egyes intézmények terápiás eredményéinek megitélését, hogy a psychés folyamatokat számos biológiai és
társadalmi tényező is befolyásolja. Nagyon fontos tehát a beteg évekig tartó katamnestikus megfigyelése, és az adatok rendszeres elemzése.
Vizsgálataink célja a következő volt:
1./ A psychiátriai betegek kórlapjai alapján számitógéppel feldolgozható adatsorok összeállítása.
2./ Megfelelő számitógépes program kialakítása a kórkép diagnosztikai
önállóságának ellenőrzése és
3./ a terápiás módszerek hatásosságának megítélésére.
92 endogén depressiós beteg 250 depressiós fázisának adatait dolgoztuk fel. A betegeket három diagnosztikai csoportba osztottuk, melyeknek vezető tünete a depressió volt. Az elkülönítést a kórlefolyás
biztosította. A monopoláris depressióban csak depressiós fázisok figyelhetők meg, a bipoláris depressióban depressiós és mániás fázisok
váltogatják egymást. Az involutiós depressióra jellemző az, hogy a betegség az involutió korában kezdődik és nem, vagy alig észlelhetők agyi
organicus elváltozásra utaló
tünetek. Azt vizsgáltuk, hogy a depressiós fázisok tüneti képe és a kórlefolyás alapján elkülönithető-e ez
a hárem betegségcsoport. Ez azért lényeges, mert a bipoláris depressió
kórlefolyásának kezdetén gyakran csak depressziós fázisok észlelhetők,
a mániás fázisok később jelentkeznek. Az is kétséges, hogy az életkor
egymagában, ahogy ezt az involutiós depressió esetében definiáltuk,
szolgálhat-e diagnosztikai kritériumként.
A betegek adatlapjai 100-500 adatot tartalmaztak, egy betegről a
maximális információ kb. 2 kbyte volt. Az adatlap első része a beteg
nevét ill. sorszámát, születési idejét, képzettségét, foglalkozását,
elmebetegség családi előfordulását, a családi állapotra, praemorbid
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személyiségre, korábbi sematikus megbetegedésekre vonatkozó adatokat
tartalmazta. Itt tüntettük fel azt a diagnózist is, amit a beteg több
éves megfigyelése alapján a vizsgáló állapitott m e g . A következő rész
egy depressiós fázis tüneti képét és kezelését tartalmazta. Feltüntettük, hogy a betegség hányadik fázisáról van szó, a megbetegedéssel egyidöben somaticus megbetegedés, psychés reactiváló ok elofordult-e, hány hét telt el a kórkép első tüneteinek megjelenésétől a
klinikai felvételig. A tünetlista kb. 40 tünetet tartalmazott. Egy
kezelés hosszán egy meghatározott antidepressivum adásának tartamát
értettük napokban kifejezve. Ilyen módon a depressiós fázis teljes
terápiáját felosztottuk kezelések sorozatára. Minden kezelésnek jeleztük időtartamát, sorszámát, egyszerű becslő skálával értékeltük a terápiás hatást, feltüntettük az-esetleges mellékhatást, valamint az
alkalmazott egyéb nem anti'depressziv gyógyszereket. Az adatlapon szerepelt a teljes kórházi kezelés időtartama is hetekben.
Minden depressiós fázist remissió követett. Egyszerű becslő skála segitségével értékeltük a beteg psychés állapotát, szociális beilleszkedését és munkaképességének alakulását. Feltüntettük a remissió
hosszát is.
Tehát egy adatlap tartalmazta a betegség teljes kórlefolyásának
és kezelésének jellemző adatait.
A feldolgozásokat EMG-666 asztali számitógéppel végeztük el. A
számitógép központi memóriája 8 kbyte volt, háttértárolója mágnes kazetta, perifériás egysége: Consul irógép, szalaglyukasztó és olvasó
továbbá egy X-Y plotter.
A feldolgozó programokat a gép assemblerén irtuk meg. A kazettás
egység megbízhatósága igen alacsony, ezért az adatokat lyukszalagon,
kódolt formában tároltuk. A blokkokat speciális karakterekkel azonosítottuk és választottuk el. A számitógép memóriája igen szük az adatok mennyiségéhez viszonyitva, igy a feldolgozás alatt a program mellett csak egy beteg adatait tudtuk a központi memóriában tárolni. A
feldolgozandó kérdéseket kódoltuk és egy összetett logikai kifejezésként értékeltük ki az adathalmazon. Egyidejűleg kb. 8-10 kérdéscsoportból átalakitött logikai kifejezés kiértékelésére van elegendő m e móriaterület. A feldolgozó program blokkdiagramjának vázlata az 1.
ábrán látható.
'
•
Lehetőségeinket korlátozta a számítógép szük memóriája, az emiatt
szükséges kódolás és a viszonylag hosszú programfutási idő. Ezen
okok miatt faktor vagy cluster analízis végzésére nem volt módunk,
egyszerű statisztikai eljárások alkalmazására kényszerültünk.
A feldolgozás első lépésében az egyes diagnosztikai csoportokban összesitettük a betegek minden paraméterét. Ha az egyes depressiós formák a diagnózis definíciójának valóban megfelelnek, akkor
mind tüneteikbén, mind kórlefolyásuk és prognózisuk tekintetében eltérnek egymástól. A psychiátriában megkülönböztetik az etiológiai
és pathoplasticus tényezőkét. Az etiológiai faktorok a diagnózist
meghatározó összes tulajdonság okai. A pathoplastikus tényezők csak
szinezik a klinikai képet, tehát a betegségnek csak néhány jellemvonását változtatják meg. Megvizsgáltuk néhány szakmai szempontból lényeges tényező hatását /agysorvadás, hormonális dysfunctiö,, életkor
stb./ a klinikai képre. Először két mintás t-próba, Welch-próba,
2
X -próba segitségével megállapítottuk, hogy két-két diagnosztikai
csoportba tartozó betegek adatai mely paraméterek tekintetében kü-
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1. ábra
lönböztek szignifikánsan. Ezután megnéztük, hogy egy-egy tényező tekintetében két csoportba osztott betegek adatai miben térnek el egymástól. Általában mindegyik általunk vizsgált faktor csak 2-3 tünet
előfordulási gyakoriságában okozott változást, tehát módositotta a
klinikai képet. Ezzel szemben, amint az a 2. ábrán látható, az egyes
depressiós csoportok között számos szignifikáns /s/ különbséget találtunk. A diagnosztikai egységre jellemző tulajdonságokat akkor kaptuk
meg, ha eltekintettünk azoktól a tünetektől, amelyeket a pathoplastikus tényezők befolyásoltak /az ábrán bekarikáztuk ezeket a szignifikáns eltéréseket/.
Látható, hogy a biporalis depressiós csoport több tünet előfordulási gyakoriságában és a terápiás hatás tekintetében is szignifikánsan eltér a másik két depressíó formától. A két utóbbi kórkép majdnem
teljesen azonos. Az eltérő paraméterek számának aránya az összes paraméterhez számszerűleg is megadja az egyes diagnosztikai kategóriák közötti különbség mértékét. Véleményünk szerint a betegek adatainak egyszerű statisztikai értékelésével is megbecsülhető az empirikusan kialakult diagnosztikai egységek jogossága, különbözőségük mértéke. A pathoplastikus tényezők számát a szakmai szempontok határozzák meg. A módszer csak megközelitő eredményt adhat, hiszen feltételeztük, hogy a diagnózist minden esetben azonos elvek szerint állitották fel.
A terápia hatásosságát több mutatóval jellemezhetjük: az egyes
kezelésekkel elért psychés javulást mértékével, a kórházi kezelés idejével, a remissio tartalmával, a psychés állapot, munkaképesség és
szociális beilleszkedés alakulásával a remissio idején. A gyógyitás
eredményességének megitélése tehát komplex feladat.
Először megvizsgáltuk, hogy az.egyes diagnosztikai csoportokban
összesen hány kezelést alkalmaztak. így megkaptuk azt, hogy az egyes
csoportokban egy depressiós fázis idején átlagosan hányszor kellett
változtatni a terápián. Ezt követően elemeztük a kezelések hatását:
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2. ábra
hány százalékban volt a terápia eredményes, részben eredményes, vagy
eredménytelen. A harmadik lépésben megnéztük a konkrét kezelési módok
gyakoriságát a hatás szerinti csoportokban. így szürtük ki a hatástalannak minősülő gyógyszerkombinációkat. Vizsgáltuk a mellékhatások
előfordulási gyakoriságát is. összességében megállapítottuk, hogy a
depressió kezelését egyaránt befolyásolja a tüneti kép és a diagnosztikai hovatartozás. A terápia eredményességét jellemző paraméterek
alakulása nagy mértékben független egymástól, tehát lényeges mindegyiket bevonni az elemzésbe.
Véleményünk szerint csak a több szempontú adatfeldolgozás teszi
lehetővé az egyes gyógyitó intézmények munkájának összehasonlítását.
A Hajdú-Bihar megyei Ideggondozóban és a DOTE Ideg- és Elmeklinikán
kezelt depressiós betegek terápiás eredményeit hasonlítottuk össze.
Lényeges eltérést találtunk a két betegcsoport tüneteinek előfordulási gyakoriságában, ami jelentősen befolyásolta mind a terápiás stratégiát, mind a kezelés eredményességét.
Szeretnénk felhivni a figyelmet a számitógépes adatfeldolgozás
néhány egyéb előnyére is. A psychiatriai elméleti kutatás a régi terápiás eredményeket uj megvilágításba helyezi a korábban használt
gyógyszerek uj hatásmechanizmusainak feltárásával. A régi kórrajzi
adatok uj szempontú feldolgozása ezért segitheti az elméleti
következtetések helyességének ellenőrzését. Mi a korábban
elterjedten
használt ópiát származékok hatásosságát elemeztük", melyek iránt az
endogén ópiát receptorok felfedezése keltette fel ismét
az érdeklő-
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A számitógépes adatfeldolgozás alapján lényegében az egyes paraméterek közötti összefüggések lehetőségét állapithatjuk meg. E kapcsolatok okainak felderitésére célzott laboratóriumi vizsgálatok szükségesek. Tehát a számitógépes adatfeldolgozás uj problémák felvetésével irányithatja a kutatómunkát. Mi összefüggést találtunk a hormonális dysfunctio és a paranoid tünetek gyakorisága között. A laboratóriumi vizsgálatok szerint volt eltérés a paranoid és depressiós invulútios betegek hormonalis statusában.
Az elmondottak alapján ugy véljük, hogy egy kisszámítógép lehetőségeit is eredményesen fel lehet használni a psychiatriai betegek adatainak feldolgozásában. A Magyarországon is tömeges elterjedés előtt álló personal computerek megteremtik a hatékonyabb felhasználás feltételeit. A nagyobb memória kapacitással, floppy disces háttértárolókkal nagyobb adathalmaz sokrétűbben elemezhető. Olyan matematikai módszerek felhasználására is mód nyilik, mint pl. a cluster
analizis, melyek alapvetően uj ismereteket nyújtanak.
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A tesztekre épülő pszichometriai vizsgáló módszerek határai bizonyos tekintetben bővebbek, mint az egyedi klinikai vizsgáló módsze
rek lehetőségei [1]. Bővebbek, mert nagyobb populáció vizsgálatát
teszik lehetővé, jórészt a szubjektivitástól mentesen. Olyan módszerekre, eszközökre van szükség, melyeket széles körben használhatunk
és amelyek objektiv, összehasonlitó eredményeket szolgáltatnak. Ilye
nek lehetnek az értékelő vagy az önértékelő skálák. Alapvető kérdés
azonban.az ilyen vizsgálatoknál, hogy a mérőeszköz mennyire alkalmas
a mérés elvégzésére, és azt méri-e amit feltételezünk róla, amit m é r
ni szeretnénk.
Munkahipotézisünk kiindulópontja az a klinikailag is alátámasztott megfigyelés vojt, hogy a hangulat, különösen annak depressziv
vonulata jól elkülönül más betegségtünetektől még akkor is, ha azokkal együttesen fordul elő. A vizsgálat időszerűségét fokozza, hogy
a depressziós állapotképek száma jelentősen megszaporodott. A depresszió tágabb értelemben felfogott fogalmi körébe soroljuk mindazokat a betegségeket és reakciókat, amelyeket elsősorbán a hangulati
élet nyomottsága jellemez [21. "Diagnózisát megnehezítik a betegben
kialakuló racionalizálási és disszimulási törekvések, valamint a nagyon gazdag és a pszichés képet elfedő vegetativ tünetek, és az u.n.
somaticus equivalensek" [31.
BECK 1961-ben közölte a depresszió mérésére alkalmas önértékelő
skáláját, melyben 21 kategóriában foglalta össze a legfontosabbnak
tartott depressziós tüneteket [4], Minden kategórián belül többféle
válaszlehetőséget adott meg, melyek mindegyike hangúlatzavarra utaló
meghatározott súlyossági fokozatot jelent.
Több sorozatvizsgálatot követően jutottunk arra az elhatározásra, hogy a jelenleg csupán leforditott Beck-skála itemeit módositsuk
egyértelműbbé tegyük. Az átalakítást nyelvész, pszichológus, pszichi
áter közreműködésével végeztük. A kategóriák eredeti tartalma-értelme megmaradt, és megtartottuk a válaszadás eredeti módját is a kategóriákon bélül. A válasz a vizsgált személy aktuális pszichés állapo
tát fejezi ki, és egységes számskálán jelenik meg. A kérdőiv átalakítása szükségessé tette a validités és a reliabilitás újbóli vizsgálatát .
Annak érdekébén, hogy értékelhető információink legyenek a kérdőiv "méréshatárait" illetően, szükségesnek tartottuk azt magyar viszonylatban standardizált Taylor-féle szórongásvizsgáló teszttel [5]
és az Eyseck-féle neurosis k é r d ő i w e l [6] összehasonlitani.
Vizsgálatsorozatunk arra mutatott rá, hogy a klinikumban betegségtünetek csoportjaként értelmezett tünetcsoportosulások az egészséges és a beteg populációkon egyaránt előfordulnak.
Feltűnő, hogy az öngyilkosságot megkíséreltek között a hangulati élet zavarára utaló teszt-tünetek magas fokban jelennek meg. Ez
arra utal, hogy a cognitiv funkciók előtt haladnak és játszanak sze-
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repet az emocionális történések, ezért az u.n. reális problémamegoldóképesség megkövetelése az érzelmileg erősen érintett /hangúlatzavarral kinlódó/ egyéntől nem mindig követelhető meg.
A megbízhatóság jellemzésére belső indexet, nevezetesen a
Spearman-Brown formulával számitható reliabilitási indexet használtuk [7], amely a teszt-felezéssel nyerhető korrelációs együtthatóra
épit. Az igy kapott R t indexek a tényleges reliabilitás alsó becsléseinek tekinthetők, és mindhárom tesztlapnál megfelelő értéket mutatnak .
A tesztlapok tartalmának empirikus elemzésénél a belső /szerkezeti/ validités feltárására nyilt közvetlen lehetőségünk. A külső validités vizsgálatához részben a felmérés biztositott közvetett adatokat /az egyes tesztlapok megfelelő komponensei összevethetők/, részben az irodalom /C2], [3], [8]/ megállapításait fogadjuk el.
A belső struktura vizsgálatára az első lépésben a hierarchikus
clusteranalizis /complete-link/ módszerét [9] alkalmaztuk, tesztlaponként külön-külön. Az elemzés eredményeit és a klinikai azonosíthatóságot figyelembe véve valamennyi populációban részteszteket alakítottunk ki [10], Az egyes résztesztekbe egymáshoz kapcsolódó tünetek
tartoznak, a különböző résztesztek pedig önálló tartalommal birnak.
A résztesztek illeszkedését az egyes tesztekbe, illetve a tesztek homogenitását a részteszt-teszt, és a részteszt-részteszt korrelációk jellemzik.
A teljes teszt-részteszt korrelációk jelzik azt, hogy az önálló
tünetcsoportok milyen intenzitással kapcsolódnak a hangulatzavarhoz.
Nagy intenzitással jelennek meg a testi tünetek, ami azt a klinikai
megfigyelést támasztja alá, hogy a hangulatzavar testi-szomatikus
megjelenési formája ugyancsak nagyon gyakori jelenség.
Feltűnő, hogy már egészséges populáción is igen magas illeszkedéssel jelenik meg az interperszonális kapcsolatok sérülésére utaló
részteszt-csoport. Jelentős összefüggés mutatható ki a szociális kapcsolatok károsodását jelző részteszt összefüggésében is. A klinikus
számára megerősítést jelent, hogy az elmúlt évek során egyre inkább
nyilvánvaló tünetként jelentkeztek depresszióban a paranoid-vonatkoztatásos gondolattartalmak is, melyek Vargha szerint: "részét képezik
a hangú latz avaroknak" [.131.
A faktor-analizis erősítette meg véglegesen munkahipotézisünket.
A három teszt 107 iteméből kialakult 21 részteszt 5 faktorba tömörült
[10]., melyek közül homogenitásával a hangulati élet faktora emelkedett
ki. Az azonos tartalmú résztesztek kapcsolatai közvetve megerősítették
a kérdőivek validitását is.
A cluster-elemzés eredményeit tartalmazó táblázatból már rátekintéssel is jól látható a két egészséges populáció /gyári munkások,
SZOTE hallgatók/ hasonlósága. Nehezen illeszthető össze ezekkel a két,
különböző kóros állapotnak megfelelő populáció eredménye. Vannak olyan
tünetkapcsolódások, melyek legalább három /esetleg az összes/ vizsgált
populációban megjelennek. Az eredmények összehasonlítására objektiv
mérőszámot [14] alkalmazva, és a távolságokat közelitő sikbeli ábrán
megjelenítve megállapíthatjuk, hogy a tünetkapcsolódások az egészséges populációkban közel azonosságot mutatnak. Jelentős különbségek tataiálhatók az egészséges, a testileg és a lelkileg beteg populációk
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- 192 között. A beteg populációk az egészségestol, de egymástól is megközelítőleg azonos .távolságra kerültek.
A kérdőivek összpont-értékei érdekesen jelzik, hogy a kérdőiv
bizonyos fokban "egyirányban" mér. A klinikus szempontjából ugyanis
károsnak értékelhető állapotban jelennek meg a károsnak minősített
határt meghaladó összpont-értékek, de e határvonal alatt még meghúzódhatnak sejtett kóros állapotok. Az összpont értékek átlaga csak
az öngyilkosságot megkisérelt populációban éri el a klinikailag kórosat. Szinte utópisztikus gondolatnak tűnik, hogy lehetne megtalálni azt az átmeneti zónát, ami ilyen vonatkozásban a normális és a kóros között még olyankor fellelhető, mielőtt az önpusztitó mechanizmusok megindulnának. Ez mindenképpen további vizsgálatokat, ujabb
és
ujabb tartalomelemzést igényel.
Szomorú és évek óta figyelmetkeltő statisztikai adatok miatt ki
kell térni arra, hogy az öngyilkossági gondolatok vizsgálati anyagunkban igen előkelő helyen jelennek meg. Francia és csehszlovák
/beteg populáción végzett!!/ vizsgálatok mutattak rá arra, hogy depressziós állapotképek esetében sem törvényszerű az önpusztitó gondolatok első helyre kerülése [12]. Ezzel szemben saját adataink azt mutatják, hogy az öngyilkossági gondolatok - egy tesztvizsgálat-sorozat
keretein belül, az adott hangulatzavar mérésére szolgáló pszichoteszt
által előhivottan - első helyre kerülve jelentek meg. Sajnos sem klinikai, sem pszichológiai szempontból nem tudunk választ adni arra,
hogy mi e jelenség magyarázata, de a magyarországi és Csongrád megyei
statisztikák szomorú adatai azt támasztják alá, hogy az öngyilkossági
gondolatok nem a legidegenebb megoldási alternatívaként vannak jelen
a közgondolkodásban.
A teszt-tünetek és a tartalom elemzésének egyik izgalmas kérdése az, hogy a tünetek együttesen milyen arányban jelennek meg. Táblázatunk azt mutatja, hogy egyetlen vizsgáló módszert alkalmazva a
bizonytalanság nagyobb, mint többféle módszer együttes használata
mellett. A populációk közül itt is az öngyilkosságot megkisérelt csoport határolódik el a legkifejezettebben. A teljes tünetmentesség
azonban /teszt-szinten/ még itt is legalább egyharmad nagyságrendet
ér el, és csak a két, ill-. háromoldalú teszteléssel mutatható ki a
többi populációtól való elkülönülés.
ö3széfóg tatás:
Kérdőives pszichotesztek és matematikai statisztikai módszerek
segitségével különböző populációkon végeztünk vizsgálatokat a hangulati élet pszichometriai elemzése céljából. Azt találtuk, hogy az eddigiek során magyarra csak leforditott kérdőiv reliabilitási és validitási értékei megfelelnek a statisztikai követelményeknek. Az itemek
elkülönülnek más kérdőivek kérdéseitől. A teljes teszt-részteszt korrelációk magasak, és a résztesztek klinikailag jól értelmezhető csoportokat alkotnak. Elválnak egymástól a testi tünetek és a hangulati
élet zavarára utaló kérdéscsoportok.
Az egészséges populációban is találhatók olyan tesztértékek,
amelyeket a klinikumban már betegségjelzésként értelmeznek. A kérdőivek összpontérték szerint csak az öngyilkosok csoportjában érik el
a klinikailag depressziós állapotnak megfelelő magasságot. Hasonlóság
mutatható ki az egészséges populációk /tünetkapcsolódást jelző/ cluster-képei közötty és ez a kép jól elkülönül a beteg populációtól, de
a beteg populációk egymástól is eltérők. Az öngyilkossági gondolatok
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Pesszimizmus
öngyülölet
Bűnösségcrzés
Határozatlanság

L
I
0
Q
N
J
F
D
U
K
C

Szociális izoláció
0,61
Öngyilkossági gondolat.0,61
0,58
Munkaképtelenség
0,57
Fáradságérzés
Test-séma érzés vált. 0, 56
0, 54
Sírás
Megbüntetettség érzés 0,54
Elégedetlenség
0,51
0, 50
Libidócsökkenés
Ingerlékenység
0, 49
0, 48
inszuffiencia

A
H
H
0
F
C
Q
R
L
E
T

P
H
T

Alvászavar
Önvádlás
Testi tünetek miatti
aggodalom
Étvágytalanság
Súlycsökkenés

0, 48
0,46
0,43

P
N
K

Szomorúság
Önvádlás
Sirás
Munkaképtelenség
Megbüntetettség érzés
Ins zufficiencia
Fáradságérzcs
Étvágytalanság
Szoc. izoláció
Bűnösségérzés
Testi tünetek miatti'
aggodalom
Alvászavar
Testi-séma érzés vált.
Ingerlékenység

0,46
0,29

S
U

Súlycsökkenés
Libidócsökkenés

N = 1962

Korreláció

Korreláció

Tartalma

A
B
G
E
M

R
S

MAGYAR

FRANCIA

CSEHSZLOVÁK

N =

79

"0
A
P
E
C
G
U
D
R
Q
M

Tartalma
Öngyilkossági gondolat
Pesszimizmus
Ingerlékenység
Sirás
Testi tünetek miatti
aggodalmak
Munkaképtelenség
Szomorúság
Alvás zavar
Bünösségérzés
Inszufficiencia
öngyülölet
Libidócsökkenés
Elégedetlenség
Étvágytalanság
Fáradságérzés
Határozatlanság

N = 514

0,594
0,573
0,567
0,531
0,531
0,524
0,515
0,508
0,506
0, 470
0,458
0,458
0,455
0,436
0,427
0,415

0,326
0,316

- 194 szorosabban kapcsolódnak a hangúlatzavarhoz a magyar populációban,
mint az irodalomból, összehasonlított francia és csehszlovák populációban.
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- 195 KARAKTERSZELEKCIŐ JELENTŐSÉGE MORFOMETRIAI VIZSGÁLATODNÁL
Demeter János
Természettudományi Muzeum Állattára
Bevezetés
A többváltozós statisztikai módszerek egyre szélesebb körű ismerete és a feldolgozást lehetővé tevő számitógépek egyre növekvő
száma azt eredményezte, hogy egyre több morfometriai vizsgálat sorakoztatja fel eszköztárában elsősorban a faktoranalizist és a' kanonikus analizist [l].
Az adott vizsgálat szempontjából releváns és szükséges számú bélyegek kiválasztása egyik alapfeltétele a megbizható, reprodukálható
eredményű elemzésnek. Sokai és Sneath [.12], csupán a korrelációs
együttható konfidencia intervallumára alapozva véleményüket, a bélyegek minimális számát hatvanra becsülték. Mivel a morfometriai vizsgálatok megfigyelési egységei egyedek, az N x P alapadat mátrixból
P x P hasonlósági mátrixot számitunk ki, és a mintanagyság (N) ritkán
esik a kritikusnak vélt szint alá.
A megfigyelési egységek n-dimenziós absztrakt morfológiai térben léteznek. Az absztrakt tér dimenzióiból P (P<N) számú bélyeget
ismerünk, de ezek alapján is tudjuk, hogy a karakterek közötti korreláció-kovariancia folytán ez az absztrakt tér nem ortogonális tengelyek által határolt. A P számú karakter megismerése is gyakorlati akadályba -ütközik, ezért a kérdésfeltevés: létezik-e a végtelen s'zámu
karaktert jól közelitő P számú bélyeg olyan részhalmaza, amely minimális torzitással, adekvát módon reprezentálja P-t?
A háttérváltozók keresésének egyik klasszikus módszere a faktoranalízis. Davies és Boratynski [31 azt találták, hogy a legnagyobb öt
sajátértékhez tartozó sajátvektorok legnagyobb abszolút értékű elemei
segitségével az eredeti 101 karaktert huszonötre sikerült redukálni.
Egy későbbi dolgozatában Davies [.41 továbbfejlesztette korábbi vizsgálatait és a karakterek információtartalma szerinti rangsorolást találta a legalkalmasabbnak a Hemiptera .rovarrend egyik családjának numerikus taxonómiai elemzésekor.
Szeretném bemutatni dolgozatomban, hogy az extrahált faktorok
értelmezése milyen nehézségekbe ütközhet morfometriai vizsgálatoknál,
s ezért a bélyegek információtartalmuk szerinti rangsorolásának, valamint a diszperziós kritérium szerinti rangsorolásnak [71 az alkalmazhatóságát kivánom feltárni.
Anyag

és módszer

Az Apodemus rágcsálógenusz három fajának 156 példányáról 53 koponyaméretet és 12 külső bélyeget vettünk fel. A bélyegek részletes
leirása irreleváns lenne e helyen, a vizsgálat ilyen jellegű részletei másutt [4] megtalálhatóak.
A 65 bélyeg faktoranalízisé főkomponens faktor-extrakció segitségével, forgatás nélkül történt a BMDP4M program [5] felhasználásával. A főkomponensanalizis módszere közismert [6], ezért ennek, vala-
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mint az információtartalom entrópia-függvény segítségével történő
becslésének Hlll részletezését mellőzöm.
Orlóci

L7l diszperziós kritérium módszerének kiindulása:

SS= max U S ^
h

/S^,...,

ss

h

hp/sppl

'

h=l,...,P

(l)

Tehát az a bélyeg, amelynek részesedése legnagyobb a totális négyzetösszegből, kapja az 1. rangot.
A következő lépésben a reziduális négyzetösszegek és keresztszorzatok kiszámítás történik,

bármelyik h,i=l,...,P-re.
Az eljárást lépésenként P-szer megismételjük, s ezzel az összes
varianciát ortogonális tagokra bontjuk. Az SS értékek felfoghatók
mint "saját szórás", és igy a S S / ^ E S ^ , h=l,...,P arány a reiativ fontosság mértéke. Orlóci [7,8] rámutatott arra, hogy ellentétben a faktoranalizissel, amely a sajátérték-probléma megoldásán keresztül végzi el az ortogonális particiót és a közös szórás-komponens elemzése
révén keres háttér-faktorokat, a diszperziós kritérium szerinti rangsorolás a saját szórás feltárására helyezi a hangsúlyt.
Eredmény ek
Az 1. ábrán bemutatom, hogy a főkomponensanalizis által létrehozott mesterséges változók közül az első 19 felel az összes variancia
95 %-ért, mig Orlóci módszere szerint 22 változó kumulativ saját szórása felelős 95 %-ban az összvarianciáért. Feltűnő, hogy a két görbe
lefutása rendkivül hasonló, az első főkomponens, valamint a legnagyobb
specifikus szórású változó, DIM3 (.a metszőfog és a harmadik zápfog közti távolság), egyaránt több mint 70 %-ban reprezentálják az összes
varianciát. A további komponensek illetve változók már jóval kisebb
arányban járulnak hozzá az adatstruktúra alakulásához.
A két görbe kvantitatív lefutása arra engedne
következtetni,
hogy lényegében azonos információt kapunk a két m ó d s z e r r e l . A z o n b a n
v i z s g á l j u k m e g az e l s ő öt f ő k o m p o n e n s f a k t o r s u l y - m á t r i x á t
/l. t á b l . / .

Belátható, hogy igen nehéz az uj mesterséges változók értelmezése, mivel az első főkomponens, amely az összvariancia több mint kétharmadát foglalja magába, az eredeti változók túlnyomó részével szoros korrelációt mutat. Az azonban látható, hogy a diszperziós kritérium módszerével legnagyobb specifikus szórásúnak talált bélyeg,
DIM3, egyike a legnagyobb sulyu változóknak.
A bélyegek információtartalmát kifejező entrópia-függvény (H f )
használhatósága súlyos korlátokba ütközött, amely részletezésére másutt térek ki [4]: a 2. ábrán látható, hogy a bélyegek információtartalma a karakter-állapotok diverzitásának mértékeként a metrikus
karakterek szórásának függvénye, igy a fentemiitett additiv variancia-komponensek miatt belátható, hogy az információtartalom felbontása közös, valamint specifikus komponensekre úgyszintén kivánatos
volna [9].
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1. ábra. A főkomponensváltozók /folyamatos vonal/ és a diszperziós
kritérium szerint rangsorolt eredeti változók saját szórásának /szaggatott vonal/ százalékos részesedése az összvarianciából a rangsor
függvényében.
Megbeszélés
Emlősök morfametriai vizsgálatánál a faktoranalízis fökomponens
megoldása gyakran használt többváltozós módszer. Általános tapasztalat, hogy a legtöbb bélyeg szoros korrelációt mutat az első komponenssel s ezt ugy értelmezik, hogy az első komponens egy u.n. "méretarányos faktor". Az általam bemutatott példa esetében is hasonlót figyelhettünk meg, csak éppen az értelmezés nem ilyen egyszerű. Ugyanis,
mint ahogy azt másutt közöltük [4], a nyers adatokat standardizáltuk,
hogy az eltérő kor és földrajzi lokaíitás méreteket befolyásoló hatását eltávolítsuk. így a méretarányos faktor relatív mértékének jelentős csökkenése lett volna várható, azonban ez nem következett be.
Varimax rotációs főfaktor-eljárás sem eredményezett jobban értelmezhető eredményeket.

- 198 1. táblázat. Az első öt főkomponens faktorsúly mátrixa. A 0.25-nél
kisebb értékek nem szerepelnek az első" fó'komponens szerint nagyságrendbe rendezett táblázatban. A változók rövidítése Demeter
és Lázár

[4] szerint.

Változó

PRP.L
DIM3
GLES
CBSL
PRBS
DAIC
DACO
BASL
DAAN
DBAB
FNAL
DICO
LLMA
LZYG
HCON
LDIAS
DCOA
HPAR
LNAS
WIRO
WBRC
HCOR
DLEB
WZGA
LEPA
EWFM
WIIN
HROS
LHFT
WIDA
WIAB
UMRC
DBJP
LMRC
GHES
BOWE
HABL
AHMA
DBZP
HCOK
WINA
LMRA
UMRA

I

0.990
0.990
0.990
0.988
0. 987
0.987
0.986
0.981
0.979
0.973
0.973
0.972
0.970
0.970
0.969
0.969
0.968
0.967
0.965
0.960
0.955
0.950
0.950
0.950
0.945
0.944
0.941
0.940
0.939
0.936
0.932
0.930
0.927
0.921
0.920
0.919
0.917
0.914
0.910
0.902
0.901
0.900
0.887

II

III

IV

V

- 199 1. táblázat folyt.

Változó
WIM1
HNAC
HEAR
LI0C
HBRC .
LOTA
WPM1
DCOC
SPSP
WIFM
HEFM
WZYG
DCNA
LEFI
WIPA
VENZ
WICH
VENX
VENY
DORZ
DORX
DORY

I
0.887
0.880
0.869
0.859
0.858
0.848
0.787
0.762
0.754
0.748
0.664
0.660
0.582
0.520
0.464

0.291
0.273

II

0.269
0.354

0.592
-0.507
0.318
-0.307
0.386
0.318

III

0.377
-0.313
0.344
0.427
0.739

0.374
-0.433

IV

V

-0.320
0.288

-0.370

0.771
0.700

0.288
0.733
0.546

A diszperziós kritérium szerinti rangsorolás egyetlen változó
jelentős szerepét mutatta ki, a módszer véleményem szerint alkalmas
arra, hogy előzetes vizsgálatok alapján kiterjedt, most már kisebb
számú változót figyelembe vevő morfometriai kutatás számára a legfontosabb bélyegeket kimutassa. Vegetációkutatásban széleskörben alkalmazzák ezt a módszert a vizsgálandó fajszám megállapítására [10],
Davies [2] az információtartalom szerinti rangsorolást értékesebb
módszernek találta, mint a specifikus információtartalom szerinti karakterszelekciót. Ellentmondó eredményeink valószínű oka, hogy ő náminális skálájú adatokat vizsgált, mig az általam bemutatott példában
intervallum skálájú adatok szerepeltek.
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A bélyegek információtartalma az entrópia-függvény

becsülve

segítsé-

(H' ) a szórás függvényében
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A GYERMEKKORI VÉRNYOMÁS ÉS KÜLÖNBÖZŐ ANTROPOMETRIAI J E L L E M Z Ő
FÜGGÉSEIRŐL

ÖSSZE-

Környei Vilmos, Farkas János
Somogy megyei Tanács Kórház-Rendelőintézete Kaposvár, Gyermekkardiológiai Gondozó; Mezőgazdasági Főiskola Kaposvár, Matematikai és Számítástechnikai Osztály
Az utóbbi években erősödik a felismerés, hogy a felnőttkori halálokok sorában vezető helyen álló sziv- és érrendszeri megbetegedések kezdete visszanyúlhat a gyermekkorba. E kórkép-csoport egyik legfontosabb rizikófaktora a magas vérnyomás, ezért érdeklődésre tarthat
számot, hogy a gyermekkori növekedési-érési folyamat során az egyén
vérnyomása miként változik, illetve változik-e egyáltalán.
Számos epidemiológiai vizsgálat mutatja /bővebben 1. [21/, hogy
gyermekkorban a vérnyomás az életkorral emelkedik, bár a mi anyagunkban az eloszlás alsó ca középső regióiban ez nem teljesen meggyőző
/l. ábra/.
NYUGALMI SYSTOLES V É R N Y O M Á S
(lAto.jobbtairor, 3 mérés átlagai alapfán)
»éri>omás
(Hgmm)

LEÁNYOK
PERCENTILISEK
95 "

-i—I—I—r—i—i—r
7

8

9 K) 11 12 13 K

(év)

^ i i—i—i—i—i—i—r
7

8

9

10 11 12 13 K

(év)

1. ábra
Vannak tekintélyes szerzők - igy pl. F.H. Adams [11 - akik azt
állitják, hogy az egészséges körülmények között élő egészséges egyének vérnyomása egy éves koruk után már nem emelkedik tovább. Akié
mégis emelkedik, azé a káros környezeti hatások eredőjeképpen emelkedik, s tulajdonképpen ilyen esetekben a felnőttkori hypertonia betegség korai manifesztációjárói van szó. A téma jelentőségénél fogva
igen figyelemre méltó ez az álláspont.
Ezt a fontos kérdést próbáltuk meg különböző nézőpontokból megvizsgálni. Feltevésünk az volt, hogy gyermekkorban a testméretek, a
testalkat és a vérnyomás kapcsolatban állnak egymással. Célul tüztük
ki e kapcsolat jellegének és erősségének meghatározását, mert joggal
feltételezhető, hogy ha ez a kapcsolat jelentős, akkor a gyermekkor
folyamán a vérnyomás emelkedik.
Ebből a célból 1981 tavaszán Kaposvárott három általános iskola
összes tanulóját, számszerint 1805 hét-tizennégy éves gyermeket vizsgáltunk meg. A vizsgálatokat mindig a késő délelőtti órákban végez-
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tük. Először antropometriai méréseket végeztünk, majd nyugodt körülmények között, társaik jelenlétébén, ülő testhelyzetben, a jobb felkaron, adequat mandzsettával minden gyerek vérnyomását két orvos mérte meg egymástól függetlenül 3-3 mérést végezve. Jelen munkánkban a
második orvos áitál, hárem mérés alapján meghatározott vérnyomással
számoltunk, amit un. nyugalmi tensiónak tartunk, ami feltehetően közel van az un. basalis vérnyomáshoz.
Az antropometriai vizsgálatok során általában a Martin-féle
antropometriai technikát alkalmaztuk, és Harpenden tipusu mérőeszközökkel dolgoztunk. A testzsir-tartalniat mind Siri, mind Parizkova
formulájával is kiszámitottuk [31. A testzsir-tartalmat nemcsak a
testsúly %-bán, hanem abszolút értékben is meghatároztuk. Továbbá
egyszerű kivonással kiszámitottuk a zsirmentes testsúlyt, az un. sovány testsúlyt is.
A szokásos statisztikai alapszárnitásokat elvégezve láthatóvá
vált, hogy a vérnyomás átlagok különböznek az életkor szerint, a nemek szerint, és a lányoknál aszerint, hogy már menstruálnak-e vagy
sem /l. táblázat/.
VÉRNYOMÁSOK ÁTLAGAI

/ HgwitiA /

SYSTOLES
KOR
(év)

FIÚK

DIASTOLES

LEÁNYOK
együtt

menses
van

menses
nincs

7

96,6

97,2

8

102,6

9

100,0
102,4

10

1 05,1

11

1 01,8

1 01,8

1 05,6

12
13

98,5
100,2

102,2
101,7

14

10 2,6

105.0

101,1

1 02,8

896

854

1 88

666

Teljes
N

FIÚK

LEÁNYOK

9 7,2

62,8

6 3,5

-

1 02,6

62,1

1 04,0

-

1 04,0

65,6

6 3,8
66,1

106,4

-

106,4

67,5

101,5

64,2

6 5,8
61,4

107,5

1 01,0

1 02,4

62,2
60,8

61,3
63,0

105,7

1 00,6
97,8

104,6

102,3

62,6

65,9

63,6

63,8-

896

854

1. táblázat
E különbségek jelentőségének megítélésére varianciaanalízist alkalmaztunk. A szignifikáns különbségeket a 2. ábra jelzi.
Miután az 1. táblázatbán bemutatott átlagokból látható volt, hogy
az egyes korcsoportokbán az átlagok eltérőek ugyan, de nem emelkednek
tendenciózusan, mégvizsgáltuk, hogy az életkor és egyes antropometriai
jellemzők-együttes hatására hogyan alakul a vérnyomás. /2. táblázat/
Az 1750 gyermeket testmagasságuk alapján 10 cm széles osztályokba soroltuk. Figyelemre méltó, hogy a közel azonos testmagasságu, de
különböző életkorú gyermekek systolés vérnyomás átlagai között nem
figyelhető meg olyan tendencia, hogy az idősebb gyermekek átlaga magasabb, mint a közel azonos testmagasságu fiatalabbaké. Más szemszögből nézve, az azonos életkorú, de különböző magasságú gyermekek systolés tensió átlagai a testmagassággal emelkednek. Ez azt jelenti, hogy
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VÉRNYOMÁS ÁTLAGOK SZIGNIFIKANCIA SZINTJEI
SYSTOLES
kor 7

8

9

DIASTOLES
kor 7

10 11 12 13 14

8

9 10 11 12 1 3 1 4
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Jelmagyarázat

#p<5%

Op<0.1%

2. ábra

SYSTOLÉS VÉRNYOMÁS ÁTI A G O K (Hgmm)
A TESTMAGASSÁG ÉS AZ ÉLETKOR
SZERINTI

BONTÁSBAN

{ Fiúk + lányok együtt

n = 1750)

T e s t m a g a s s a.g <cm)
kor
110- 120- 130- 140- 150- 160- 170- 180év
119 1129 139 149 159 169 179

7

950 97,7 99.3

8

962

9

93,0 100,8 1042 109,7 110,0

10

11

10Q1 1042

100,0101,7 1052

110.0
107,4 109,7

99,0 98,9 101,3 106,5 1110

12

1010

983 101,3 10451 035

13

90,0

9&6 1004 1041 110.0

14

1032 1014 104,8|1 055 113,0

2. táblázat
a testmagasság az életkornál erősebben befolyásolja a vérnyomást, de
ez a hatás nem determináló, mert az életkor előrehaladtával a vérnyomás átlagok nem emelkednek folyamatosan, pedig a testmagasság átlagok igen. Ugyanezt a kérdést megvizsgáltuk nemek szerinti bontásban
is: fiuk esetében a 10 és 12 éves korcsoport, lányok esetében a 14
éves korcsoport kivételével érvényes e megállapitás.
A testsúly vonatkozásában is elvégeztük az osztálybasorolást a
fenti analógiára, azonban ebben az esetben nem találtunk semmilyen
összefüggést a testsúly és a vérnyomás között. A vizsgált bontások
esetében az F-próba a cella átlagok különbözőségét igazolja. Az em-
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litett tendenciák mindenesetre azt mutatják, hogy érdemes lenne ezzel
a módszerrel nagyobb esetszám esetén foglalkozni.
A következő lépésben az egyes mért ill. számitott változók közötti kapcsolat felismerésére elkészítettük a páronkénti korrelációk mátrixát. A systolés és diastolés vérnyomásra vonatkozó, orvosi szempontból jelentősnek tünő korrelációkat a 3. táblázat mutatja:
SYSTOLES ÉS DIASTOLÉS VÉRNYOMÁS KORRELÁCIÓJA
EGYES VÁLTOZÓKKAL
VÁLTOZÓK

S

TESTSÚLY
TESTMAGASSÁG
VÁLLSZÉLESSÉG
MELL KASKÖR FOGAT
F^LKARKERULET
BORREDÓASTAGSÁG
a scapula csúcsán
SÚLY / MAGASSÁG 2
TESTSŰRŰSÉG
OSSZ ZSÍRT (SIRI)
OSSZ ZSÍRT (PARIZKOVA)
SOVÁNY TESTSÚLY (SIRI)
SOVÁNY TESTSÚLY
(PARIZKOVA)

FIUK

LEANTOK
S
0

D

EG/UTT
D

0,27
0,19
0J3
0,27
0,31

0,10
0,04
0,06
0,10
0,17

0,23
0,15
0,17
0,24
0,26

0,24
0,29
-0,25
0,29
0,28
0,24

0,20
0,16
-0,21
0,16
0,15
0,06

0,26 0,23 0,27 0,22
0,28 0,23 0,29 0,20
-0,26 -0,23 -0,26 -0,19
0,26 0,2C 0,29 0,18
0,26 0,21 0,29 0,19
0,21 0,11 0,20 0,07

0,25 0,0í 0,19

0,16
0,05
0,08
0,15
0,21

5

0,25
0,17
0,20
0,25
0,29

0,10 0,21

0,12
0,03
0,06
0,12
0,19

0,07

3. táblázat
Ezen korrelációk alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy
a vérnyomásra vonatkozólag determináló változók nincsenek és a változók számának csökkentése a korrelációk alapján nem lehetséges. Ha életkor, nem, a menstruáció léte, vagy hiánya szerint bontottuk a mintát
és mindegyikre külön elkészitettük a páronkénti korrelációk mátrixát,
azt találtuk, hogy ugyanazon változókra vonatkozó korrelációk eltérőek voltak. Két változónak a többi változóra vonatkozó korrelációit kü-r
lön is kiemeljük, mert ennek későbbi vizsgálatok /regresszió/ értelmezésében döntő szerepe lesz /4. táblázat/.
A 4. táblázatban jól látható, hogy a felkarkerületnek a többi
változóval való korrelációi alig maradnak el a testsúlynak ugyanezen
változókkal lévő korrelációitól, sőt azokat néhány esetben felül is
múlják. Ehhez hasonló a helyzet a válizélesség, a crista-szélesség, a
mellkaskerület és az alszárkerület esetében is. Az emiitett összefüggések arra figyelmeztetnek, hogy az összefüggésvizsgálatokban várható
ezen változók megjelenése a függvényben, akár a testsúly, akár a magasság vagy a számított változók kárára is. A 3. táblázatban látható
volt, hogy a systolés vérnyomás és az egyes változók közötti korrelációk gyengék, igy egyváltozós összefüggésvizsgálatot nem érdemes végezni. A systolés vérnyomás és a változók, vagy a változók egy csoportja
közötti erősebb összefüggés megkeresésére, a többváltozós lépésenkénti lineáris regresszió módszerét használtuk.
Egy ilyen függvényillesztés eredményét mutatja az 5. táblázat.
A táblázatban felsorolt változók sorrendje megegyezik a függvénybe
való beléptetésük sorrendjével. A többszörös korrelációs együttható
értéke kicsi, alig nagyobb az egyváltozós korrelációs együtthatónál.
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TESTSÚLY ÉS FELKARKERULET KORRELÁCIÓ.!

FIÚK

Testsúly

Felkarkerület
nyújtva

Testsúly
Testmagasság

1.000
0892

0,911
0.723

Felkarhossz

0844
0.894
0865
0.944
0.905
0876
0.867

0.693

0.980
0.823
-0.573
0,574
0.866

0.944
0.892
- 0.759
0.760
0.918
0.766

Vállszélesség
Cristaszélesség
Mellkaskerúlet
Alszárkerúlet
Humerus condylus szélesség
Femur condylus szélesség
Súly / hossz
Súly / hossz1
Testsúrúség
Testzsir 7o ( Durnin)
Testzsir kg (Durnin)
Testzsir %

0.584

(Parizkova)

0,885

Testzsír kg (Parizkova)
Sovány ts
(Durnin)
Sovány ts
(Parizkova)

0,975
0,975

0.763
0.733
0.895
0.862
0.797
0.785

0.921
0.832
0.830

4. táblázat

REGRESSZIÓ A S Y S T O L É S VÉRNYOMÁSRA
FIÚK
Minden változó bevonható,
irányitott változók

Változó

Intercept
Testsúly

Regr.
coeff.
80.1

testsúly,

R

-

magasság

R2

Increase
R2

-

0.2065 0289 0.08

0,083

Magasság

- 0,008

0303 0.09

0.008

Életkor

- 1,5252 0.328 0.11

0.016

Fk.ker. haj.

0,1359 0340

Bőrrgdó vastagság csípőn - 0 , 2 7 8
Fk hossz

0,12

0,009

0350 0.12

0.006

0,0692 0356 0.73

0005

5. táblázat
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2

A O,13-as R -érték jelzi, hogy a systolés vérnyomás változását a bevont hat változó csak 13 %-ban magyarázza meg, amit determináló hatásnak nem nevezhetünk. Hogy a felkarkerület, a csipőn mért borredovastagság és a felkarhossz is bekerült a függvénybe, az egyenes következménye a korrelációs mátrixnál mondottaknak. A regressziós együtthatók lépésenként kapott értékét vizsgálva megállapítható, hogy az értékek az intercept kivételével stabilak.
A fenti megállapítások érvényesek leányok esetében is, akár
együtt, akár korcsoportonként, akár aszerint csoportositottuk őket,
hogy volt-e már menstruációjuk vagy sem.
A különböző futtatások eredményeit értékelve megállapítható,
hogy a többváltozós lineáris regresszió alapján a systolés vérnyomás
változását csak nagyon kis mértékben magyarázhatjuk meg. Ennek oka
lehet az is, hogy a változóknak a systolés vérnyomásra kifejtett hatása nem lineáris, vagy esetleg nem is túlzottan jelentős. A fentiek
miatt megpróbáltuk a változókat ugy szétválasztani, hogy az azonos
csoportba kerülő változók közötti kapcsolat /ugy a külső, mint a belső/ lehetőleg nagy legyen. Erre a faktoranalizist tartottuk célszerűnek .
A kapott eredményeket /6. táblázat/ a következőképpen próbáltuk
értelmezni.
VÁLTOZÓK FAKTOROKBA SOROI A ^
FIUK-LEÁNYOK EGYÜTT
Rotált értékek

4sX-l
tgssa.

MÁCA55Á5

VÁLLSZÉLESSÉG
0,936
FELKARHOSSZ
0,92 7
TESTSÚLY
0,884
CRISTASZÉLESSÉG
0,870
HUMERUS CONOYLUS SZ 0,867
FEMUR CONOYLUS SZ
0,863
MELLKASKERÜLET
0,859
ALSZÁRKERÜLET
0, 81
FELKARKERÜLET H
0,7 22
FELKARKERÜLET NY
0,701
SB TRICEPS
0
SB BCEPS
0
SB SUBSCAPULAR
0
SB SUPRAILIAC
0,31 9
SB ALSZÁR
0,275
SYSTOL 1
0
DIASTOL 1
0
SYSTOL 2
0
DIASTOL 2
0
VP

8,4 2 3

0
0

0,414

0
0
0

0,410

1 0, 452
0,609
0,633
0,907
0,906
0,871
0,860
0,854

o
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0,860
0,852
0,837
0.7 99

5,380

2,949

6. táblázat
Az 1-nél nagyobb sajátértékkel rendelkező faktorok száma hárem.
A rotálatlan faktorsulyok egyébként hasonlóak a táblázatban találhatókhoz. A 0,25-nél kisebb faktorsulyok a O-val szerepelnek.
A három faktor a változók összvarianciájának 84 %-át foglalja magában. Látható, hogy a faktorok rendelkeznek közös tulajdonsággal. Az
első faktort a "növekedés", a másodikat a "zsirosság", a harmadikat
a "vérnyomás" névvel jelölhetjük. Jól mutatja a táblázat, hogy a fel-

- 208 karkerület mindkét faktorba beletartozik, ami azt jelenti, hogy mind
a növekedés, mind a .zsirosság tulajdonságait magában hordozza. Ugyanez igaz á testsúlyra, a csipőn mért borredovastagságra és az alszáron
mért borredovastagságra, bár itt a faktorsulyok arányaiban van eltoló
dás a felkarkerülethez képest. Ezek alapján érthetővé válik, hogy
ezek a változók miért kerültek be a regressziós egyenletbe. Látható,
hogy a harmadik f.aktór, amit a vérnyomás névvel jelöltünk, nem tartal
maz jelentős faktorsulyu változót a vérnyomáson kivül. Ez azt jelenti
hogy a változók és a vérnyomás között kicsi a közös vonás, ezen változókkal a vérnyomás változását csak kis mértékben tudjuk leirni.
Ilyen faktorelemzést végeztünk életkór, nem, menstruáció megléte
vagy hiánya szerinti bontásban is. A fent elmondottakhoz hasonló a
helyzet, azzal _a különbséggél", hogy több az olyan változók száma, ame
lyek az első és a második faktorba is beletartoznak, s ha kisébb faktorsullyal xs, de esnek váítozók a 3. faktorba is.
összefoglalva azt mondhatjuk:
1./ A vérnyomás átlagok életkor, nem, a menses megléte vagy hiánya
szerint különböznek.
2.1

A különbségek nem mutattak tendenciát.

3./ Az általunk vizsgált antropometriai jellemzők és a vérnyomás közötti lineáris kapcsolat a gyakorlat számára nem jelentős.
4./ A kapott eredmények alapján indokolt a változók célirányos
tálása.

szelek

A kitűzött célunk az volt, hogy igazoljuk azt a feltevést, hogy
a gyermekkori növekedési-érési folyamat során a vérnyomás emelkedik.
Ezt az eddig elvégzett Vizsgálatainkkal sem megerősiteni, sem cáfolni nem tudtuk.
Iroda lom:
[1]

Adams, F.H., Landow, E.M.: Pediatrics 1981, 68, 268

[2]

Környei V., Gyódi Gy. , Farkas J., Gál K.: Orv. Hetil. 1980. 121,
755

[3]

Parizkova, J., Roth, Z.: Hum. Biol. 197 2. 44, 613
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TÖBBVÁLTOZÓS BIQMETRIAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA ISKOLÁS GYERMEKEK VITÁLKAP AC ITÁSÁNAK ELEMZÉSÉRE
Varga Sándorné, Szőllősi Erzsébet
Debreceni Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Szervezési Intézete,
DOTE Közegészségtani és Járványtani Intézete
A vitáikapacitás a legmélyebb belégzés után maximálisan kifújható levegőmennyiség. Más biológiai jellemzőkhöz 'hasonlóan, számos endogén és exogén jellemző determinálja, amelyek összeségét és az egyes
jellemzők szérepét pontosan nem ismerjük. Értéke egészséges populációban nem, kor és testi fejlettség szerint jellemzően alakul. Vizsgálatunkban iskolás gyermekek vitáikapacitását a szűkebb értelemben vett
testi fejlettségi mutatók egy csoportjával állítottuk szembe. Többtényezős megközelítésben kerestük a választ arra, hogy a testjellemzők milyen mértékben
és strukturálisan hogyan vesznek részt a vitáikapacitás determinációjában. Vizsgáltuk továbbá, hogy változik-e szerepük a gyermekkorról a serdülőkorra.
Vizsgálatunk alapját a DOTE Közegészségtani és Járványtani Intézete által debreceni iskolások körében végzett longitudinális szometometriai felmérések adatai képezték. /I. tábla/. A felmérés 8-9 éves
korában bevont 173 fiu és 150 lány esetében a vitáikapacitás mellett
a testmagasság, testsúly, mellkaskörfogat és testfelszín kerül feljegyzésre. Ugyanezen iskolások 16 éves korában az előbbieken tul, rögzítette a felmérés a zsírmentes testtömeget, valamint a serdülők rendszeres sporttervékenységét is. 16 éves korukban a fiuk 24,9 %-a, a
lányok 7,3 %-a nem volt elérhető a vizsgálat számára. A lemorzsolódás
a longitudinális vizsgálatok - irodalomból ismert - sajátos velejárója, amellyel hosszabb távon mindig számolnunk kell.

8 - 9

16

Nem
áves korban vizsgáltak száma

1. tábla.

Fiu

173

130

Lány

150

139

A felmérésbe bevont iskolások száma kor és nem szerint

Az elemzésben többszörös lineáris regresszió- és korrelációanalizist alkalmaztunk az un. step-down, vagy "backward" eljárással. Kiindultunk az összes figyelembe vett tényező változóból és lépésenként
elhagytuk a parciális F-próba eredménye szerint legkevésbé jellemző
tényezőt. A direkt és indirekt, illetve kölcsönhatások elkülönítését
a path-együtthatókra alapoztuk, amelyek meghatározásához standardizált
többváltozós lineáris regressziós egyenletet alkalmaztunk [2, 3, 5,
6,7]:
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*' = p x X£ + ... + p n x£ + P R X R ,
ahol
x:

=

X ... -. X .
Í

(1)

i = T7n

1

(2)
S
b

i

=

Y

1

p± 57x

1

=

i

'n

Az (1) egyenlet annyiban tér el a szokásos regressziós egyenlettol, hogy az eredeti eredményváltozó és tényezőváltozók helyett azok
standardizáltjai szerepelnek. A p^ együtthatók, más néven path-együtthatók, amelyek dimenzió nélküli számok és a parciális regressziós
együtthatókkal a (2) alatti összefüggésben állnak.
A path-együtthatókat a (3 ) alatti mátrix-algebrai egyenlet megoldásával határoztuk meg:
E

T

= r V

1

(3)

T
ahol •

p
r

T

a path-együtthatok

sorvektora,

az X . testjellemzőknek a vitalkapacitassal al1
kotott korrelációs sorvektora és
a testjellemzők korrelációs mátrixának az inverze.

Felhasználtunk egy path-analizisból ismert összefüggést [71 miszerint
az Y eredményváltozó önmagával alkotott teljes lineáris korrelációja (4) alakban irható le.
rYy = 1 =

Plr

l

azaz
1

+ ... + p n r

° 1 =£1 Pi r XY.
<

+

R

h

+ p2

(4)

PR
hibatag

Pi r YX^ az X^ tényező összhatása.
Az egyenlőség jobboldala két részre bomlik. Az első rész az Y
változónak az elemzésbe bevont X.1 magyarázó változókkal történő line2
áris determinációjának, más szóval az R determindaiós
együtthatónaká becslésé. Az összeget képező tagok pedig az egyes tényezők összhatását jelzik. A második tag a reziduális tag, az" elemzésben figyelembe nem vett tényezők hatását mutatja.
r
Feltéve, hogy
V x • ~re
v v = 0 >
í

(4)-ből kapjuk, hogy

í r
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es igy
p.r
összhatás

= p.2 + L PiPn r x x
X X
^
j*i y
i j
direkt
hatás

i = l,n

(5)

indirekt
hatás

Az (5) indirekt hatásban összegződő, páronként közös hatások
azonban az X^ jellemzők indirekt hatásában is megjelennek, igy két
tényező páronkénti

kölcsönhatása

2p.p.r

i j x^A .
J

a (6) alatti formában kapható:

az X. és X. tényezők
1
j
páronkénti kölcsönhatása.

(6)

Az elemzés programját a DOTE Egészségügyi Szervezési Intézetében
üzemelő Olivetti P-602 tipusu, asztali számitógépre készitettük el.
Az Olive'tti igen szük belső tároló kapacitása okozta nehézségeket egyrészt mágnesszalagos tároló felhasználásával, másrészt a teljes program 3 önálló, de egymás által hivható részporgramra bontásával hidaltuk át. Ezek a részprogramok sorrendben: 1./ a páronkénti egyszerű
korrelációk és a tényezők paramétereinek számitását; 2./ a korrelációs
mátrix inverzének képzését szolgálják. Mig a 3./ magát a többváltozós
elemzést végzi. Ez utóbbiban a bemenő adatokat a tényezők korrelációs
rendszere és a vizsgálatba bevont jellemzők paraméterei képezték
/l. ábra, 2. tábla/.
8-9 éves korban a jellemzők átlaga és szórása nem szerint még
nem különbözött lényegesen, 16 éves korban már jellegzetes az elkülönülés. A tényező változók korrelációs mátrixát és a vitáikapacitással
alkotott korrelációs vektorát felépitő korrelációk /l. ábra/ a multikollinearitás veszélyére hivják fel a figyelmet..Az egyes tényező változók^ erősen korrelálnak egymással és ez bizonytalanná teheti szerepük
megitelését [.5, 6l. Különösen szoros a testfelszin korrelációja a többi tényezővel, amely meghatározási módjának egyenes következménye. Ezért
ezt a testjellemzőt a továbbiakban kizártuk az elemzésből. 16 éves korban a tényező változók közötti korrelációk némileg csökkentek, mindenekelőtt a testmagassággal szemben /2. ábra/. Változatlanul problémát
jelentett azonban a testfelszin szerepeltetése, ezért itt is elhagytuk
az elemzésből. Uj problémaként jelentkezett a zsirmentes testtömeg és
a testsúly szoros összefüggése, igy ezeket külön-külön - egymás helyett - szerepeltettük. A rendszeres sporttevékenységet alternativ
változóként vontuk be.
Eredmény ek
A 8-9 éves fiuk figyelembe vett testjellemzői közül a testmagasság és a mellkaskör fogat path-koefficiense, illetve parciális regreszsziója maradt szignifikáns. A testsúly többtényezős viszonylatban jelentéktelenné vált. A vitálkapacitással alkotott 0,5-es /0,50093/
egyszerű korrelációja jórészt a testmagasság és a mellkaskörfogat háttérhatását hordozza, saját - direkt - hatása jelentéktelen. Parciális
korrelációja mindössze 0,04 /0,0396/, gyakorlatilag nulla.
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K
korrelációs mátrix
a./ FIUK

/N.173/

(í)

©

©

®

1

Testmagasság

XXX

©

Uellkaskörfogat

0,62177

0,86589

@

Téstíelszin

0,84609

0,94338

XXX

XXX

0,46752

XXX

XXX

XXX

0,82708

0,55201

XXX

XXX

XXX

XXX

/11.150/
0,65167

(l)

Testmagasság

(D

Testsúly

0,65858

®

l.lellkaskörfogat

0,49346

0,86567

(4)

Testfelszín

0,79846

0,94324

XXX

0,44970

XXX

XXX

XXX

0,40494

XXX

XXX

XXX

0,53420

0,81564

XXX

XXX

XXX

továbbiakban:

x:P<0,05;

ábra

Vitálkapacitás

0,50093

0,73055

Itt és a

@

0,55224

(2) T e s t s ú l y

b . / IÁ::YOK

korrelációs
vektor

xx:P<0,01;

xxx:P<0,001;

n.sz.tnem

szignifikáns

8-9 éves Iskolás gyermekek vitáikapacitása és a feltételezett
befolyásoló jelleiazök körre 1 ác 1 ó s rendszere .

Kor-

Nem

Paramáter

fiú

Átlag

lány

n

fiú

Szúrás

év

.

Testmagasság
/cm/

Testsúly
/kg/

1,73

131,1

28,3

61,6

-

1,02

1,58

130,4

28,6

60,9

-

1,02

Vitálkapacitás
/liter/

v

ZsírMellkasmentes
körfogat testtömeg
/cm/
/kg/

Testfelszín
/«?/

8-9

lány

fiú

/sy

0,323

5,84

4,78

0,302

5,84

5,37

3,93
4,96

Átlag

lány

n .

fiú

Szórás

lány

2. tábla

-

v

/Sy . S ^ /

-

0,100

4,27

172,4

61,2

83,9

60,1

1,72

3,24

162,2

53,5

81,0

41,3

1.54

16

-

•

, S^/

0,096

0,680

6,74

8,95

6,27

5,85

0,138

0,442

5,88

3,24

5.93

5,07

0,112

A vitálkapacitás és a testjellemzők paraméterei kor és
nem szerint

0
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körrel áolá. mátrix
»./ FIUK /H.130/

©

©

©

©

korrefáclás
v»ktor

©

©

Vitálkapacltá»

©

Testmagasság

©

Testsúly

0,54291

1

Uellkss\í> körfogat

0,39314
...

0,86082

1

/7\ Zsírmentes
SzJ testtömeg

0,61023
mmm

0,92718

0,82124

1

0,56371

©

Testfelszín

0,76813

mmm

0,92893
mmm

0,80249
...

0,92092
mmm

0,64592

©

Sport

0,01226
n.as.

0,06252

0,12475

0,06923
n.as.

I

mm

mm

n.sz.

0,61343
0,55321
»MN

0. BS.

0,53607

m

«M

0,07241

n.ss.

0,13610
n.sz.

b./ LÁNYOK /N»l39/
C,41105

(l) Testmagasság
@

Te3tsi)ly

©

Mellkeskörfogat

Ha*

0,40956
: »•».

0,42253

1

0,12824
n.sx.

0,79308
...

1

0,29683
...

2s i mentes
testtömeg

0,48087

0,94688
...

0,76644

0,42047

^

Testfelszín

0,68554

0,92006
...

0,68121

0,92777

@

Sport

0,09325

0,13736

0,03540
n,»«.

0,09098

®

2. ábra

mm

»mm
mm

n.ss.

n.em.

n*as«

0.45500
MM

0,12539

n.as.

0.03534

n.as.

A 16 éves iskolások vltáikapaci t ás a és a f el té telezet t befolyásoló jellémz ok .korrelációs rendszere

A testmagasság és a mellkaskörfogat együtt 33,0 %-ban magyarázza
a vizsgált fiuk vitáikapacitásának változékonyságát /3. tábla/. Ezen
belül dominál a testmagasság hatása, s a mellkaskörfogat relatív jelentősége mintegy fele /47,5 %-a/ a testmagasságénak. A determinációs
százalék 1/3-a pedig a két jellemző kölcsönhatásából származik.
A 8-9 éves lányok körében szintén nem szignifikáns a testsúly ha
tása a vitáikapacitásra. Nem egyértelmű a mellkaskörfogat jelentősége
sem.
3 tényezős viszonylatban - tehát a testsúly jelenlétében - a
mellkaskörfogat parciális regressziója, a testmagasságéhoz hasonlóan
szignifikáns, a testsúly elhagyásakor azonban csak a testmagasságé ma
rad az. Ezt a jelenséget fiuknál nem észleltük. Okát a testsúly és" a
két tényező relatíve magas, negatív kölcsönhatásában látjuk, mely a
testsúly jelenlétében jól megfigyelhető /4. tábla/. A 3 tényező de2
.
termináciős százaléka 44,3 % /R = 0,444260/, több mint 10 %-kal magasabb a fiuk esetében kapott értéknél, és itt is a testmagasság direkt hatása az elsődleges.
16 éves korban a nem szerinti jellegzetességek a megfigyelt test
jellemzők vitáikapacitásra gyakorolt hatásában is kifejezettebbé váltak .
Fiuk esetében szintén a testmagasság és a mellkaskör fogat jellemzi a vitáikapacitást, de már nagyobb szerep jut a mellkaskörfogat
direkt hatásának. A mellkasköirfogat relatív jelentőségé ekkor már

-

214

-

ó T

•
" • anllkaaiortogit
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73,2 %-a a testmagasságénak. A két jellemző determinációs százaléka
¡5. táblá/ a gyermekkori 33,0-%-ról 47,9 %-ra emelkedett és a többletet elsősorban a mellkaskörfogat direkt hatásának emelkedése jelenti.
Lányok körében a mellkaskörfogat értéke elvesztette - esetükben korábban is labilis - jelentőségét a vitáikapacitásra. Ebben feltehetően szerepe van testük formai változásának is, melynek következtében tényleges mellkaskörfogatuk torzítással mérhető. A mellkaskörfogat helyett a testsúly kerül előtérbe, A testmagasság és a testsúly
közel azonos hatást fejt ki vitáikapacitásukra /6. tábla/, sőt a
testsúly helyett a zsírmentes testtömeget szerepeltetve, ez utóbbi
hatása minimális mértékben meg is haladja a testmagasságét. A determinációs százalék azonban mindkét változatban alacsony: 23,7, illetve 23,4 %, azaz ebben az iskolás csoportban a legalacsonyabb. ,
A tapasztalatoknak ellentmond, hogy a rendszeres sporttevékenység néni differenciálta a vizsgált serdülők vitáikapacitását. Ez mindenekelőtt a következőkkel magyarázható. Egyrészt a rendszeres sporttevékenység igen tág keretek között volt értelmezve, és a valóban
rendszeresen sportolók között is szerencsésebb lett volna különbséget tenni a kifejtett sport jellege és intenzitása szerint. Az alkalmazott alternatív tényező elfedi ezeket a különbségeket. Másrészt,
az sem elhanyagolható, hogy rögzítése az iskolások bemondása alapján
történt.
összefogta tva, megállapíthatjuk, hogy szigorúan vett testjellemzők csak részben magyarázzák a vitáikapacitás varianciáját. Iskolás
korban a testmagasság szerepe 'elsődleges'. Azt követi fiuk esetében a
mellkaskörfogat. A testsúly, illetve zsírmentes testtömeg a lányok
serdülő korában válik jelentőssé.
Eredményeink irodalmi adatokkal történő összehasonlítását akadályozza, -hogy - bár hasonló szomatömetriai elemzések fellelhetők az
irodalomban Ll,3,4] - iskolás gyermekek vitáikapacitásának az általunk alkalmazott konkrét módszerfel való analízisére nem találtunk
adatokat.
Tekintettel a biológiai jelenségeknek az esetek"jórészében többfaktoros jellegére, ugy gondoljuk, hogy az általunk alkalmazott módszerek más kutatási területen is segítségül 'szolgálhatnak az egyes
hatótényezők szerepének megvilágítására és a'z összetett hatások szétválasztására. Lényegesnek Ítéljük továbbá, h'ógy az elemzés kivitelezéséhez, viszonylag kevés számú tényező válíozó esetében, az egyszerűbb elektronikus számitógépek is alkalmasaik.
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- 217 A CHRONIKUS PANCREATITIS DIFFERENCIÁL - DIAGNÓZISA PRÓBAÉTKEZÉS HATÁSÁRA BEKÖVETKEZŐ SERUM AMYLASE EMELKEDÉSE ALAPJÁN
Török Rozália, Vesztergambi Zsuzsa, Simon László, Kovács Sándor
Szekszárdi Kórház DIK, Közp. Labor., II. Bel.
A szekszárdi Kórház II. Belgyógyászati Osztályán a Központi Laboratóriummal együttműködve az idült pancreatitis felismeréséhez kerestek további diagnosztikai lehetőséget.
A Lundh-próbaétkezéssel, mint fiziológiás inger alkalmazásával
próbálkoztak, és a hatására létrejövő serum amylase és lipase aktivitás változását követték nyomon chronikus pancreatitises és control
beteganyagon. A control csoport 55 személyből állt, akik részben
egészségesek, részben különböző betegségüek - a hasnyálmirigy érintettsége nélkül. A chronikus pancreatitises csoport 28 enyhe vagy közepes súlyos eset, diagnózisuk bizonyitott.
A serum amylase és lipase értékeket mérték mindkét csoportban a
próbaétkezés előtti időpontban - ezt a mért értéket tekintve "éhgyomri érték"-nek. A próbaétkezés hatásának vizsgálatára a próbaétkezés
időpontjától számitott 30., 60., 120., 360. perchez mérték mindkét
serum értékét.
Az éhgyomri értékek mindkét enzim esetében széles tartományban
szórnak, és átlagaik közel egybeesnek a control és a beteg csoportban.
Részben ebből adódóan a stimulus utáni értékek is nagy átfedést mutat- nak, ezért a mért adatok a két csoport elválasztására alkalmatlanokv
nak tűnnek.
.
*
Megvizsgálva azonban az un. éhgyomri értékre normált adatokat,
vagyis a próbaétkezés után mért értékek és az éhgyomri érték hányadosát, a két csoport elvált egymástól. A normál control-ok csoportja
és a pancreatitisesek csoportja az összes normált paraméter tekintetében 99 %-os valószínűségi szinten különbözött egymástól: a control
csoportban általában az éhgyomri értékhez viszonyitva csökkenés, a
betegek csoportjában az értékek növekedése volt a megfigyelhető.
Ezért a továbbiakban ezeket a normált adatokat vettük alapul.
A normált értékek helyett trichotomizált adatokat vezettünk be:
csökkent, változatlan és növekedett értékkel. Az értékhatárok megválasztásánál a mérési metodika analitikai pontosságából indultunk ki.
Az amylase mérése esetén a variációs koenficiens 1,2 % volt, amiből
a relativ hibára 95 %-os valószínűséggel 0,02 adódott. Mivel a relatív hiba hányadosképzésénél összeadódik,ezért a normált értékre 0,04
relativ hibát kaptunk.
Ugy tekintettük tehát, hogy a 0,96 - 1,04 intervallumba eső
normált értékek változatlanok, az intervallumon kivüliek pedig csökkentek, illetve növekedtek.
Elsőként egy kisebb anyagon azt vizsgáltuk, hogy nincs-e olyan
időpont, amelynek elhagyásával nem vesztünk lényeges információt.
2
A x próbával homogenitasvizsgalatot vegezve azt elemeztük, hogy melyik paraméter eloszlása tekinthető közel azonosnak a két csoportban.

- 218 E vizsgálat eredményeként a 360. percben végzett mérést elhagytuk. Orvosi megfontolások alapján azonban még 3 mérést iktattak be,
a 90., 105., és 180. percben is mértek a továbbiakban. A homogenitásvizsgálat alátámasztotta ezen uj mérések bevezetését.
Betegenként tehát 7 normált amylase és lipase érték állt rendelkezésre a két csoport elválasztásához. Egy egyszerű diagnosztikai eljárást alkalmaztunk, amely két, egymást kölcsönösen kizáró populáció
elválasztására alkalmas két-értékü jellemző paraméterek esetén.
Az algoritmus

ismertetése

jelölje a két egymást kölcsönösen kizáró elválasztandó csoportot D^, illetve D 2 , a leírásukra használt jellemzők vektorát pedig
A = [A^,A 2 ,...,A n ], ahol

minden i esetén.

Az algoritmus a paramétervektorokhoz hozzárendel
W
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diagnózis fennállásának feltételes valószínűsége azon fel-
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tétel mellett, hogyha k. paraméter értéke 1, tehát P ^ = P (D^ I A k =l);
a P Q k =P(D^IA k =0) hasonlóan értelmezett.
Ezeket a feltételes valószínűségeket a mintából becsülhetjük.
A W^j sulyfaktorok definíciójából következik, hogy
- értéke -1 és +1 között van mindig;
- pozitiv

súlyt kap minden olyan A^ jellemző, paraméter, amely-

re az ^ = 1 gyakrabban fordul elő a D^-ben, mint a D 2 -ben, a többi
pedig negativat;
- a W Q k suly azokra az A^ paraméterekre lesz pozitiv, amelyekre az
A k =0 előfordulása gyakoribb a D^-ben;
- minél nagyobb a diszkrimináló ereje egy paraméternek, a hozzá tartozó sulyok abszolút értéke annál közelebb lesz az l-hez.
A diagnosztikai eljárás utolsó lépéseként az osztályozandó páciens aktuális paraméterei alapján a meghatározott sulyfaktorok egy
lineáris kombinációját képezzük:
X =

m
E 1AL .
. . A. í
i=l
í

vagyis az A^ értéktől függően a W^, illetve W Q sulyvektor megfelelő
komponensét tekintjük összeadandónak.
A pácienst a

csoportba soroljuk, ha X pozitiv, a D 2 ~be, ha

X negativ.
Az eljárás a klasszikus diszkriminancia-analizissel rokon, bár van

-
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néhány lényeges eltérés:
- a jellemzők A vektorára nem követeli meg a függetlenséget - ami
esetünkben nem is teljesülhetett volna
- a sulyvektorok komponenseit egymástól függetlenül határozza meg;
- a diszkrimináló érték itt adott: 0.
Az algoritmus az irodalomból REGGIO-algoritmus néven ismert eljárás módositása: az eredeti algoritmus csak a W-nek megfelelő sulyvektort határozza meg, és döntéskor a paraméter 1 értéke esetén nem
módositja az X értékét. Ezt elsődlegesen tartottuk helyesnek, gyakorlatban pedig több problémát okozott volna.
Az algoritmus alkalmazásához diszkrét, kétértékű paraméterekre
volt szükség. A folytonos, normált paraméterekhez egymástól függetlenül, külön-külön választottuk meg a diszkretizáló küszöböt.
Felrajzolva a normált értékekre a két csoport hisztogramját, a hisztogramok átfedési tartományában megkíséreltük a diszkretizáló küszöb
optimális elhelyezését.
Eljárásunk a következő volt:
az átfedési tartomány egyes pontjaira meghatároztuk a szenzitivitás és specificitás értékét, és azt a pontot választottuk küszöbnek, amelyre az asszociációs index,
AI = szenz. + spec. - 1
minimálisnak adódott.
Az 1. ÁBRA az amylase 60'-es normált adatainak hisztogramjait
mutatja, az I. TÁBLÁZAT pedig az átfedési tartomány egyes pontjaihoz
tartozó szenzitivitás, specificitás és asszociációs index értékeit.
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A leirt diagnosztikai eljárás alkalmazásánál a D. a chronikus
pancreatitises csoport, D 2 a normál csoport, a paraméterek száma 14:
a 7 normált amylase és lipase adat diszkretizált értéke.
A 2. TÁBLÁZAT-ban a kapott sulyvektorokat tüntettük fel.
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- 221 Az algoritmus osztályba sorolását az orvosi döntéssel összevetve
a validitási paramétereket a 3., 4., és 5. TÁBLÁZAT tartalmazza.
A 3. TÁBLÁZAT csak az amylase értékek alapján, a 4. TÁBLÁZAT
csak a lipase adatok figyelembevételével, az 5. TÁBLÁZAT az amylase
és lipase értékek együttes felhasználásával nyert döntések eredményeit mutatja. Mint látható, az összes rendelkezésre álló információ
alapján meglehetősen magas értékeket kaptunk a szenzitivitásra és a
specificitásra is /86 %, ill. 96 %/.
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- 222 Hiányzó

adatok:

Az algoritmus technikailag nem érzékeny arra, hogy egy-egy páciensnél egy vagy akár több adat is hiányzik: ez esetben információ hiányában nem tudjuk, hogy X értékét növelni, vagy csökkenteni kell-e,
ezért nem módosíthatjuk.
Természetesen a hiányzó adatok bizonytalanabbá teszik döntésünket, ezért
megpróbáltuk lineáris regressziós görbe illesztésével pótolni őket.
Megfigyelhettük, hogy az igy nyert értékek felhasználása csak
ritkán módositotta a döntésünket. Ezen kivül azt is észrevettük, hogy
a hiányzó adatok - akármi legyen is az értékük - az esetek túlnyomó
többségében a gépi döntést már nem is változtathatnák meg. X értéke a
meglévő adatok alapján ugyanis olyan nagy abszolút értékű, hogy a hiányzó adatokhoz tartozó sulyokkal történő módosítás az előjelét - tehát az osztályba sorolást - már nem módositaná.
Noha az anyagunkban az amylase vonatkozásában 4 2 páciensnél voltak hiányzó adatok, mégpedig összesen 80 - tehát páciensenként általában
csaknem 2 is, - azt tapasztaltuk, hogy a chronikus pancreatitises csoportban csak 2, a normál control csoportban csak 5 esetben vált a döntés bizonytalanná adat hiánya miatt.
Leállitási

szabály

Ez a tapasztalat adta az ötletet ahhoz, hogy algoritmusunkat egy
leállitási szabálynak nevezett eljárással kiegészítsük. Ennek lényege
abban áll, hogy minden egyes mérés után a rendelkezésre álló adatokból
meghatározzuk a döntő függvény, X értékét, majd a további vizsgálatok
eredményeit ehhez képest kedvezőtlennek feltételezve, képezzünk egy
feltételezett X értéket.
Például, ha X-előjele pozitiv a meglévő adatok alapján, akkor az öszszes további paraméter értékét olyannak tételezzük fel, hogy hozzájuk
negativ sulyok tartozzanak.
Ha eközben X előjelet vált, akkor még szükség van további mérésekre,
ha viszont nem, akkor azok eredményétől függetlenül dönthetünk, aszerint, hogy X pozitiv vagy negativ előjelű volt-e.
A serum amylase esetén vizsgálva a leállitási szabály hasznosságát, azt kaptuk, hogy a normál control csoportban összesen 101, a
chronikus pancreatises csoportban pedig 41 mérés elvégzése nélkül is
az algoritmus ugyanazt az eredményt szolgáltatta volha. Ha még hozzávesszük, hogy 80 mérés eleve hiányzott, akkor azt mondhatjuk, hogy átlagosan páciensenként 2.67 vizsgálatot spórolhatunk meg, 100 emberre
kivetitve, a szükséges 800 mérés helyett 533 is elegendő, ami jelentős
"költségcsökkenést" eredményez.
Az, hogy az időben később végzett vizsgálatok eredményei esetenként közömbösek a döntés szempontjából, nem jelenti azt, hogy azok diagnosztikai értéke kisebb.
Ha a beállitási szabály alkalmazása helyett egyszerűen minden
páciensnél az utolsó vizsgálatokat elhagynánk, ez jelentősen csökkentené a diagnosztikai pontosságot.

- 223 Következtetések

Az elemzések alapján a fiziológiás ingert követő serum amylase
és lipase aktivitás változásának vizsgálata hasznos kiegészitő módszer lehet a korai chronikus pancreatitis felismerésében.
Gyakorlati szempontból fontos, hogy egy mindenütt elvégezhető próbaétel-g,J:imulust alkalmaz. Kivitelezésénél egyszerű, megbizható laboratóriumi módszereket igényel, a betegre nem megterhelő.
Az alkalmazott diagnosztikai eljárás más, hasonló problémák megoldásánál is eredményes lehet.

- 224 A POPULÁCIÓ BELSŐ STRUKTURÁJA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA EGY KROMOSZŐMA
RENDELLENESSÉG, A DOWN KÖR GYAKORISÁGÁNAK BIOMETRIAI ELEMZÉSÉRE
Pazonyi Ilona, Farzan H. Ruszlán
ELTE TTK Numerikus és Gépi Matematikai Tanszék, ELTE

Számitóközpont

Az orvostudomány feladata nemcsak a gyógyitás, hanem a betegségek, rendellenességek megelőzése is. Jelenleg az emberiségre nagyszámú környezeti /fizikai és kémiai mutagének/ ártalom hat, amelyek növelhetik a populáció genetikai terheltségét, vagyis a jelenlegi hatások befolyásolhatják a genetikai anyagot, és megváltoztatva azt, károsíthatják az utódokat. Ezzel kapcsolatban sok szerző véleménye szerint igen fontos a rendellenességek, s köztük a Down kór vagy Syndroma
/a továbbiakban DS/ dinamikájának vizsgálata.
A DS ilyen értelemben olyan indikátor rendellenesség szerepét
játsza, amely igen alkalmas a környezeti hatások tesztelésére az emberi populációban. Genetikai szempontból igen egzakt, pontosan kórismézhetö kromoszóma rendellenesség. Emberi populációban a DS alakulását epidemiológiai vizsgálatokkal kutatják, amelyek lehetőleg nagy
és reprezentatív mintákban igyekeznek felmérni a vizsgált anomália
gyakoriságát, kiváltó okait, változásait időben és térben.
Az utóbbi időben több országból jelezték a DS esetek gyakoriságának változásait, amelyeket különböző populáción belüli folyamatokkal és a környezeti hatások /egyre emelkedő tendenciájú kemizáció/
együttes hatásával hoznak kapcsolatban. A különböző országokban a legkülönbözőbb karakterisztika-változásokat észlelték. [1-4],
Az anyai életkor az egyetlen, régóta ismert -kóroki tényező, amelynek előrehaladtával exponenciálisan nő a DS gyakorisága az utódokban.
Természetesen logikus, hogy minél előrehaladottabb az anya életkora,
annál több törnyezeti hatás érhette, tehát igy közvetve az anyai
életkor is utal a környezeti hatásokra. Ebből látható, hogy a DS gyakoriságának változásában szerepe van mind a populációban lejátszódó, a
korstrukturát befolyásoló folyamatoknak, mind a külső környezeti hatásoknak. A populáció belső folyamatain a demográfiai jellemzők alakulását értjük: a születésszám változásait, a szülők életkorának alakulását, a korspecifikus fertilitási index ingadozásait, stb.
Célunk az volt, hogy elkülönítsük a populációban végbemenő folyamatok lehetséges hatását a valódi "külső" környezeti hatásoktól.
Vizsgálati anyagunkat az 1970-79 között DS-val született budapesti lakosú gyermekek /és családjaik/ alkották. Az adatok alapját a Veleszületett Fejlődési Rendellenességek Országos Nyilvántartása által
regisztrált és citogenetikailag ellenőrzött esetek alkották, amelyeket egyes laboratóriumok és körzeti orvosok kiegészítettek. Kontrollként a Központi Statisztikai Hivatal budapesti 10 éves élveszülött újszülött populációra vonatkozó adatait használtuk fel. így a DS mintánk
esetszáma 320, a populációé 27 3969 volt.
A 10 vizsgált év észlelt populációs adataiból felépítettünk egy
normalizált, u.n. "standard" populációt, amelyben nemcsak a születések száma, hanem - mivel a DS rizikója függ a szülők, és főleg az anya
életkorától, az anyák korcsoportonkénti eloszlása és korspecifikus
fertilitási indexe /vagyis az egyes anyai korcsoporton belüli születésszám/ is állandó maradt.

- 225 Ezzel kizárható a populáció e rendellenesség létrejöttében egyik legfontosabb belső jellemzőjének hatása, s a DS gyakoriságának alakulása a külső környezet hatásait tükrözi.
A standardizálás.t a 10 év átlagos adataival végeztük el. A korrekció folyamatát az 1. táblázat mutatja be az 1975-ös év számadatai
példáján.
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A DS esetek korrekciójának folyamata a standardizált
populáció alapján

/az l-es, 2-es és 4-es oszlopban 1975 adatai példáján j=6/
Hét anyai korcsoportot képeztünk, a legfiatalabbak a 20 éven
aluliak, majd ötévenkénti intervallumok következtek, s végül a legidősebb korosztály, a 45 éven felüliek.

- 226 Mivel a 10 év alatt a születések évenkénti száma igen ingadozó
volt, meghatároztuk az átlagos születésszámot erre az időszakra és
ennek alapján korrekciót végeztünk mind az élveszülöttek, mind a
Down kórosok esetében. Egyidoben figyelembe vettük a populáció anyai
korstruktúráját is az adott évben. Legyen a^^ a j-edik évben, i-edik
korcsoportú anyától született összes élveszülött gyermek száma, b ^ j a DS születések száma ugyanebben a csoportban. Akkor az ebben az évben születettek száma:
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Az igy kapott populációban minden éven belül a korcsoportok aránya
változatlan maradt, de állandó a született gyermekek száma. Az igy
kapott számszerű eredményeket a táblázat második oszlopa tartalmazza.
A következő feladat az anyai korcsoportok ingadozásának kiküszöbölése volt. Ezért először megállapítottuk mindegyik korcsoportra
az átlagos születésszámot. Jelöljük ezt a^-mal, és akkor
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Ezek az adatok a táblázat harmadik oszlopában láthatóak. Segítségükkel kizárhatjuk a körcsoportok számbeli ingadozásának, tehát-a korspecifikus fertilitási index változásának! hatását.
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Ezeket az adatokat tartalmazza a táblázat negyedik oszlopa.
Igy, a két korrekció segítségével sikerült kiküszöbölnünk mind
a születésszám, mind a korspecifikus fertilitási index ingadozásai
okozta "belső" populációs változásokat.
Ilyen standardizálás természétesen alkalmazható minden olyan
esetben, amikör az anomália gyakorisága függhet a populáció struktu-

- 227 rájától, és amikor ezzel kapcsolatban a külső faktorok hatását el kell
választani a populációban végbemenő folyamatok hatásától.
Hogy mennyire lényeges volt a standardizálás, jól látható a következő adatoknál. A DS gyakoriságának alakulását mutatja az 1, ábra.
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A Down kórral születettek gyakoriságának alakulása Budapesten /1970-79/

A tiz év átlagos gyakorisága: 1,17 Down kóros ezer élveszületett gyermekre számitva. Az emelkedő tendenciájú illesztett egyenestől az észlelt adatok kevésbé szórnak, mint az átlagtól, a konfidencia-intervallum is szűkebb. Az emelkedő tendencia mellett szól az is, hogy az
1980 és 1981-es évek előzetes adatai is közelebb esnek ehhez az egyeneshez, mint az átlaghoz. A 10 év alatt igy a gyakoriság-emelkedés
0,12 %o-es volt, ami 10,3 %-os változást jelent. Ha egy ilyen méretű
változás valós, ez komoly következményekkel járhat.
Megvizsgálva ezután a standardizálás által kapott adatokat, az értékek szórása kisebb lett, csökkent a konfidencia-Intervallum és az
emelkedés meredeksége, a változás a tiz év alatt 0,08 %o, ami 6,8 %os változás. Ez fontos eredmény,mivel azt mondhatjuk, hogy ez a változás nem jelentős, annál is inkább, mivel - ahogy a számitások mutatják, nem szignifikáns, tehát nincs alapunk feltételezni azt, hogy jelenleg van a populációban valamilyen erős, veszélyes hatású faktor.
Az előbbihez hasonló kép jelentkezett az átlagos anyai életkor
vizsgálatakor is. /ld. 2. ábra./. A populációban a tiz év alatt az
átlagos anyai életkor 0,76 évet emelkedett, a változás szignifikáns.
Az észlelt DS-es esetek vizsgálatánál az anyai átlagos életkor emelkedése 0,58 év volt. Ha azonban a standardizálás utáni értékeket vizsgáljuk, az emelkedés a DS mintában már csak 0,34 év marad a 10 év
alatt. Tehát az előzőleg észlelt növekedésben a populáción belüli
változásoknak van meghatározó szerepe. A korrigált adatok emelkedésé-
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nek üteme majdnem kétszer lassabb lett.
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EV

Az anyák átlagos életkorának alakulása a gyermek
sekor Budapesten /1970-79/

születé-

Megállapítottuk a különböző korcsoportú anyák részesedését is.
A populáció és a DS minta átlagai a 30-3 4 éves korcsoporton kivül
szignifikánsan eltértek egymástól. A fiatalabb korcsoportok részesedése alacsonyabb a DS-ben, az idősebbeké magasabb. A 10 év alatti
trendeket vizsgálva a 35-39 éves anyai korcsoport részesedése változott szignifikánsan és emelkedő tendenciát /3. ábra/ észleltünk.
A standardizálás utáni korrigált adatoknál ez az emelkedés lassúbb
lett. Mivel a 35-39 évesek korcsoportja nemcsak részesedésben nagy,
hanem abszolút értékben is jelentős esetszámot produkál, ez okozhatja a DS gyakoriság észlelt, kissé növekvő tendenciáját.
Szeretnénk beszámolni még egy érdekes megfigyelésről. /4. ábra.
A legnagyobb változást mutató 3 5-3 9 éves korcsoportú anyáknál nem
szignifikánsan, de nőtt a DS relativ gyakorisága és összefüggést mutat az azonos korú nők terhességmegszakitásai számának csökkenésével
A korreláció mértéke r=-0,55 /nem szignifikáns/. Kevésbé látványos,
de hasonló tendencia észlelhető a 40 év feletti anyáknál is.
/r=0,75 + + /. Ugyanerre az időre esik a fogamzásgátló tabletták nagyfokú elterjedése. Az ábrán látható tablettafogyasztási görbe és a
35-39 éves anyák relativ DS gyakorisága között a korreláció értéke
r=0,75 + + . A fogamzásgátló tabletták ilyen hatása az irodalomban igen
vitatott. Ugyanakkor észlelhető az 1973-74-es évek népességpolitikai
intézkedéseinek hatása: csökkent a művi vetélések száma és nőtt az
idősebb anyák részesedése.
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A DS relativ gyakorisága a 35-39 éves korcsoportokban, valamint a művi vetélés és a fogamzásgátló tablettafogyasztás
alakulása 1970-7 9 között
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E két tendencia okozta változások ismeretében, megbeszélve az
orvosokkal, azt az ajánlatot téttük, hogy az eddigi gyakorlatban elfogadott 40 év feletti terhesek vizsgálata mellett végezzék el a
'35-39 éves terhesek citogenetikai vizsgálatát is. Jelenleg a citogenetikai módszerek lehetőséget adnak arra, hogy még akkor észlelhessük a leendő gyermek Down sydromáját, amikor a terhesség komoly követkemények nélkül megszakítható /16-18. hét/, és igy megelőzhető súlyosan beteg gyermek megszületése.
A jelenlegi vizsgálatot nem tekinthetjük befejezettnek, annál
is inkább, hogy az aránylag alacsony, esetszámok miatt nem minden következtetés alapozható meg kellő megbízhatósági szintén. Ezért továbbra is figyelemmel kell kiáérni a változásokat a kiváltó okok megállapítása céljából.
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- 231 'TERMÉKENYSÉGI ARÁNYSZÁMOK ALAKULÁSÁNAK EGY MATEMATIKAI MEGKÖZELÍTÉSE
Baloghné Belicza Éva, Csobán György
Debreceni Orvostudományi Egyetem
Két évvel ezelőtt ugyanitt számoltunk be először Intézetünk
azon munkájáról, amely a népességszám várható alakulását vizsgálja
nemenként és korcsoportonként. Vizsgálataink kiterjedtek a halálozás
oki megoszlására is.. Akkor még konstans halálozási és termékenységi
arányszámokat vettünk alapul az e l ő r e s z á m i t á s h o z _ [ 1 E z i d é n nyáron,
Budapesten az ESzTE VI. Kongresszusán számoltunk be népességelőreszámitási eljárásunk továbbfej lesztett változatáról, amelyben a halálozási arányszámokra, 10 haláloki csoportot véve, nemenként és korcsoportonként függvényeket illesztettünk, és az előreszámítást ezen
függvények alakulásának figyelertibevételéve1 végeztük [2l.
Következő célkitűzésűnk az volt, hogy az újszülöttek számának
várható alakulását próbáljuk meg szimulálni. Ismeretes, hogy az újszülöttek /születések/ számát sok tényező befolyásolja, többek között
a propagativ korú nők száma, kormegoszlása, valamint egy sor szociális és gazdasági tényező. A Népességtudományi Kutató Intézet több
előreszámítási variációt dolgozott ki az újszülöttek várható létszámára vonatkozóan is. Elképzelhető ugyan, hogy a modellek közül valamelyik megfelel a majdani helyzetnek, de ennek igen kicsi a valószínűsége. Ebből következik, hogy mi is csak bizonyos körülmények között valószinü változatot konstruálhattunk, és mivel módszerünk még
kifejlesztés alatt ál'l, ezt is behatárolt keretek között tehetjük.
Matematikai módellünk kidolgózásához a következőkből indultunk ki.
Ismeretes, hogy a különböző korévekben a nőkre más-más szülési
kedv jellemző. Ebben szerepet játszanak a házassági szokások, a családonkénti jellemző gyermekszám. Pl, ha a házasságra lépés kora csökken, a fiatalabb propagativ korévekben növekedik a termékenység. Ha
a családonkénti átlagos gyermekszám csökken, akkor a szülések csökkenése inkább az anyák magasabb köréveire jellemző, a fiatalabb korcsoportokban a termékenység nem csökken jelentősebb mértékben. Tehát, ha
az anyák életkora szerint vizsgáljuk a termékenységi arányszámok naptári évenkénti alakulását, akkor jellegzetes parabolikus görbéket kapunk, melyeknek lefele hajló száruk pedig egyre laposabbá válik /l;
ábra/.
Matematikai szemszögből ugy tűnik, hogy ezek a görbék azonos
tipusu függvények, és modellünk megalkotásánál ezt hasznosítjuk. Felvetődhet az a kérdés, hogy miért nem az egyes korévek termékenységi
arányszámaira próbálunk trendeket illeszteni. Ebben az esetben azonban azt kellene feltételeznünk, hogy az egyes korévekre jellemző termékenységi értékek függetlenek egymástól. Ez azonban természetesen
nincs igy, mert pl. bármily okból előrehozott szülés /népesedéspolitikai határozatok hatására/ az anyák esetleges későbbi szüléseire
van kihatással /pl. csökkenti/.
A számitások rövid leirása a következő.
Feltételezésünk, hogy ezen görbék valamely tipusu függvénnyel jól közelíthetők és csak együtthatóikbaln térnek el egymástól. Ha több évben egymás után megvizsgáljuk ezen együtthatók változásait, feltételezésünk szerint találunk valamilyen határozott irányú tendenciát,
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amely alapján az adott függvénytipus együtthatóira becslés adható a
jövőre vonatkozóan, és ezen becsült együtthatók segítségével kiszámolhatóak az egyes korévekre becsült termékenységi arányszámok. A görbék
alakjai azt sugallják, hogy polinomokkal végezzük el, melyeket a következő rekurziv összefüggéssel határozunk meg /Ralston [31/:
(l/E J . + .^p j + 1 (s,2L)=(s/E j ).p j Cs,2L)-(^ j /E j _ 1 ).p j _ 1 (s,2L)
P o (s,2L) = l

Cj=0,l,. .. )

(1)

p ^(s,2L)=0
j 2 [ (2L+l) 2 -j 2 l
ahol

3

4(4j -1)

e ,-(2i)l

ahol

(2)

1, ,t

(2L) ( j ) =2L(2L-l) ... (2L-j+1)

(4)

- 233 és 2L+1 az alappontok száma, esetünkben 35 /a propagativ kor éveinek
száma/ és s az alappontokon fut végig.
Az ortogonális polinomokból a függvényt közelito polinom az
m
z b. p.Cx)
j=0 J J

y.(x) =

(.5)

összefüggéssel határozható meg, ahol m a közelito polinom foka, a
bj-k pedig a
T

bj =

fiPjCx^

1=1

•

(n=2L+l)

(6)

2

E [P i (x.j]
'
3 1
i=i
:
összefüggéssel megadott együtthatók, ahol f^ /i=l,...,n/ a tényleges
termékenységi

arányszámok.

Ismernünk kell még m értékét, azaz a legjobban közelito polinom
fokát. Ennek meghatározása a következőképpen történik.
A b. együtthatók és p. (s) értékei alapján kiszámoljuk a követ3
~
2 3
kezo 6 mennyisegeket:
2
m

L
S=-L

m
S

j=0

0
3

3

majd ebből a
a2 =
m
n-m-1

,

. .

(8)
'

értékeket. Ezeket a mennyiségeket sorban számoljuk m=l,2,...-re sor2
bari mindaddig, amig tr mar nem csökken. Ha .elertühk olyan m ertekhez
amely után o^ már nem csökken lényegesen, akkor ez lesz a legjobban
közelito polinom fokszáma. A módszer kipróbálására egyelőre csak az
1971-79 közötti évek adatait használtuk fel, és azt találtuk, hogy
mind a kilenc évben a legjobban közelítő polinom fokszáma 11.
A számitások során egyszerűbbnek találtuk, hogy az y m ( x ) együtt
hatóinak becslése helyett a b^ együtthatókra keressünk valamely öszszefüggést. Az találtuk, hogy a 12 b^ értéksorból a negyedfoku ortogonális polinomhoz tartozó 0,9458 korrelációs értékkel egy egyenest
követ. A többi 11 b^ együtthatót ugy becsültük, hogy feltételeztük,
hogy összefüggésük szorossága a b 4 értékkel nem véletlenen alapul és
tovább is fennmarad az elkövetkező években. így lényegében a b 4
együtthatót futtatjuk az egyenese mentén és konstans korrelációs
együtthatókat feltételezve számoljuk ki a többi b^ értéket. Ezek segítségével aztán meg lehet határozni a közelito polinomokat a következő évekre. Ebből egyszerű behelyettesitéssel kapjuk a különböző
korévekre a becsült termékenységi arányszámot.

- 234 Eredmények. Az anyag gépi feldolgozás alatt áll, igy még csak
gépi rész-adatokra és kézi számolással kapott eredményekre tudunk támaszkodni. A vizsgált évekre elvégzett polinomos közelítések nagyon
jó eredményeket adnak, majdnem pontosan a közelitendö értékeket
szolgáltatják ¡2. ábra/. Előreszámítást 1980-ra és 1981-re végeztünk. Az

anyák fiatalabb korcsoportjaira itt is valószinü eredményeket nyertünk,
az idősebb korosztályoknál fordul elő, hogy a várhatónál magasabb értékeket kaptunk. Ezek az eltérések adódhatnak abból, hogy a vizsgált
naptári évek száma kevés, valamint okozhatja az is, hogy a b^ együtthatókra más tipusu becsléseket kell alkalmazni.
A gépi feldolgozástól várjuk azt is, hogy a számitások pontosabbak legyenek, mivel 11-fokú polinomos közelítésnél a hibák erősen felhalmozódhatnak .
Végül célszerűbbnek tűnik, hogy a gépi feldolgozás során az anyák
kohorszait vizsgáljuk. Jelenleg ugyanis minden vizsgált évben a propagativ korú nők korstrukturáját tekintjük kiindulásnak, ami esetleg torzíthatja a korosztályonkénti jellemző "szülési kedv" megállapítását.
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- 236 A HALÁLOKI KONCENTRÁCIÓ ÉLETKORI VÁLTOZÁSAINAK LEHETSÉGES MAGYARÁZATÁRÓL
Izsák János
Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi

Intézete

A demográfia és az epidemiológia művelői előtt nem ismeretlen a
haláloki koncentráció fogalma, vagyis áz, hogy a halálesetek feltűnően egyenetlenül oszlanak meg a haláloki kategóriák körében. Közismert,
hogy a haláloki koncentráció az utóbbi évtizedekben növekedett. Ennek
okaként általában az idős korúak népességbeli arányának növekedését
jelölik meg, annak
jogos- feltételezésévél, hogy idős korban nagyobb
a haláloki koncentráltság.
A kérdéskörnek egészségügyi szervezési jelentősége is van, főleg
akkor, ha a mortalitási koncentráció helyett a morbiditási koncentráció kérdését vetjük, fel. Nem mindegy ugyanis, hogy a koncentráltság
tükörképeként hogyan alakul a szakellátás intézményeinek koncentráltsága.
Világos, hogy a népesség haláloki koncentrációjának változásában
a korstruktura változása mellett egyéb tényezőkkel is számolni kell.
Ezeket azonban csak ugy választhatjuk el a korstruktura változásának
hatásától, ha utóbbit részleteiben ismerve, a populációt a korstrukturára nézve normáljuk. Első feladatnak tehát mindenképpen a haláloki
koncentráció életkori változásainak nyomon követése tekintendő.
Á legutóbbi Neumann Kollokviumon beszámoltunk arról, hogy a haláloki diverzitás - mely mintegy ellentéte a haláloki koncentrációnak - ,
a reproduktív életszakaszig növekszik, majd - eltekintve a férfi csoportnál tapasztalható beöblösödéstől, mely minden bizonnyal civilizációs hatás következménye - folyamatosan csökken /vö. Lll/.
Ezen jelenség modellezésére és magyarázatára a haláloki kockázati függvények tűnnek különösen alkalmasnak. Ismeretes, hogy a haláloki kockázat a 35.-75. életév között a legtöbb halálok esetében igen
meredeken emelkedik, éspedig exponenciális függvény /un. Gompertz-függvény/ vagy hatványfüggvény /un. Weibull-függvény/ szerint. Ha
most azt az ideális esetet tételezzük fél, hogy a szóban forgó 35. és
75. életév között a kockázati függvény minden halálokra vonatkozóan
b.t
b.
aie 1
alakú exponenciális függvény vagy mindegyikre a a^t
alakú
hatványfüggvény, akkor könnyű magyarázatot találni a diverzitás életkori csökkenésére, másképp, a haláloki koncentráció életkori növekedésére.
A magyarázat alapgondolata az, hogy a közéi azonos helyen minimumot elérő kockázati grafikonok a minimumhelytől jobbra vagy balra
haladva a lineárisnál nagyobb ütembén távolodnak egymástól. Tekintsük
az egzakt bizonyítást áz un. Hill-féle diverzitási indexcsalád indexeire. Az indexcsalád képlete
7

^ ( J . P j )

1

^

ahol s a kategóriák száma, p. a j-edik kategória

/elméleti/

valószinü-
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sége /Ep^=1/, N^ a lim

határértékként értelmezhető. Ezen index-

családhoz sorolható nagyon sok gyakran használt diverzitási index,
többek között - H'-vel jelölve a (p^,p 2 ,...,p g ) pollnomiális eloszlás entrópiáját - az N^=exp(H') azonosság révén maga az entrópia is.
Vegyük figyelembe, hogy Pj - illetve a t életkort is figyelembe véve
Pj(t) - becslése a következő módon történhet:
n.(t) . X.(t)
Pj(t)» -riltT
1
* EX.(t)
ahol n^(t) a j-edik halálokban meghaltak száma a t középpontú életkor
intervallumban /ennek szélessége esetünkben 5 év/, n(t) ugyanitt az
összes meghaltak száma, Xj a j-edik halálok kockázati függvénye.
Ekkor N (t) becslése:
a
N a ( t ) « N a (t) =|

"A j : (t)
/afl/.

ExTTtT

Megmutatható, hogy N (t)-nek t szerinti deriváltja kellően nagy t a

O

nál nagyobb t-re negativ, azaz t Q feletti életkorra a Hill-féle diverzitás az életkor növekedésével csökken. /Kellő simasági feltételek
m e l l e t t N (t)' is jó közelitése N (t)'-nek./
a
a
A derivált negativ voltának belátása:
_
X.(t)'EX.(t)-X,(t)EX, (t)'
a—x j
^ 1 . .. j. . ^ x. .

x.(t)-

ExTTtT
i 1
'Xj(t) '
EX.(t)

1-a

(EX.(t))'
(t)a-1 X.(t)' (EX. (t)-X . (t)a(EX. (t)')])
3
i1
-1
i1
J

Xjít) "
EX., (t)

Li

Ha tehát olyan X^ függvényekről van szó, melyek ugy rendezhetők,
t > t -ra
o
X ^ t ) < X 2 (t) < ... < X g ( t)

és

(X.(t)/X i (t))' > 0

(i < j)

fennáll, akkor - figyelembe véve az egyes tényezők előjelét - a derivált minden pozitiv a paraméter mellett negativ. E feltételeket mind
az exponenciális, mind a hatványfüggvény tipusu kockázati függvénysereg azonnal beláthatóan kielégiti. így a haláloki diverzitás jellegzetes életkori csökkenését /illetve a haláloki koncentráció növekedését/

- 238 a kockázati függvénysereg egy tulajdonságára vezettük vissza akkor,
ha a
kockázati függvénysereg exponenciális vagy hatványfüggvény
természetűnek

feltételezhető.

Utóbbira nézve tájékozódó vizsgálatot végeztünk. A vizsgálat a
már emiitett amerikai haláloki statisztika 1974+75-ös összevont adatai alapján történt, a Betegségek Nemzetközi Osztályozásának azon
háromjegyű kategóriáira, melyek egyrészt szerepeltek korábbi diverzitási vizsgálatainkbán, másrészt melyeket a 35-39 éves korúak csoportjában 1974-ben és 1975-ben összesen legalább 5 alkalommal regisztráltunk. így a vizsgálat kereken 100 halálokra terjedt ki. A korintervallum választását az indokolta, hogy az exponenciális illeszthetőséget a szakirodalom általában "erre az időszakra teszi. A haláloki
kockázati függvények közelitései helyett a qi"*"
^/P. haláloki há(i)
t
t
t
nyadosokat vettük figyelembe; itt
a t=37,5;42,5;...;77,5 korevhez rendelt fehér férfi "i" halálesetek száma 1974+75-bén, P^ pedig
a megfelelő korintervallum 1974-es és 1975-ös évközepi becsült

lélek-

számának' összege 500-as pontossággal. ./Az illesztést a
At • X^ (t)
összefüggés alapján tulajdonképpen elegendő a
értékekre vizsgálnunk/ .
A továbbiakban technikai okokból qf^^•10^-re tértünk át, ami kö5
vetkeztetéseinket nem érinti, majd a (t; ln(q.-10 )) ill.
(ln t; ln(q t *10 )) pontpárokhoz illesztettünk egyenest a legkisebb
négyzetek elve szerint annak megfelelőén, hogy exponenciális vagy hatványfüggvény illesztéséről volt-e szó. Az illeszkedés mértékéül a d
determinációs együtthatót, mint a lineáris korrelációs együttható
négyzetét fogadtuk el. Ennek alapján itélve, mind az exponenciális,
mind a hatványfüggvény illeszthetősége csekély számú kivételtől eltekintve jónak mondható. /45 esetben az exponenciális, 55 esetben a
hatványfüggvény illeszthetősége bizonyult jobbnak. Ezek szerint egyik
modellt sem részésithetjük egyértelmű előnyben a másikkal szemben./
Az illeszthetőség megfelelő voltát szemlélteti az 1. ábra, melyen a
vizsgálatba bevont 29 daganatos hálálok In qi.*/ grafikonját ábrázol( - \

tuk. A logaritmált q^

értékek közel lineáris lefutása a kockázati

függvények exponenciálishoz közeli természete mellett szól.
Alkalmas a kockázati függvények bevezetése egy másik korábban leirt jelenség uj megvilágításba helyezésére is. Mint leirtuk [2,3],
adott korcsoport haláloki esetszámaihoz általában jól illeszthető
/csonkitott/ lognormális eloszlás.
Ezzel kapcsolatbán tekintsük a t időponthoz tartozó
...,

vektor helyett az
^ « X. (t)-n. -At összefüggés szerint
t
t
i
r
,
hozzá közeli nfc-Át •( X-^t),..., Xg(-t) ). vektort. Világos, hogy az
esetszámok lognormalitásának vizsgálatáról áttérhetünk a X^(t) specifikus haláloki kockázati függvényértékek lognormalitásának, vagy az
In X^(t) értékek normalitásának vizsgálatára. Minthogy Gompertz függvények eseten In X.(t) = In a. + t-b., Weibull függvények esetén pedig
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1. ábra.

404*

SOS-4

ÍOÍ4r

Specifikus haláloki ráták grafikonserege, logaritmikus ábrázolás. U.S.A. fehér férfi 1974+75-ös csoport

In X i (t)= In a i + (In t ) » ^ ; az { a ^

i=l,2,...,s} paraméterhalmaztól

függően kellően nagy t-re a b^ paraméterek normális eloszlása
eseté(i)
ben az n
frekvenciák eloszlása valóban közel normális eloszlás,
akár Gompertz, akár Weibüll tipusu függvényekről van szó. Éz a magyarázat szerepet játszhat abban a kissé még meglepő jelenségben is,
hogy a frekvenciák lognormalitása nem csak rövid életszakaszbán, hanem széles életkor-tartambán érvényesül.
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a

2. ábra.

)

a. exp(b^t) Gompertz-függvények b^ és In a^ paramétereinek
hisztogramja /a) ill. b)/

Konkrét vizsgálati anyagunk esetébén illesztési eljárásunk a következők megállapítására vezetett í A Gompertz függvény b i és In a..
paramétereinek eloszlása a 2. ábra hisztogramjairól leolvashatóan
legalábbis jól közelíthető normális eloszlással. A Weibull függvény
esetében a b^ és In a^ mennyiségek hisztogramja /3. ábra/ már kevésbé szól normális eloszlás mellett. A frekvenciák /csonkított/ lognormalitása tehát valóban közvetlen kapcsolatban lehet a fenti paraméterek /csonkitott/ normális eloszlásával. Ez irányt szab a további ezirányu vizsgálatoknak.
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b.
3. ábra.

a^t

1

Weibull-függvények b^ és In a^ paramétereinek hisz-

togramja /a) 111. b)/
Visszatérve N_( t) (a»N (.t) )
a
a
ra, két megjegyzést teszünk:

t szerinti deriváltjának negativitásá-

/i/ A korai életszakaszra eső haláloki diverzitás-növekedés /koncentráció-csökkenés/ hasonló alapon magyarázható, mint a diverzitás
későbbi csökkenése.
/ii/ A fentiekből következik az is, hogy ha egy rendszer olyan komponensékből áll, melyek meghibásodására a Gömpertz /más néven Gumbel/
törvény érvényes, akkor a meghibásodási események entrópiája
adott t időtartam után a rendszer életkorának növekedtével
o
csökkén. Ehhez elegendő figyelembe vennünk a fentebb emiitett
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N^ = expCH') azonosságot.
Ami a diverzitás jellegzetes életkori változásait illeti, a fenti modell ezeket a változásokat könnyebben áttekinthetővé és értelmezhetővé teszi, a jelenség biológiai magyarázatához azonban nem
nyújt alapot, A 25.-30. életévre eső haláloki diverzitási maximum
magyarázatának nyitja az lehet, hogy evolucióelméleti és populációdinamikai megfontolások szerint /[4], ill [5]/ a reprodukciós életszakaszra a halálozási ráták nemcsak alacsony szintre süllyednek, de
relative is közelebb kerülnek egymáshoz. Mindez természetesen csak
lehetséges magyarázat.
Feltárva a haláloki diverzitás /ill. haláloki koncentráció/ életkori alakulását és magyarázatának alkalmas megközelítési módját, vizsgálatainkat a jövőben elsősorban a népesség haláloki koncentrációjának
változásaira kivánjuk kiterjeszteni.
Irodalom
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Izsák J. és Juhász Nagy Pál /1980/ Halálozási diverzitás korcsoportok és nemek szerinti vizsgálatára. "Számítástechnikai és
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- 243 KONFIDENCIASÁVOK SZERKESZTÉSE CENZORÁLT MINTÁKBÓL ÉS ALKALMAZÁSUK OPERÁLT SZÍVBETEGEK TULÉLÉSFÜGGVÉNYÉNEK BECSLÉSÉRE
Csörgő Sándor, Felkai Béla, Horváth Lajos-, Lenkehegyi Ibolya,
Pusztai P-áJ.
JATE Bolyai Intézet, SZOTE Szivsebészeti Osztály, SZOTE Számítástechnika
Az élettartamra vonatkozó legtöbb statisztikai minta nem teljes a
gyakorlatban. Bizonyos betegségek tulélésvalószinüségére vonatkozó klinikai adatok kiértékelésekor ugyanis a betegek egy része szerencsére
még él, egy kisebb részükről csak azt lehet tudni, hogy adott korábbi
időpontokban még éltek, de megfigyelésüket különböző okok miatt azután
nem lehetett folytatni, illetve a már meghaltaknál a halál oka a szóbanforgó betegségtől különböző is lehet. A statisztikus feladata ilyenkor az, hogy ilyen nem teljes, un. cenzorált adatokból a többi véletlen
hatás kiszűrésével következtessen az élettartam mint valószinüségi
változó túlélésfüggvényére. A gyakorlatban legtöbbször előforduló esetek sokszor beilleszthetők az un. Kaplan-Meier modellbe, amit most röviden vázolunk.
Jelölje X ° az adott betegségben szenvedő "átlagos" beteg operáció utáni élettartamát. Feladatunk az F°Ctj = P[x° S tl tulélésfüggvény becslése. Áz iP élettartamot befolyásoló, de az adott betegségtől független véletlen hatásokat /pl. más betegség/, illetve az X °
megfigyelhetőségében fellépő véletlen vagy determinisztikus korlátozó
tényezőket /pl. az adatgyűjtés lezárása/ együttesen egy Y valószínűségi változó reprezentálja abban az értelembén, hogy a ténylegesen megfigyelt élettartam X = min (X°,Y). Legyen
továbbá <5 = 0 vagy 1 annak
megfelelőén, hogy Y < X° vagy X ° á Y, Az X ° és a cenzoráló Y változó
függetlenségének feltételezése maga után vonja, hogy az X változó
F(t) = P[X ^ t] tulélésfüggvénye F°(t)H(t) mindért t időpillanatban,
ahol H(t) = P[Y ^ t] a cenzor tulélésfüggvénye.
Ha a megfigyelések száma n, akkor a rendelkezésünkre álló minta
az (X^, 6^),...,
S n ) párokból áll, amelyek matematikailag az
(X,6) változópár független példányainak tekinthetők. Az X i változót
cenzoráltnak nevezzük, ha
ő^ = 0, különben cenzorálatlan. Rendezzük
az X^, ..., X n változókat nagyság szerint növekvő sorozatba , megállapodva, hogy megegyező elemek esetén a cenzorálatlan előzze meg a cenzoráltat, mig a sorrend tetszőleges, amennyiben az egyező elemek
ő-ja
is egyenlő. Az e rendezésben k-adik elemet X,
-nel jelölve
k=l,...,n
0
*
az F túlélésfüggvény Kaplan-Meier-fele szorzatbecslése /product-limit
estimator/ az

-

'

TT
(lákán : X.

* 4 Xn:n

<t}

véletlen függvény, amit a t > X n > n esetbén O-val értelmezünk.
A nemparametrikus cenzorálási modellekről és az ezekben alkalmaz-
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ható aszimptotikus eljárásokról a [2] dolgozat ad részletes áttekintést. Ugyanitt található a jelen dolgozatban használt módszerek részletes elméleti megalapozása is.
Az F ° túlélésfüggvény körül 1-2 megbízhatósági szintű konficenciasávot csak olyan [0, T]j szakaszon szerkeszthetünk, ahol a jobb
végpontra teljesül, hogy F(T)> 0, hiszen cenzorálatlan megfigyelések
csak ilyenbe eshetnek. Első sávszerkesztési módszerünk az un. empirikus Efron-transzformáción alapul. Legyen a n ( s ) = inf[t : d n ( t ) s s] a
d

(t)
n
n

=

,
^
(lákán : X.

jc

<t}
jn

5

, nn
kK .

(_Q_) 2
n-k

véletlen függvény inverze. Ekkor tetszőleges M > 0
1

lim
J-J -»-oo

=

t

á P°(t)í F ° ( t ) ( l - ^ ) \

esetén

Oátáan(M)}

'

J

$2(\1I/M'),

ahol $ 2 a [2] dolgozat 9. fejezetében definiált eloszlásfüggvény, melyre részletes táblázatot tartalmaz az [1] dolgozat.

Ha x^-et ugy v á -

lasztjuk, hogy $ 2 ( X l / M ) = 1 - a legyen, akkor tehát

aszimptotikusan 1 - a megbízhatósági szintű konfidenciasáv
körül /l. és 2. ábra/.
Másik itt vizsgált módszerünk az un. Hall-Wellner
ra épül.

F^(t)

transzformáció-

A [2] dolgozat 9.18 Következménye alapján
lim

p{p®<t)(l- ^ ( l + d n ( t ) ) ) s F ° ( t ) á

(l + d n (t))),

OátáTj a $ 3 ( ^ j l ) ,
ha T elég nagy, ahol
függvény. A

í j C ^ y l ) a jól ismert Kolmogorov-féle

értéket természetesen ugy valasztjuk, hogy

eloszlás1)=

= 1 - a teljesüljön /3. és 4. ábra/.
A fenti sávok és a [2] dolgozat további hat sávszerkesztési módszerének részletes diszkussziója a [3] dolgozatban található. Az 5.
ábra a SZOTE Szívsebészeti Osztályán az utóbbi tiz évben operait azon
szivbétegek tulélésfüggvényének szörzátbecslését és az e függvényre
vonatkozó Hall-Wellner-féle sávot tünteti fél, akik testébe pacemakert
ültettek.
A szerzők köszönetet mondanak Hidasi Eszternek az ábrák gondos
elkészítéséért és Virág Ágnesnek a figyelmes gépelésért.

0.3
1. ábra
Konfidenciasáv szerkesztése a véletlen Efron transzformáció alapján
n=200 F°(t)aexp(-lOt) tulélésfüggvényü véletlen számot cenzorálunk H(t)=exp(-10t) tulélésfüggvényü
valószínűségi változókkal

2. ábra
Konfidenciasáv szerkesztése a véletlen Efron transzformáció alapján
n»20Ó F°(t)al-t,

tulélésfüggvényü véletlen számot cenzorálunk H(t)=l-t,

tulélésfüggvényü valószínűségi változókkal

3. ábra
Konfidenciasáv szerkesztése a Hall-Wellner transzformáció alapján
n=200

F°(t)=l-t,

O f t f l , tulélésfüggvényü véletlen számot cenzorálunk H(t)=l-t,

tulélésfiiggvényü vaj ósziniiségi változókkal

O f t^-l,

4. ábra
Konfidenciasáv szerkesztése a Hall-Wellner transzformáció alapján
n=200

P°(t)«=l-t,

t < 1, tulélé sfiiggvényü véletlen számot cenzorálunk H(t)=exp(-10t)

tulélósfüggvényü valószínűségi változókkal

—

1

:

120 hónap
5. ábra
Konfidenciasáv szerkesztése a Hall-Wellner transzformáció alapján a szívbetegek tulélésfüggvényére
Pacemaker csoport.
A szorzatbecslés és a konfidenciasáv 647 beteg adatai alapján készült.
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Csörgő S., Horváth L. /1982/* Empirical Efron transform of the
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A RIZIKÓFÜGGVÉNY LOGISZTIKUS MODELLJE EPIDEMIOLÓGIAI VIZSGÁLATOKBAN
Békéssy András, Krámli András, Soltész János, Csukás Andrásné
MTA SZTAKI, Országos Kardiológiai Intézet
Előadásunknak az a célja, hogy néhány uj szemponttal járuljon
hozzá a logisztikus függvénnyel történő rizikóbecsléssel kapcsolatban
összegyűlt tapasztalatokhoz. A logisztikus modell egyike az epidemiológiában leggyakrabban használt modelleknek. Az epidemiológia egyik
alapfeladata az, hogy nagy populációban bizonyos könnyen mérhető adatok /un. rizikófaktorok/ alapján minden egyedre előrejelezzék egy
adott betegség fellépésének valószínűségét. A rizikófaktorok általában nem állnak közvetlen kapcsolatban a szóbanforgó betegséggél, ezért
az egyik legnehezebb feladat a lényeges rizikófaktorok kiválasztása.
Matematikai szempontból a fenti előrejelzési feladat az un. statisztikai diszkriminancia-analizissel rokon. A diszkriminancia-analizis
alapfeladata a következő: Adva van n populáció /A^,...,A n / és minden
egyes populációból bizonyos előre rögzitett elemszámú minta. A mintához tartozó egyedek bizonyos folytonos illetve diszkrét jellemzői
alapján megszerkesztünk egy olyan szabályt, amelynek segitségével további egyedekről eldönthetjük, hogy melyik osztályba tartoznak.
Az epidemiológiában felmerülő szétválasztási probléma különlegessége az, hogy az egyik populáció /egy adott időszakban megbetegedett személyek/ viszonylag kicsi. A megelőzés szempontjából az a legfontosabb
feladat, hogy a várhatóan megbetegedő személyeknek minél nagyobb hányadát lehetőleg kevés paramétertől függő szabály segitségével válaszszuk ki-. Ezt a szétválasztási szabályt egy olyan minta alapján szerkesztjük meg, amelyben az egyedek már osztályozva vannak. Először
minden populációban - paraméteres vagy nem paraméteres eljárással megbecsüljük az x^, . .'.
rizikóváltozók eloszlásfüggvényét, majd
Bayes tétele segitségével minden j egyedre kiszámitjuk annak a
n. (x
,x
) a-posteriori valószínűségét, hogy. az A. osztályba
1
Jl
1
tartozik, ha
m a x

ahol r^

&
m

n

m(xjl""'xjk)

r

lm

=

E V

x

x

j l

jk)

r

im

annak a hibás osztályozásnak a költsége, ha egy A^ osztály-

ba tartozó egyedet az A m osztályba sorolunk.
Ha csak két osztály van

A 2 ) , és a rizikóváltozók közös £

kovarianciamátrixü, különböző /csak az osztálytól függő/ várhatóértékü együttesen normális eloszlású változók, akkor az osztályozás feladata leegyszerűsödik: a j-edik egyedet akkor soroljuk pl. az A 2 osztályba, ha a n„(x .. , ... ,x
) a-posteriori valószinüség egy bizonyos
z gI
JK
szintnél nagyobb. Ekkor H 2 ( x ji'•••' x jk^
vény

a

301

ismert

logisztikus függ-
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n2_(jc1, ... ,x k ) = I 1 + expG-a; - E. Pt*^)

k
=

2

s=l
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Cm2s"mls^
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illetve n^i' • • * ' m 2 k

ahol

s

kóváltozók várhatóértéke,
illetve N 2
végül

a

{a^ } a

az

A

1 -^l*

A
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2

lyban

v

lr
= - 2

a

rizi-

E kovarianciamátrix inverze, N^

z A^ illetve A 2 osztályból vett minták elemeinek

.
a

1

száma,

•

k

'
. N.
s(mls+m2s) " l o g N7
•
s=l
2
E

n

0

E, m^, m 2 a minta alapján becsülhető.
Még ha el is fogadjuk azt a feltevést, hogy a rizikófaktorok
együttesen normális eloszlásúak, lehetséges, hogy a különböző populációkhoz tartozó kovarianciamátrixok nem azonosak. Ebben az esetben a
megbetegedés két rizikófaktor együttes hatásával kapcsolatos. Ekkor a
Bayes-féle rizikófüggvény a
r . N 1 . det E
n 2 ( x 1 , . . . , x k ) = |l+ ^

r
exp J^ -

1

«r1 ( x l - m l l ) ( x s - m l s ) +

1

-1
+

a

* -i.b

Is
alakot ölti, ahol {o^ }

2

S(x

m

r 2l

)(X

m

s- 2s|]}

Is
ill. {a 2 } az A^ ill. A 2 populációhoz

tarto-

zó kovarianciamátrixok inverzéi.
Az (1) esetbén a rizikófüggvény szintfelületei hipersikök, a (2)
esetbén pedig kvadratikus felületek.
Példaként tekintsük áz ischaemiás szivbetegségek rizikójának becslésére három Szeged környéki községben végzett vizsgálatokat /ezek hasonlóak ahhoz a hét országbán végzétt vizsgálatokhoz, amelyet Ancel
Keys szervezett/. Először elfogadtuk mind az együttes normalitás, mind
pedig a kovarianciamátrixok azonosságának feltételét. A numerikus eredmények közül a következő táblázatot választottuk ki illusztrációként:
Az x ^ , x 2 , x 3 , x 4 rizikóváltozó rendre a systoles vérnyomás, a koleszterin, az életkor és a Quetelet index.
Ekkor
a=-15.272,

^=0.013,

32 =0.0Ö6 ,

&3='0,091

3 4 =0.159

Illeszkedési tábla .".".
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Pontosabb analizis azt mutatta, hogy a kovarianciamátrixok szignifikánsan eltérnek a két populációban. A (2) rizikófüggvényt használva ugyanazokra a rizikófaktorokra a következő illeszkedési táblát
kaptuk.
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Az élső esetben 20, a másodikban pedig 26 /súlyosan/ beteg esett a
felső négy decilisbe. így a második formula alkalmasabb azoknak az
egyedeknek kiválasztására, akiknek az ischaemiás szívbetegségre való
hajlamuk viszonylag nagy. A (2) formula azonban sokkal több paramétert
tartalmaz, igy ez a modell kevésbé stabil.
A logisztikus modellt egyszerűsége miatt még akkor is gyakran
használják, amikor a rizikóváltozók együttes normalitásának feltétele
nem fogadható el. Walker és Duncan [ll a modell paramétereinek becslésére egy iterativ eljárást ajánl. Módszerük szoros kapcsolatban áll
a számítandó a, 8^, ..., 8 k paraméterek maximum likelihood becslésével, ha feltételezzük, hogy (l) alakú annak az eseménynek a valószinüsége, hogy egy személy az A2 osztályba tartozik /azaz beteg/. [2]-ben
megmutattuk, hogy Walker és Duncan formuiái azonosak a likelihood
egyenlet Taylor-sorfejtésének elsőrendű tagjaival.
Woodböry, Manton és Stallard [ 3 ] krónikus betegségek longitudinális vizsgálatánál több logisztikus függvény szorzatát ajánlották. Ehhez hasonló eredményre jutunk, ha feltételezzük, hogy a rizikófüggvény
szintfelületei két vagy több hipersikból állnak. A Eayes-módszer is
ilyen rizikófüggvényhez vezet, ha a nagyobb /egészséges/ populáció alpopulációkra osztható, feltételezve az együttes normalitást és a közös
kovarianciamátrixot. Vizsgálatunkban két alpopulációt természetes m ó don meg lehet adni: volt 69 személy, aki kevésbé súlyos ischaemiás
szívbetegségben szenvedett. Ebben az esetben az A 2 /súlyos beteg/ populációhoz tartozó rizikófüggvény a
N2* e x p ^ i
n2(xr,.„.,xk)= ~ T T
J

i

als

£
r f - T

K

e X P

&

1,1=1

alakot ölti, ahol m^, m 2 és m 3

(x1-m2l) (xs-m2s)}
T-

^
VT"

Í X

l",Bil)(X^ÍB,}J

rendre az A^, A 2 és A 3

/egészséges,

súlyos beteg, kevésbé súlyos beteg/ populáció rizikóváltozói várható
értékeinek vektora. Ugyanazon rizikófaktorok esetén a következő illeszkedési táblát kaptuk:

•
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Ez utóbbi tábla majdnem ugyanaz mint az első, mivel az m^/ m 2 és m 3

vár

hatóérték vektor jó közelítéssel egy egyenesre illeszkedett a mintatérben. így a mi esetünkben ez a bonyolultabb elválasztási szabály nem hatékonyabb a klasszikus logisztlkus modellnél. Ez a megközelítés azonban
mégis Ígéretes, mivel ujabb szabadságfokokat ad anélkül, hogy lényegesen megnövelné a modell paramétereinek számát. Elképzelhető, hogy m á s képpen definiált alappopulációk esetén jobb eredményt kapnánk.
A Bayes-féle döntési eljárást alkalmaztuk arra az esetre is, amikor a rizikófaktorok között diszkrét változók /d.,...,d / is előfordulX

S

-

nak. Feltételezzük, hogy a diszkrét változók teljesen függetlenek, és
a folytonos vátlozóktól is függetlenek. Ekkor a megbetegedés a-posteriori valószínűsége
n2(x1...,xk;d1

f
r s
d s ) = |l +

ahol p^(d u )/ill.

p. (d )"[
^ ^ d M j exP

k
L-a -

^

x

i
^

,
(4)

annak az eseménynek a valószinüsége, hogy egy

egészséges /ill. beteg/ személy u-adik diszkrét rizikóváltozója a d u
értéket veszi fél. Ezeket a valószínűségeket a relativ gyakoriságokkal
becsülhetjük, az a, 8^,..., 8 k paraméterekre pedig ugyanaz a becslés
adható, mint az (1) esetbén.
A systoles vérnyomást, a koleszterint, az életkort és a Quetelet
indexet használva folytonos, az EKG V. Minnesota kódját és a dohányzás
Keys-féle kódját használva a diszkrét rizikófaktorként, a (4) esetben a
következő illeszkedési táblát kapjuk:
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Egy illeszkedési táblát epidemiológiai szempontból annál jobbnak
tekinthetünk, minél több beteg esik a felső decilisekbe. Megállapíthatjuk, hogy a mi esetünkben a fent vázólt modellek ebből a szempontból
nem mutatnak lényeges eltérést, ezért a legkönnyebben mérhető és számitható modellt tudjuk javasolni.
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Csoport

A tömegesen elterjedt krónikus megbetegedések gyógyításában és
hatékony megelőzésében alapvetőek a rendszeresen ismétlődő szűrővizsgálatok. A teljes lakosság minden betegségre kiterjedő - komplex szűrése megoldhatatlan, ezért kiemelkedő jelentőségű feladat az egyén
veszélyeztetettségéhez igazított szűrési ritmus kialakítása, amelynek
alapja - az adott bétegség/ek/-re vonatkozó rizikótényezők ismeretében - az eltérő mértékben veszélyeztetett lakosságcsoportok elkülönítése.
Budapest X. kerületében a Tüdőgondozó Intézetben jelenleg is folyó epidemiológiai modellvizsgálat fő célja a legelterjedtebb pulmonológiai betegségek rizikócsoportjaira célzott szűrési metodika kidolgozása. A fontossági sorrend figyelembe vételével a tbc-rizikócsoportok megbizható elkülönítése után, [l] a tüdődaganatos megbetegedések rizikócsoportjainak meghatározását tűzték ki célul.
Irodalmi adatok, valamint a megelőző modellkísérlet morbiditási
mutatói szerint feltételzhető rizikótényezők voltak az életkoron kivül a nem, a dohányzás, az előző rtg-felvételeken látható elváltozás,
a munkahelyi ártalmak, és a tartósan fennálló légúti panaszok.
A vizsgálat kezdetén az életkor alapján legveszélyeztetettebb
rétegnél a 40-74 éves korosztálynál - a szokásos ernyőképszürő vizsgálattal egyidejűleg - a fenti rizikótényezőkre vonatkozó kérdőives
felmérés történt, majd 3 illetve 6 év elteltével újra megvizsgálták
az érintett lakosságot.
Az adatokat, feltételezett rizikótényezők szerinti csoportosításban kontingencia-táblába rendezték, majd az első utánvizsgálat adatainak feldolgozásakor meghatározták az adott periódus alatt felfedezett
uj betegek megoszlását - továbbiakban incidencia - a tábla cellái között.
2
Az incidencia-ertekekre vonatkozo hipotéziseket X -próbaval ellenőrizve lényeges különbség mutatkozott a férfiak tüdőtumorincidenciája és a nőké között, /a férfiaké közéi 6-szoros a nőkéhez képest/,
lényeges rizikótényezőnek mutatkozott a dohányzás is; az erős dohányosok tüdőtumor-incidenciája szignifikánsan magasabb volt az egyáltalán nem vagy csak mérsékelten dohányzókénál. Veszélyeztetett rétegeket lehetett elkülöníteni az előző rtg-felvételeken látható elváltozás és a tartós légúti panaszok szerint is. Első közelítésben minden veszélyeztető faktort egyforma "súlyúnak", halmozott előfordulásuk hatását pedig additívnak tételezve fel a köv.etkező rizikócsoportokat határoztuk meg:
3 rizikófaktorral rendelkezett a lakosok 7,1 %-a, 2-vel 26,2 %,
1-gyel 40 % és fennmaradt 26,7 % rizikómentesnek mutatkozott.
A több rizikófaktorral rendelkező erősen veszélyeztetett lakosságcsoport megbetegedési kockázata kiemelkedően magas volt az egyáltalán nem veszélyeztetettekéhez képest. Figyelemre méltó eredmény
volt, hogy mig az egész népességben a nemek közti incidenciabeli eltérés szignifikáns volt, sem az erősen veszélyeztetett rétegben sem

- 257 a rizikómentes rétegben nem találtak lényeges különbséget. Ilyen és
ehhez hasonló nem kellően tisztázott kérdések szükségessé tették,
hogy a rizikótényezők egymáshoz való viszonyát figyelembe vevő elemzési keretet keressünk, s ezt a log-lineáris modellben találtuk meg.
Egy kontingencla-tábla log-lineáris reprezentációjánál azzal a
feltevéssel élünk, hogy a várt cellagyakoriságok logaritmusát előállíthatjuk bizonyos "természetes" paraméterek lineáris
függvényeként,
amelyek eleget tesznek néhány lineáris "kényszerfeltételnek". A "természetes" paraméterek a megfigyelt gyakoriságok logaritmusainak lineáris függvényei. Az irási kényelem és a könnyebb áttekinthetőség
kedvéért példaként tekintsük egy háromszempontu kontingencia-tábla
log-lineáris reprezentációját: Jelöljük a tábla általános elemét x.
1JK
val, az osztályozási kategóriákat A-vál, B-vel és C-vel, akkor feltevésünk szerint:
m

x.jk* - e

+

x.A

+

Xj B

+

x^+x,/13

+

...

+ xijkABC

(i)

érvényes, és a kényszerfeltételek a marginális összegekre vonatkozó
- természetes - feltételekből adódnak.
A \-kat főhatásoknak, illetve interakcióknak nevezzük, és a felső index jelzi, hogy mely táblafaktor/ok/ hatására indulnak. Egy log-lineáris modellt röviden a benne szereplő hatások és interakciók
szögletes zárójelek között való felsorolásával jelölünk.
Pl. az (1) modell röviditett jelölése a következő:
[A,B,C, ..., ABC]
Ezt teljes vagy szaturált modellnek nevezzük.
A log-lineáris modell kiválasztásánál az a cél, hogy a "jól" illeszkedő modellt találjunk, amely "takarékos" is egyben abban az érte
lemben, hogy a lehető legkevesebb paramétert használja. Takarékosság
tekintetében a két extrém példa a telitett modell és a teljes homogenitás hipotézisének megfelelő egyenletes eloszlást feltételező. A két
véglet között modellek tág varietása helyezkedik el, amelyeket ugy
nyerünk, hogy a modellben bizonyos interakciókat O-vá teszünk. Fontos
osztályt képeznek az un. hierarchikus modellek, amelyekben nem fordul
hat elő valamely magasabb rendű effektus anélkül, hogy összes olyan
alacsonyabb rendű interakció ne szerepelne benne, amelynek faktorait
ő részhalmazként tartalmazza. A hierarhikus modellek nagyon
kellemes
tulajdonságokkal rendelkező részosztályát képezik az un. felbonthátó
vagy grafikus modellek [.51.
Ezekre a modellekre az jellemző,
1/ hogy az MLE explicit alakban kifejezhető a marginálisok logaritmusainak lineáris függvényeként,
2/ a modell interpretálható a függetlenség, feltételes függetlenség,
feltételes homogenitás és homogenitás terminuséiban,
3/ olyan gráfreprezentációjuk van, amely segit eldönteni mintegy "ránézésre" is a modell felbonthatóságát.
Ha a log-lineáris analízist a hierarchikus modellekre korlátozzuk, az analizis első fázisában a lényeges effektusok kiszűrését végezzük el, a második fázisbán a hipotetikus modelleket teszteljük a
következő statisztikákkal.
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1 3 k

(2)
t

2

amely x eloszlású
aszimptotikusan n-p szabadságfokkal, ahol n az
elemszám és p a becsült paraméterek száma.
2
Mégjegyezzük, hogy G additiv egymásbaágyazott hierarhikus mo2

delieken, mig a Pearson-féle X -statisztikánál ez nem mindig teljesül.
Végezetül visszatérve saját alkalmazásunkra - mely még korántsem átfogó igényű, és validálását majd az ujabb utánvizsgálati adatok teljes feldolgozása után lehet elvégezni - 2 példát mutatunk be;
a log-lineáris analízist a BMDP programcsomag 3F programjának futtatásával végeztük. 3 éves utánvizsgálati incidenciaadatokra az [SD,MD]
modell jól . illeszkedett, /S a nem, D a dohányzás mértéke, M a morbiditás/, melyet ugy lehetett interpretálni, lévén felbontható modell,
hogy a nem és a tüdőtumor morbiditás feltételesen függetlenek a dohányzási szokásokra vonatkozóan.
Itt az
x

ijk*

= x

i.k ' x.jk/x..k

(3)

statisztika adja az "MLE" becslést.
Hasonlóan jó illeszkedést kaptunk - elemezve az erős dohányosok morbiditási tábláját - a következő szempontok szerint: nem, előző rtg-felvétel lelete, légúti panaszok. A szempontokat rendre, M,S,R,P betűkkel jelölve, a modell
[MR,MP,RS,RP,SP]
alakú.
Eddigi eredményeink is igazolják, hogy a log-lineáris modell alkalmas matematikai-statisztikai eszköz lehet a krónikus megbetegedések incidericia-megoszlásának feltételezett rizikófaktorok segítségével
való leirására, az egyes faktorok kölcsönhatásának tesztelésével mód
nyilik az eltérő mértékben veszélyeztetett lakosságcsoportok megbízhatóbb elkülönítésére is.
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DISCRIMINANT ANALYSIS WITH CATEGORICAL VARIABLES IN MEDICINE
Johannes

H a e r t i n g

Institut fiir Biostatistik und Medizinische Informatik der Martin-Luther-UniversitSt Halle-Wittenberg, DDR
Linear discriminant analysis originally developed by R.A. FISHER
in the. 1930's is a widely applied statistical method in medicine.
There are well-equipped computer programs of this method which are
implemented in nearly all known statistics program packages.
But a lot of disease entities or disease groups can only be
diagnosed with the help of symptoms and signs, that means in statistical
terms, with categorical variables. Therefore special approaches are
necessary to determine diagnostic allocation rules for categorical
data.
We apply several procedures based on¿the loglinear model which
is known from the analysis of multiway contigency tables. But several
other procedures are known which work in some instances with comparable
results. To begin with, most programs of linear discriminant analysis
have the possibility to prescale the variable categories. A second
known procedure, which is mostly applied by physicians, is the simple
product rule for the marginal probabilities assuming total independence of the variables. At first sight, it's surprising that this
procedure works very well in.some situations. Later on we will try to
explain this circumstance in the view of stability of parameter estimators. A third approach is the so-called logistic discriminant
analysis, which estimates the a posteriori probabilities directly with a
parametric model.
To evaluate the different approaches correctly an adequate performance criterion is to be chosen. In medicine most diagnostic,
therapeutic, and prognostic decisions have to be taken with uncertainty,
i.e. in a stochastic environment. Provided that the decision situation
is well-defined, the probability of correct classification respectively
its complement, the probability of wrong allocations, shortly error
rate, is an adequate measure of goodness of the discriminant analysis
method. It is intelligible and easy to interpret for medical reasoning.
Later on several kinds of error rates and their estimators have to be
distinguished.
Let me describe a specified diagnostic situation. An individual
/a patient/ is characterized by r categorical variables
X = (XV,...,X r )'
I

, X. with s. categories, j = l,...,r
J

3

'

which can be either dichotomous /with two possible categories/ or
polychotomous. Then the set of all possible states
3G = {x-, ,.. . ,x }
J.

S

has s, the product of all s . , elements.
J

To ease the following formulae only two populations, disease groups
n. , n with given a priori probabilities
, it are considered.

- 260 The state probabilities in both populations are
PCX =

{ i^)- = p i

,

P(X. = x i

I JI2) = q ±

Then the Bayes-optimal allocation rule,
/1959/, is
n

l

p

i

>

p

<

i

p

i ^

n

2

q

i

allocation to n^

q

i

allocation to n 2

i = 1,...,s.

given first by LINHART

allocation with prob. .5 to n^ resp. n 2

This optimal allocation rule yields the smallest possible error rate
r
s
F* = F(R*, f ): = £ min
{ir,p. , i^q.)
1 1
i=l
^ 1
In practice, however, the parameters p^ and q^ are unknown.
They must be estimated from given samples with known diagnosis or
population membership. Maximum likelihood estimates can be achieved
as frequencies of individuals in a state in the given sample:
f.
1

_ Y ü
n
l

,
1

-Ü21
n
2

Substituting them for the unknown parameters in the optimal allocation
rule the so-called plug-in-rule is obtained.
When only small or intermediate samples are available this
estimated allocation rule often yields disappointing results. This
comes from the instability of the estimates becauese of the sparsity
of the state counts. Therefore the other mentioned procedures yield
sometimes superior results. From our experiences in multiway contingency
tables we use in our algorithms loglinear models of different order,
especially the model of total independence, the loglinear model with
interactions of first order, and the plug-in model from the state
counts, also called actuarial model.
The crucial point in the choice of an adequate estimated allocation rule is a good estimator of the rate of wrong allocations with
this estimated rule applied for new individuals of unknown disease
group membership. This means, the actual error rate
F(R,f)=

^
i ^ i ^ i

irp

+

^
i:1r

t2q. +
A>ir2<5i

^

*iPi^2qi

' isir l*i oir 2*i

has to be estimated. It depiends on the unknown population parameters
p ± and q i .
The simplest way to estimate the actual error rate of a given
estimated rule is the resubstitution methdd. The individuals from
the given samples are allocated with the given rule, and the frequency
of wrong allocations is counted. The resulting rate is also called
apparent error rate:

- 261 A A
F(R,f) =

S
A
A
E mill { ir1pi , ir2qi }
i=l

But this resubstitution rate has the tendency to give optimistically
biased results.
Not only with categorical variables but also with continous
variables the following inequality holds
(COCHRAN & HOPKINS 1961,
HILLS 1966):
E{F(R,f)} £ F(R*,f) £ F(R,f)
It means that the apparent error rate has an optimistic bias as
estimator of the optimal error rate and an even greater bias as
estimator of the actual error rate.
That's why the apparent error rate is no reliable estimator of the
actual error rate. It has to be corrected by an estimator of the bias.
A parametric and a nonparametric version are given. To begin with, the
bias per state can be expressed as a product of binomial terms. This
can be approximated by a normal term. Therefore the total bias can be
estimated as sum over normal approximations of the bias per state.
S
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density of the standard normal distribution./

The quite known hold-one-out estimation, for continous variables
first proposed by LACHENBRUCH (1968), is a nonparametric version of
an estimator of the bais. The estimation will be carried out in a
cyclic process. In every cycle one individual will be hold out of the
sample, the allocation rule will be estimated from the remaining and
will be applied to the single individual. After cyclic repetition for
every individual the number of wrong allocations will be counted.
This procedure gives a nearly unbiased estimation of the actual error
rate. In the case of categorical variables this cyclic process can be
brought into a closed formula.
F u = F (R, f ) +

1
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Though it looks rather complicated it can be carried out in most
cases even with paper and pencil.
The two mentioned methods of estimating the actual error rate
are implemented in a combined model choice and variable selection
procedure. The principal performance is shown in Figure 1. In order
F(R,f)

UNA

AKT

BIR,
Figure 1.

max

- 263 to, limit the computational effort a step by step forward selection
and model choice procedure is carried out. We begin with the most
complex model /actuarial model/ and thé best single variable. Step
by step single variables are added up" to that point where the actual
error rate decreases. Then we change to the loglinear model of first
order, add further variables by controlling the actual error rate and
eventually change to the independency model and calculate the
corresponding estimated actual error rate. We decide for that model
and that variable which yields the best estimated actual error rate.
The procedure is described in detail in HAERTING (1979). We cannot
claim optimality but in our experience it yields rather satisfying
results.
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A. HOTELLING T 2 ÉS A DISZKRIMINANCIA—ANALIZIS ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A TOXIKOLÓGIÁBAN
Eőry Ajándok, Elek Sándor
Gyógyszerkutató Intézet Kv. Budapest
Mindazok a matematikai módszerek, amelyeket a toxikológiai kísérletekben általában alkalmazunk, tehát az un. egyváltozós biometriai módszerek a változók statisztikai függetlenségét tételezik fel
ahhoz, hogy helyes következtetést vonjunk le a hipotézisre vonatkozó
döntésünk.során. Ha a változók függetlenségére vonatkozó feltétel
nem teljesül, érvénytelen a statisztikai próba, torzítottak a becsült
mutatók.
A toxikológiai vizsgálatok során nagyszámú, egymástól nem független klinikai-kémiái, hematológiai, elektrofiziológiái, teiratológiai, stb. paraméter változásának mérését végezzük. Ha az adatok
eloszlása normális, a jól ismert t-próbát alkalmazzák a kezelt éjs a
kontroll csoport átlagértékeinek összehasonlítására. Ezt követi az
értékelés második fázisa, a paraméterenként kapott t-értékek alakulása alapján az összhatás értékelése. A paraméterek toxicitás értékének valamifajta súlyozásával egyesek mellőzhetők, más paraméterek
változása pedig az érdeklődés középpontjába kell kerüljön.
Napjaink experimentális toxikológiája tehát sürgető igénnyel
veti fel az elváltozások összetett és tárgyilagos megítélését biztositó eljárás vagy eljárások keresését. Mivel a biometria
többváltozós módszerei alapvetően szintetizáló jellegűek, igy fordult a figyel
münk a Student féle t-próba többváltozós általánosítását jelentő
2
Hotelling T és az ezt követő számításokon alapuló diszkriminancia-analizis /a későbbiekben DA/ felé.
A DA-el megválaszolható kérdések:
1. Több kvantitativ paraméter /tulajdonság/ együttes figyelembevételével kimutatható-e szignifikáns különbség a kontroll és a kezelt
csoport között?
2. Keresünk egy összevont jellemzőt /z/, amely mint toxiaitási mérőszám > alkalmas lehet pl. egy szervfunkció toxikus elváltozásának
kvantifikálására:
z = w.X. + w~X 0 + w,X- + ... + w X m
11
22
33
m m
ahol X^ az i-edik paraméter értékét, w^ pedig a paraméter értékéhez rendelhető súlyokat jelöli.
3. Mennyire függ a kontroll és a kezelt csoport különbsége az egyes
tulajdonságoktól? Másszóval: az egyes tulajdonságoknak
egymáshoz
való viszonya mennyire jelentős a toxikusság megítélése, a két
csoport szétválasztása szempontjából?
Végül még egy paraméternek, az időnek, a toxicitás vizsgálatokban betöltött szerepéről kell szólnunk. Ennek figyelefnbevétele tulaj
donképpen DA-k sorozatának elvégzésével arra a kérdésre is választ
adhat, hogy pl. az organotoxikus elváltozás mennyire tartós az idő-
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- 267 "ben, meddig fokozódik vagy mikor csökken /Eöry és Elek, 1982/. Ugyanazon a vizsgálati csoporton belül elemezve az idö szerepét, az egymintás t-próbá analógiájára az egymintás DA-t alkalmazzuk páros megfigyeléseinkre.
Eredmények

Egy citosztatikum hatását vizsgáltuk a májfunkció toxikus elváltozása megítélésére egyszeri per os kezelést követően kutyákon 42 na
pos időintervallumban az 1,, 4., 7., 10., 14., 20., 28., 35., és 42.
napokon. A kapott "z" összevont paraméter átlagértékeit a számitógép
értékelte a kontroll és a kezelt csoportra. Ezeknek az átlagoknak a
különbségét szemléltetjük az 1. ábrán az idő függvényében. A kapott
különbség a kontroll és a kezelt csoport "távolságá"-nak tekinthető,
o
ez az' un. Mahalanobis távolság, a D . Az ábrán bejelöltük, hogy a
májfunkcióban bekövetkező növekvő toxicitás a 7. naptól már szignifikáns és ez csak fokozódik /a 2. naptól már P<0,5 %-os szinten/V Ez a
citosztatikumokra általában jellemző, elnyújtott toxicitásnak felel
meg. Ugyanezen az ábrán a paraméterenkénti t-értékek alakulását is^
bemutatjuk. Az összehasonlítás szemléletesen mutatja a DA nagyobb érzékenységét: mig a GOT és GPT szint csak kis mértékben változik szignifikánsan és ez csak egyes időpontokra i g a z b a májfunkció toxikus el
változását
a toxicitási mérőszámon alapuló D jobban mutatja.
A következő ábrán /2. ábra/ a kontroll és a kezelt csoportra a
dimenzió nélküli "z" mérőszám értékének gyakorisági eloszlását mutatjuk be. Az ábrán feltüntettük azokat a súlyokat is, amiket a vizsgált
szérum-enzimek az analizis során kaptak. Eszerint a GOT és GPT lényegesen nagyobb szerepet játszik mint az alkalikus foszfatáz az összevont értékmérő kialakitásában. Az ok részben abban keresendő, hogy az
alk. foszfatáz és a GPT között szoros korrelációt észleltünk a 14.
naptól és a DA ilyen esetben a korrelált faktorok súlyát eszerint módositja.
A korreláció alakulása az alk, foszfatáz és a GPT szintje együttes növekedésének felel meg a 14. naptól, mig a GOT szint az induló
értékhez viszonyitott csökkenés után a 14. naptól stabilizálódott.
Htivátkozdsö k

1. Eőry A., Elek S. /1982/: Organotoxicitás megitélése diszkriminancia-analizissel. Előadás az Experimentális Toxikológia'82 szimpóziumon, okt. 11-13.

- 268 TESTFELSZINI POTENCIÁLTÉRKÉPEZÉS ADATAINAK FELDOLGOZÁSA STATISZTIKAI
MÓDSZEREKKEL
Rochlitz Tibor, Kozmann György, Préda István
MTA Központi Fizikai Kutató Intézet, Orvostovábbképzö Intézet II. Belklinika
A sziv által generált testfelszini potenciáleloszlás kísérleti'
meghatározása sok /> 100/ pontban mért unipoláris EKG elvezetések meg-felelő gyakoriságú /500 Hz-1 kHz/ mintavételezésével nyert adatokkal
jellemezhető. A kísérleti munka méréstechnikai feladatainak megoldására ma már a világ sok országában megfelelő - számitógéppel segített
sokcsatornás adatgyűjtő és megjelenítő eszközök állnak rendelkezésre
[13.
Jelenleg az alapvető kutatási feladatot az olyan módszerek kidolgozása
és ellenőrzése jelenti, amelyek a kísérleti uton nyert adattömegből a
klini.kum számára hasznosítható eredményeket szolgáltatnak.
A dolgozat módszertani áttekintését és néhány előzetes eredményét
adja annak a kutatási tevékenységinek, amelyét a Központi Fizikai Kutató Intézet és az Orvos továbbképző Intézet közös munkacsoportja folytat
nemzetközi kooperációban a Pármai Egyetem Általános Fiziológiai Intézetével. Ez a kutatás a testfelszini potenciáltérképekből egyszerűen
számitható paraméterek készletének alkalmazásával olyán statisztikai
döntési szabály kidolgozására törekszik, amely kielégítő pontossággal
képes elkülöníteni a bal Tawara-szár block mint ingervezetési zavar
fennállása esetén az ischemia, a szívizom infarktus, a balkamrai
hypertrophia vagy ezek valamely kombinációjának egyidejű fennálását.
A fenti kutatási célkitűzés létjogosultságát alátámasztja, hogy
a szívizom infarktus hagyományos EKG módszerekkel történő kórismézése
a klinikai kardiológia általánosan elismert diagnosztikus módszere,
kivéve az akut, vagy krónikus szívizom infarktus mellett egyidejűleg
fennálló bal Tawara-szár block vagy jobbkamrai pacemaker ingerlés eseteit [2], Ez utóbbi két esetben ugyanis a jobbkamrainál lényegesen nagyobb tömegű balkamra megkésve, és a hagyományos ingervezető pályától
alapvetően eltérő módon kerül ingerületbe [3], ezért a szívizom infarktus diagnózisának felállítására a hagyományos EKG kritériumok nem
alkalmasak [4], igy a diagnózis jórészt csak a klinikai tüneteken és
az akut szívizom elhalás okozta enzymeltéréseken alapulhat. A probléma
jelentőségét megvilágítja az is, hogy a koszóruérbetegségben szenvedő
populáció mintegy 8-10 %-a egyidejűleg bál Tawara-szár blockban is
szenved és ez utóbbiaknál az angina pectorisos roham, valamint az akut
életveszélyt jelentő szívizom infarktus 'elkülönítése a hagyományos
EKG diagnosztika alapján sokszor lehetetlen.
Módszer
A vizsgálat 58 bal Tawara-szár blockos /BTB/ páciens adatain alapul, amelyből 38 az együttműködő olasz intézetbén, 20 pedig a magyar
kutatócsoportnál készült. A kísérleti anyag orvosi szempontból finomabb jellemzőit, azaz a vizsgált bal Tawára-szár blockos betegek szárblockkal egyidejűleg fennálló klinikai kórformáit, illetve ezek különböző kombinációit az 1. Táblázat mutatja.
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L_^osztály
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1
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1. Táblázat

A statisztikai vizsgálatokhoz rendelkezésre álló
kísérleti anyag /MI: myocardiális infarktus, BH:
balkamrai hypertrophia, Is ischemia/

Az egyes kórállapotok validizálása a két munkacsoportnál, egységes kritériumok szerint, a BTB kialakulását megelőzően készült EKG
felvételek analizisén /a BTB-t megelőzően lezajlott infarktus esetében/, illetve a következő nem EKG tipusu vizsgálatok kiértékelésén
alapult:
a./ Klinikai vizsgálat. Ez magába foglalta a beteg kórelőzményét,
fizikális vizsgálatának adatait.
b./ Kétirányú kardiológiai mellkas röntgen vizsgálat, mely alapján a balkamra hypertrophiát, illetve ischemiára /hypokinesis/
és korábban lezajlott infarktusra /dyskinesis, akinesis/ eltéréseket Ítéltünk meg.
c./ M-mode eahocardiographiás vizsgálat: ahol a mitralis billentyű és balkamra hátsó fal diastolés falvastagságát, a balkamra systolés és diastolés átmérőjét és vizsgáltuk a balkamra
hátsó fal és lateralis regio, valamint interventricularis
septum falmozgás zavarait.
d./ Az esetek egy részében ventriculaographiás és szelektív
coronarographiás vizsgálat is rendelkezésre állt, ami a balkamra tömegre, funkcióra és az esetleges falmozgási rendellenességre adott fölvilágosítást.
A testfelszini potenciál eloszlás mérése a KFKI-OTKI mérőrendszere esetén 120, a pármai munkacsoportnál 219 pontban történt. Az elektródákkal lefedett terület /kulcscsonttól lefele számitótt 42 cm-es sáv/,
a mintavételi frekvencia /500 Hz/, a mért páciens testhelyzete /fekvő/,
az alapvonal meghatározás, valamint a hullámkiemelés módja mindkét munkacsoportnál azonos, vagy igen hasonló volt.
A statisztikai feldolgozás céljára mindkét munkacsoport páciensenként 8, félig empirikus, félig statisztikai meggondolások alapján
származtatott paramétert használt. A 2. Táblázat tartalmazza a paraméterek listáját.
Azt, hogy a páciens kiválasztási, a mérési és adatfeldolgozási
előírások kompatibilis eredményeket szolgáltatnák, részbén azonos egyénekről készült felvételek és kiértékelések egybevetésévél, részben pedig az orvosi értelemben azonos patholőgiás esetek /Massey-féle, a
rendezett statisztikai minták összehasonlításán alapuló/ homogenitás
vizsgálatával lehetett igazolni.
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Paraméterek

listája

1.

A testfelszinen mérhető legnagyobb potenciálkülönbség
QRS idején

2.

A testfelszínre vonatkoztatott abszolutt integrálok
nagyobbika a QRS idején

3.

A minimális értékek összege a QRS középső harmadában

4.

A potenciálkülönbségek összege a QRS középső harmadában

5.

Az abszolút integrálok összege a QRS középső harmadában

6.

A testfelszinen mérhető legnagyobb potenciálkülönbség
ST-T idején

7.

A maximális értékek összege az ST-T idején

8.

A maximális értékek összege az ST-T első 150 ms-a idején

2. Táblázat

a

leg-

áz

A testfelszini potenciáltérképek statisztikai vizsgálatánál alkalmazott paraméterek listája.

A változók egymás közötti összefüggésrendszerét, a különböző
osztályok szétválaszthatóságát főkomponensanalizissel vizsgáltuk [5]
/Karhunen-Loeve transzformáció/. Ezen belül első lépésként az eredeti X^ változókat a mérethatás kiküszöbölésére standardizáljuk:
X

1

=

X. - M.
1

1

b

i

/i = l,...,p/

(1)

ahol: M^ az i-edik változó középértéke,
S^ az i-edik változó szórása.
Ezután egy lineáris transzformációval kapjuk meg a standardizált változókból a főkomponerisváltozókát az alábbi egyenlet szerint:
= -T
C = U • X

P

másképpen

C.
=
3

E
i=l

u.
. X.
13
~1

(2)

A transzformáció mátrixát ugy határozzuk meg, hogy a standardizált
változók kovariancia mátrixának /az eredeti változók korrelációs mátrixa/
sajátértékéhez tartozó sajátvektora a mátrix első oszlopa,
a

2^1

sajátértékhez tartózó sajátvektor a mátrix második

oszlopa,

stb:
Bizonyitható, hogy a transzformáció az eredeti
bázist ortonormált bázisba viszi át, a főkomponehsváltozók korrelálatlanok. A transzformáció optimális abban az értelembén, hogy az első főkomponens varianciája foglalja magába az összes változó varianciájának legnagyobb
közös részét, és igy tovább. így az első két főkomponensváltozó által

i

;

- 271 'meghatározott sikban ábrázolva a megfigyelési egységeket, vizsgálhatjuk a változók együttes diszkriminációs hatását. Vizsgálataink
során diszkriminanciaanalizis segítségével ellenőriztük, hogy milyen mértékben választhatóak szét osztályokra a megfigyelési egységek. Ennek lényege, hogy az előzetes ismeretek alapján azonos osztályba sorolt egységek középérték vektorainak /M./ és a változók variancia mátrixának /I/ segítségével meghatároztuk az adott megfigyelési egység távolságát /Mahalanobis D 2 távolság/ az egyes osztályoktői és a legközelebbi osztályba soroljuk [6] azaz:
X

€

A,

ha

Erédményék,

D^

=

(X-Ma) • S

• (&-MA) <

(3)

D^

kövétkeztetések

Az 1. Táblázat szerinti kisérleti anyag főkomponens analízise
során a standardizálási lépést követően az adódott extrém értékek
miatt 4 megfigyelési értéket kizártunk a további vizsgálatból. A megmaradt 54 /35 olasz + 19 magyar/ megfigyelési egységből számolt kumulativ

\

0,74 •

q
\
sajátérték százalékok / E —j ahol qáp/ a következők voltak:
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3. Táblázat
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Az 54 megfigyelési egységből számolt főkomponensekhez
tartozó kumulatív sajátérték százalékok

Azaz az első két főkamponensváltozó az összvariancia 85 %-át tartalmazza. A két főkomponensváltozó koordinátasikjában ábrázolhatók a megfigyelési egységek /l. ábra/. A pontok melletti számok az 1. Táblázat
szerinti osztályba tartozást jelentik /arab szám az olasz, rónai szám
a magyar munkacsoport megfigyelései/. Látható, hogy az 1, 2, 3, 4 osztályok igen jól szétválaszthatóak, az 5-ös osztály ezzel szemben csak
a 3-astól és a 2-estől különithető el megfelelően.
A diszkriminanciaanalizis tanitó csoportjának az olasz anyag első négy osztályát használva, és a magyar anyag infarktusos és ischemiás
csoportjával végezve a tesztelést, a 2. ábrán összesített eredmény
adódott.
Jóllehet a tesztelési eljáráshoz felhasznált esetek kis száma
végleges következtetés levonására nem alkalmas, a bemutatott előzetes
eredmény mindenképpen biztatónak, tekinthető a jövőbeni klinikai hasznosíthatóság szempontjából.
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1. ábra

Az 54 megfigyelési egység ábrázolása az első két főkomponens
által meghatározott koordinátarendszerben.

Gépi besorolás

Orvosi
besorolás

btb+mi

2. ábra

BTB+MI

7

BTB+I

2

btb+bh

btb+i
2

1

5

A számitógépes os ztálybasorolás eredménye
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- 273 - FÖKOMPONENSANALIZIS MODELLEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA KIVÁLTOTT POTENCIÁL
ADATOKON
Czobor Pál, vitrai József, Simon Gábor, Ivanyos Gábor, Varga László,
Marosfi Sándor
Semmelweis OTE Psychiátriai Klinika, Semmelweis OTE Számítástechnikai
Csoport, ELTE Matematikus szak, V. évfolyam, Budapesti Hőerőmű Vállalat Számítástechnikai Csoport
Annak ellenére, hogy a lineáris modell érvényessége a kiváltott
potenciálok /KP/ esetében elvileg erősen vitatható, a gyakorlatban
/a KP-ok adatfeldolgozásának gyakorlatában/ főkomponens-analizis
/PCA/ alkalmazásával jó eredmények érhetők el: a legtöbb szerző
egyetért abban, hogy mindössze néhány /2—6/ faktor segítségével már
igen jó adatredukció lehetséges /a megmagyarázott variancia értéke
általában 70-9 5 %/ [1, 2, 31. A módszerben rejlő ilyen lehetőség más
adattömörítő módszerekkel történő összehasonlítás után még inkább
szembetűnő [4].
A fenti eredmények ellenére a PCA módszerrel kapcsolatban ugyanakkor számos módszertani probléma vár megoldásra. Ezeknek a problémáknak a vonatkozásában gyakran a priori szakmai ismereteink nincsenek,
így igen gyakran nehézséget okozhat a megfelelő PCA modell kiválasztása, hiszen a "kitűzött cél és az alkalmazott módszer egymással interakcióban áll" [önvizsgálatainkban különböző vizuális ingerekre kapott KP-okra elvégzett - kovariancia /cPCA/ továbbá korrelációs mátrixból /rPCA/ kiinduló variniax rotáció nélküli valamint varimax,/PCAv/ rotációt is
magukba foglaló - PCA-k eredményeit kivántuk összehasonlítani. Az ösz- '
szehasonlitás szempontjai: 1./ adatredukció önmagában, 2./ adatredukciós és egyidejűleg figyelembe vett osztályozási kritérium.
Módszer
A vizsgálatokban 8 egészséges fiatal személy /életkor: 20-28 év/
vett részt. A vizsgálati sorozat délelőtt 9 óra körül indult és másnap 8 óra körül fejeződött be. Ez idő alatt kb. 90 percenként 4 különböző vizuális inger /flash = F, sakktábla = CH, piktogram = A,
piktogram inger, amelyet egy másik piktogram "fed" = MA/ segítségével
átlagolt kiváltott válaszókat vettünk fel /elvezetés: 0 z - A ^ ;
C

Z

- A. _/, 3 személynél a F ingert minden ülés végén megismételtük.
I C

Egy-egy 500 ms-os potenciált 100 mintavételi pont reprezentált.
Minden egyes személy KP-jait kükön-külön többféle PCA-nak vetettük alá, majd az eredményül kapott PC-értékek alapján a különféle ingerekre kapott KP-okat SWDA segítségével próbáltuk elkülöníteni.
Egy-egy szémélyről 8 PCA és 8 SWDA futást nyertünk, a két elektróda
poziciőt is figyelembe véve.
A programok a BMDP 1977-es verziójának 4M ill. 6M programjai
voltak. Az SWDA-ban a terminálási kritérium a Wilks-lambda csökkenése /discriminant method:2/, az F-to-enter 3.01, az F-to remove 3.0
volt. Klasszifikációra a jackknife módszert használtuk.
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Kovariancia vs. korreláció
A cPCA és rPCA-k kumulativ százalékainak különbségeit az öszszes személyre nézve átlagolva a kapott átlagos különbség minden öszszehasonlitásban és minden PC sorszámnál pozitiv előjelű /I. táblázat/. A táblázátból az is megfigyelhető, hogy a két módszer ilyen
szempontból vett különbsége a bevont PC-k számának növekedésével csak
viszonylag "lassan" csökken.
I. táblázat
A cPCA és rPCA által megmagyarázott variancia százalékok közötti átlagos különbség / S.D.

a PC-k
sorszáma

occipitalis

centralis
rotált

nem rotált

nem rotált
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a: nem szignifikáns
Ugyanazon adatokon alapuló cPCA-k és rPCA-k eredményei általában
különböznek. Megegyezés csupán abban a speciális esetbén várható, ha
a szórások pontonként megegyeznek. Annak ellenére azonban, hogy a
szórások az elemzett görbéken pontonként eltérnek, megállapítható,
hogy a cPCA első PC-je az rPCA első két PC-je közül valamelyiknek
viszonylag jól megfelel /r > 0,8/. A kétféle PCA-ból nyert loading
függvények közötti hasonlóság mértékeként a korrelációs koefficienst
alapul véve - a maximális korrelációk megkeresése után - megállapítható: a cPCA során kapott PC 5 személynél az rPCA során is első PC
lesz, mig 3 személy eseten 2. PC lesz.
Adatredukció: a rotálás hatása
Adataink szerint az első 10 rotálatlan PC által létrehozott altér /mind a kovariancia, mind a korrelációs mátrix esetén/ átlagosan
a KP-ok összvarianciájának 96 %-át leírja és a megmagyarázott variancia minden esetben 95 % fölött van. Ezéknek az altereknek az uj bázisait kerestük meg a varimax rotáció kritériumát felhasználva. A különböző futások összegzett adatai azt mutatják, hogy az egyes rotált
PC-k által megmagyarázott variancia a legvalószínűbbén a 2. és 3. PC
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A rotálatlan és rotált PC-k által megmagyarázott variancia kumulatív százalékai között az első két PC után az eltérés közel 20 %os, de még 6 PC után is jelentós különbség tapasztalható a rotálatlan
változat javára.
Osztályozás
Ha a négy különböző PCA módszer után az elválasztásba bevont
összes PC-bol kanonikus változókat képezünk és a legjobban elválasztó
két kanonikus változó terében ábrázoljuk a képekre kapott csoportátlagokat, feltűnő, hogy a különböző módszerekkel kapott eredmények között lényeges eltérés nincs /l. ábra/: a kanonikus változók terében a

1. ábra.

A különböző képekre kapott kiváltott válaszok elhelyezkedése a két legjobban elválasztó kanonikus változó terében.
Szaggatott vonal = eredeti adatokból képezett kanonikus
változók tere; folytonos vonal = a négy különböző PCA után
kapott kanonikus változók tere /C.P. = vizsgált személy/.

négy képre kapott EP-k átlagai által meghatározott alakzatok egymást
gyakorlatilag teljes mértékben lefedik. Ugyanakkor ezek az alakzatok
az eredeti EP változókból - hasonló módon - kapott alakzatokkal is
nagymértékű hasonlóságot mutatnak, jelezve, hogy a képek közötti
intraindividuális viszonyok csak kissé torzultak. A PC-k-ből kiindulva azonban a képek távolsága általában kisebb, hiszen a módszer
szétválasztási és adatredukciós célokat együttesen figyelembe véve

- 276 nem optimális.
Ha az adatredukció és szétválasztás követelményét a különböző
PCA + SWDA eljárások összehasonlítása során fokozottan figyelembe
akarjuk venni /esetleg lO-nél jóval kevesebb PC-t akarunk használni/,
akkor a legjobb jackknife százalékok önmagukban kevésbé informatívak,
hiszen számitásba kell vennünk az elválasztáshoz szükséges kiszámítandó PC-k számát is. Ennek figyelembevételére egy olyan paramétert
alakítottunk ki, amelyben a szétválasztási százalékot a legnagyobb
indexű PC sorszámával osztottuk. így lényegében egy olyan számhoz jutunk, amely egy PC szétválasztásra gyakorolt átlagos hatását mutatja
a legjobb szétválasztás esetén. Az utóbbi paraméter vonatkozásában
a cPCA és rPCA változatok között occipitálisan és centrálisán is átlagosan kb 4 % eltérés van az elválasztásban szereplő egyes PC-k
"teljesitménye" között. Ez az utóbbi különbség adatredukciós szempontból már jelentősnek mondható, hisezn figyelembe véve, hogy a be-,
sorolásnál átlagosan több mint 4 PC bevonódik, a különbség négy PC
után már kb 16 % lesz.
Megbeszélés
A cPCA és rPCA módszer használata esetén lényegében egyetlen
jelenséget tükröző különböző folyamatok optimális közelitése a cél.
Azt, hogy a sztochasztikus kapcsolat mértékeként a kovarianciát, vagy
a korrelációt használjuk-e, vagyis, hogy "a standardizálás kivánatos-e
a végső analízisben, nem statisztikai alapokon kell eldönteni" [,6l.
Abban az esetben, ha a vektorváltozó komponensei azonos mértékűek
- ami a KP-ok esetében is fennáll - nincs a priori ok a korrelációs
mérték választására [,7l.
Annak ellenére, hogy az eredeti - és a standardizált KP mértéktér dimenzionalitása elméletileg azonos, a kétféle tér effektív dimenzionalitása /vagy "domináns dimenzionalitása", Rao [81/ adataink szerint különbözik. Ez abból következik, hogy a cPC-k esetén a megmagyarázott variancia kummulativ százalékának növekedése - az adatredukció
szempontjából leginkább fontos első PC-kre nézve - jóval gyorsabb, mint
az rPC-k esetén.
Hasonló eredményekre jutott vizsgálatai során John [9] is. Véleménye szerint, abban az esetbén, há kovariancia mátrixot használ, akkor a tér "apparent dimenzionalitása" kisebb lesz: "Mivel nem minden
jel egyforma teljesítményű, azt várjuk, hogy a kapott eredmény viszonylag egyszerűbb lesz, mivel az érősebb jelek hatását fogja tükrözni".
Ugy gondoljuk az előbbi magyarázatot azzal lehetne kiegészíteni,
hogy az adatleirás szempontjából nem szerencsés, hogy a korrelációs
mátrixbán az alacsonyabb - relatíve több zajösszetevőt tartalmazó amplitúdókat a kevésbé zajos jelamplitudókkal azonos módon sulyozzuk.
Ilyenkör ugyanis nemcsak a leírandó hullámforma változatok száma növekedhet, hanem a jelek közötti összefüggésrendszer e lemezbe tősége is
kevésbé megbízhatóvá válhat.
A különböző módszerek PC^iből képzett kanonikus változók terében az egyes képekre kapott KP-ok átlagai hasonló módon helyezkednek
el. Ez az elhelyezkedés hasonló a képeknek az eredeti adatokból képzett kanonikus változók terében való elhelyezkedéséhez. Ha tehát az
adatredukció követelményét nem tartjuk szigorúan szem előtt, és az
adatokat egy átlagosan 96 % varianciát magyarázó altérbe vetítjük a
PC-k segítségével, a képek intraindividualis KP-térben elfoglalt hely-
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variancia megtartás mellett is a képek közötti távolságok az eredeti
változók teréből képezett kanonikus változók terében nagyobbak, továbbá a szétválasztás százalékai is jelentősen javulnak.
A PCA utáni adatfeldolgozás - a jelentős adatredukció ellenére
is - számos problémát rejt magában. Mivel utófeldolgozási célokra
igen gyakran egyváltozós módszereket /varianciaanalízis, t-teszt/
használnak, a variancia alapján jelentősnek tünő PC változók viszonylag nagy száma miatt még mindig meglehetősen sok számolás szükséges.
Emiatt a kutatók gyakran a PC változók preszelekciójára kényszerülnek
és az összehasonlításokat csak az első néhány PC vonatkozásában végzik
el. Adataink /melyeket az elválasztás százaléka és az elválasztásban
szereplő PC-k indexeinek együttes figyelembevételével kaptunk/ arra
hivják fel a figyelmet, hogy egy ilyen preszelekció az irodalomban
leggyakrabban használt rPCAv módszer esetén - összehasonlítva a
cPCA módszerrel - jelentős információveszteséget okozhat. /Például
a centrális elvezetésben az rPCAv után a diszkriminálásban legjelentősebb, SWDA-bá elsőként bevont PC sorszáma 4 esetben volt négynél nagyobb. Az ezen PC—k által megmagyarázott variancia egyetlen PC—nél sem
haladta meg a 10 %-ot./
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Vitrái József, Czobor Pál, Simon Gábor, Varga László, Marosfi Sándor
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Psychiátriai Klinika és Számítástechnikai Csoport, Budapesti Hőerőmű Vállalat
A kutatók, hipotézisük igazolására gyakran alkotnak olyan kisérleti modellt, amelyben vizsgálati objektumok csoportjait ugy próbálják
elkülöníteni, hogy egyidejűleg megkeresik azokat a paramétereket, amelyek a csoportok eltérő sajátosságait jól tükrözik.
Elméleti és gyakorlati szempontok miatt egy másik probléma megoldása is ugyanakkor gyakran kívánatos, nevezetesen, a diszkrimináláshoz szükséges változók számának redukciója.
Elvileg két lehetőség adódik az előzőekben megfogalmazott kettős
cél eléréséhez: még a diszkriminális e.Vőtt csökkentjük az eseteket reprezentáló változók számát, vagy csupán eleve olyan mesterséges változókat hozunk létre, melyek a szétválasztás szempontjából jelentősek,
és ily módon redukáljuk az eredeti dimenziók számát.
•Ismereteink szerint a kiváltott potenciálok elemzésére az első
lehetőséget ezideig alapvetően ugy próbálták kihasználni, hogy vagy
valamilyen a -priori elv alapján kis számú kiváltott potenciál paramétert definiáltak /pl.: csucsamplitudö-, latencia, szinuszoid vagy
Gauss-görbékhez való hasonlóság/, vagy néhány, az adatok belső sajátosságaiból adódó, a posteriori változót állitottak elő főkomponens
analízissel /PCA/, majd az igy jellemzett kiváltott potenciálokat
diszkriminancia analízisnek /DA/ vetették alá Cl]..
Második lehetőségként eddig az eredeti adatok lépésenkénti diszkriminancia analízisének /SWDA/ lehetősége merült fel [2],
Az elválasztás optimalitása szempontjából azonban e módszerekkel kapcsolatban komoly problémák vethetők fel. Nyilvánvaló ugyanis,
hogy mind az "önkényes" kiváltott potenciál paraméterek használata,
mind az SWDA alkalmazása információ veszteséghez vezethet, amelynek
szignifikanciáját igen nehéz felbecsülni [3]. Á PCA-nak az elválasztásban felmerülő problémáit a kiváltott potenciálok elemzésében mindezideig nem tisztázták megfelelően. Az elmélet alapján ugyanis a PCA
olyan adattömörítő eljárás, amely a diszkriminálás szempontjából nem
optimális, mivel optimális tulajdonságai csak a teljes variancia le- .
írása esetén mutatkoznak meg [4], Ugyanakkor a diszkriminálás csupán
a csoportok közötti, azaz betwéen-varianciát hásznositja.
Ezen előadás anyagát egy olyan vizsgálat tapasztalatai adják,
amelyben a between-varianciát optimálisan - a lehető legjobb adatredukció megvalósításával - leiró mődszért, a kanonikus komponens elemzést tanulmányoztuk. - - - - - - - - .
Módszer
A kanonikus komponens elemzés /CCA/ elve
Az általunk kipróbált CCA módszer lényegében a kanonikus korreláció felhasználása a vizsigálati populációt alkotó esetcsoportok
el-

- 279 /térő vonásainak optimális jellemzésére. Optimális a következő értelemben: az eljárás azt a legfeljebb g-l /g: a csoportok száma/ mesterséges változót keresi meg, amelyek segítségével a csoportok a lehető legjobban elválaszthatók.
Először magáról a kanonikus korrelációról néhány szót: Ha a populációt jellemző változókat valamilyen célszerű szempontból két csoportra bontjuk, és e két változó-csoportot oly módon transzformáljuk,
hogy mérhető legyen sztochasztikus kapcsolatuk, kanonikus korrelációt
hajtunk végre. A két változócsoport közti összefüggés erősségét a kanonikus korrelációs koefficiens méri. Az átalakítás eredményeképpen a
populációt alkotó esetek,a két transzformált változó-készlet terében
hasonló alakzatban fognak elhelyezkedni. A hasonlóság mértéke a kanonikus korrelációtól függ. Másképpen, a transzformált változók, vagyis
a kanonikus változók a populáció azon varianciáját képesek tükrözni,
melyet a két változó-csoport egyaránt leir.
A kanonikus korrelációt ugy tudjuk eset-csoportok eltérő tulajdonságainak jellemzésére felhasználni, hogy u.n. hipotézis-változókat
vezetünk bé a populáció csoportokra bontásához. Ez tulajdonképpen azt
jelenti, hogy mindazon eset, amely egy adott csoportba tartozik, azonos, a csoportra jellemző hipotézis-változó értéket kap. Ha most az
eredeti változókra és a hipotézis—változókra kanonikus korrelációt
alkalmazunk, az igy nyert kanonikus változók azt a varianciát irják
le optimálisan, amelyet mind az eredeti-változók, mind a hipotézis-változók egyaránt jellemeznek. Ez pedig nem más, mint a csoportok közti, azaz between variancia!
Mivel a fenti elképzelések helyessége elméletileg igazolható, a
CCA-t követő DA jobb eredményt kell, hogy szolgáltasson, mint a PCA
utáni. Ennek gyakorlati kipróbálását a következőkben ismertetendő kiváltott' potenciál vizsgálatokban végeztük el.
Vizsgálati anyag
E vizsgálatban 6 személy vett részt. 24 óra alatt,14, ill. két
személy esetében 16 ülésben, ülésenként 4-féle inger segítségével
egy-egy ingerhélyzetben 64 egyedi potenciálból átlagolt kiváltott potenciálokat nyertünk. így 4 személy esetében 56, két személynél 80 átlagolt kiváltott potenciálból állt a vizsgálati populáció. Egy-egy kiváltott potenciál közel 500 ms-os szakászát 93 adat reprezentálta. Az
amplitúdót 5 ms-onként mintavételeztük.
Adatfeldolgozás
Az egyes vizsgálati személyek kiváltott potenciál-populációjára
külön-külön PCA-t /kovarianciamátrixból számolva, rotálás nélkül/,
majd ennek eredményeképpen nyert főkomponensértékekre, személyenként
SWDA-t hajtottunk végre az eltérő ingerszituáciőkban kapott kiváltott
potenciál-csoportok elkülönitésére.
A CCA megvalósítása során minden csoporthoz egy-egy hipotézisváltozót rendeltünk, igy a 93 változó /4 vagy 5/ további, az egy-egy
adott csoportba való tartozást jellemző változókkal bővült. Egy adott
kiváltott potenciál hipotézis-változóinak értékei közül az volt 1,
amely ahhoz a csoporthoz volt rendelve, melybe ez az eset tartozott.
E kiváltott potenciál többi hipotézis-változójának értékét 0-nak választottuk. Az igy előkészitett kiváltott potenciálokat az előzőekben
megadott elveknek megfelelően kanonikus korrelációnak vetettük alá.
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A kanonikus változók értékein szintén SWDA-t számoltattunk. Mindhárom számítógépes módszert a Californiai Egyetem BMDP programcsomagjában [5] taláható programokkal hajtottuk végre.
Eredmények

Annak ellenére, hogy a PCA-t követő SWDA is meglehetősen jó elválasztást nyújtott, a CCA által transzformált kiváltott potenciálokra
végrehajtott SWDA képes volt további javulást szolgáltatni. A kétféle
eljárással nyert diszkriminálás eredményeinek összehasonlítását teszi
lehetővé az I. Táblázat. Megjegyezzük, hogy mivel a CCA-t követő SWDA
mindegyik kanonikus változót bevonta a diszkriminálásba, tulajdonképpen egyszerű DA történt. A CCA az eredeti 93 kiváltott potenciál változónak csupán egy részét használta fel a kanonikus változók kialakításához / n E p v a r az I. Táblázatban/. A többi az elválasztás szempontjából rendundásnak bizonyult.
MLnt az előzőekben megfogalmazott, a CCA-ra vonatkozó optimalitásból következik, az összes lineáris /ortogonális/ transzformációk
közül a CCA nyújtja a legjobb elválasztást egy legfeljebb g-l dimenziós térben. Azonban az I. Táblázatból az is kitűnik, hogy a PCA-t
követő SWDA a legjobb elválasztást nyújtó, g-l-nél több változót
felhasználva sem tud ott a CCA-t követő SWDA-nál nagyobb helyes besorolási arányt elérni. Két-két mesterséges változó alapján, azaz két
dimenzióban összehasonlítva a PCA és a CCA hatékonyságának különbsége
hasonlóan impresszionáló /l. ábra/.
Érdemes külön tárgyalni az Fl és F2 ingerlés! szituációban nyert
kiváltott potenciálok elválasztásában a kétféle eljárás eredményességét. Az F2 inger ugyanis az Fl ingernek az ülés végén 10-15 perc
múlva történő megismétlése volt. Igy természetes, hogy a két kiváltott potenciál-csoport különbözősége nem mondható tul markánsnak /2.
ábra/. A két eljárás teljesítményének különbözősége e két nehezebben
elválasztható kiváltott potenciál-csoport esetén is kifejezett marad
/II. Táblázat/.
A kanonikus változók tipikus "különbség potenciálokként" értelmezhetők. Ezek meghatározott összegzésével /a kanonikus változó értéke alapján/ mindegyik kiváltott potenciálra előállítható a kizárólag
a saját csoportjára jellemző alakzat. Ez egy olyan szűrésnek fogható
fel, amelynek során az egyedi kiváltott potenciálból kiemeljük a csoportjára jellemző alakzatot, és ezt a kanonikus változók összegeként
adjuk meg. Hangsúlyozni kell azonban, hogy ez a "csoportjára jellemző
alakzat" nem a csoport inherens sajátossága, hanem a többi csoporttól
való eltérésével meghatározott, külső tulajdonság. Ugyanaz a csoport
más és más: csóprttal együtt elemezve, másként térhet el a többitől,
azaz más alakot mutató kanonikus változóval irható le.
A kanonikus változók alaki kiértékelése hozzásegíthet a kiváltott potenciálok alakjának elemzéséhez. Az a kiváltott potenciál
időintervallum, amelyben egy kanonikus változó nagy értéket vesz fel,
jelentős szerepet játszik a-kiváltott potenciál-csoportok különbözőségének kialakításában. Ilyen vizuális elemzéshez használható a 3.
ábra, amelybén egy vizsgálati személy átlagolt kiváltott potenciáljait és kanonikus komponenseit tüntettük fel. Az ily módon nyert információk alapján a későbbiekben, a gyakorlati felhasználás során,
már a CCA-nál jóval egyszerűbb, esetleg "kézi" méréssel is végezhétő ,
kiváltott potenciál elemzés.
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2. ábra
Megbeszélés
A többváltozós statisztikai elemzések igen szemléletes megközelítésének bizonyulhat azok geometriai fogalmakkal való megragadása. Ha
ilyen geometriai szemlélettel közeledünk az emiitett módszerekhez,
könnyen megvilágíthatok a közöttük fennálló viszonyok.
Eszerint a PCA-t ugy lehet interpretálni, hogy ez az eljárás
olyan mesterséges változókat, fokomponenseket számit ki, melyek segítségével legtöbbször az eredeti térnél kisebb dimenziószámú altérbe vetíthetjük a reprezentált eseteket. A kisebb dimenziószám ellenére a
teljes variancia nagy hűséggel leiródik ebben az altérben is. A
transzformált adatokra végrehajtott DA ebben az altérben kérés olyan
elválasztó sikokat, amelyek egy-egy csoportot a többitSl optimálisan
elkülönítenek. Ezen sikok szám g. Mivel tehát a PCA által megvalósi-
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tott transzformáció a teljes, az utána következő DA viszont a between
variancia leírására nézve optimális, a két módszer együttes használata elvileg sem nyújthat az adatredukcióra és az elválasztásra nézve
optimális megoldást.
A CCA-hoz is rendelhető geometriai jellegű leirásmód. Ebben a
megközelítésben az esetek csoportjai eredetileg két térben helyezhetők el: a hipotézis-, ill. az eredeti változók terében. A CCA é két
térre olyan transzformációt hajt végre, melynek eredményeképpen az
esetek mindkét transzformált altérben hasonló konfigurációban fognak
elhelyezkedni. Az általunk megválasztott hipotézis-változók inherens
tulajdonsága miatt, ezek ortogonális transzformációjával létrehozott
altérben az esetek adekvát módon, azaz a priori besorolásuknak megfelelően fognak csoportosulni. Mivel az eredeti változók generálta
tér transzformációja olyan alteret eredményez, amelyben az esetek hasonló alakzatban találhatók mint a hipotézis-változók terében, igy
ebben a transzformált térben is az a priori besorolásuknak megfelelően
fognak az esetek csoportosulni. A két tér dimenziószáma megegyezik:
g-l. Belátható, hogy a hipotézis-változók - természetüknél fogva - a
csoporton belüli varianciát, a within varianciát egyáltalán nem tükrözik, igy a CCA a csoportok közötti különbség leírására optimális.
Ezek az előnyös tulajdonságok csak bizonyos feltételek teljesülése mellett mutatkoznak meg. Igy a csoportok kovarianciájának hasonlónak kell lennie, ugyanakkor további követelmény az is, hogy a változók együttes eloszlása normális legyen. Ezek a feltételek tulajdonképpen a lineáris diszkriminálás általános feltételei, és nem csupán
e módszerre jelentenek megszorítást. .
Különösen előnyös tulajdonsága a CCA-nak, hogy az alapadatok lineáris transzformációjára érzéketlen. Igy alkalmazásakor választhatunk tetszőleges egységet, bázist, akár standardizálatlan adatokkal
is dolgozhatunk. Ez tulajdonképpen abból következik, hogy a kanonikus
korreláció a korreláció általánosításának tekinthető.
Fontos kiemelni, hogy a CCA és a DA lényegében ugyanannak a problémánek kétféle megközelítése [6, 7].
Ugyanakkor a sajátértékprobléma megoldásán alapuló módszerek számitógépes megvalósítása nagy számitásigényü, tehát meglehetősen költséges futtatni azokat. Igy felmerülhet az a kérdés, hogy ha a CCA is
és a DA is ugyanazon probléma egyenértékű megoldásai, érdemes lehet az
"olcsóbb" DA-t használni. Abban az esetben, ha a csoportok eltérő vonásainak, vagyis különbözőségüknek jellemzése is célunk, a CCA-t,
azonban ha maga az elválasztás csupán a cél, inkább a DA-t érdemes
választani.
A CCA alkalmazása a PCA helyett mindazokban a vizsgálatokban különösen előnyös, amelyekben az elkülönítendő csoportokon belüli vari"ancia, a within, a betweén-hez képest viszonylag nagy. /Ebben az esetben a PCA az optimálistól jelentősen eltérő eredményt produkálhat./
Végül felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hipotézis-változók célszerű megválasztásával a CCA nemcsak diszkriminálásra, hanem másfajta
feladat megoldására is alkalmas lehet. A CCA értelmezést ugy lehet
általánosítani, hogy az olyan módszer, amely egy vagy több előre megadott szempont alapján jellemzi, azaz bontja komponensekre a vizsgált
jeleket. Egyszerű példának hozható fel egy olyan kísérleti modell lehetősége, amelybén az input-paraméterek változtatásának az outputon
mutatkozó hatását kívánjuk elemezni. Ekkor a CCA-ban a hipotézis-változók az input-paraméterekkel egyeznének még, és az eredményül nyert
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komponensek jellemeznék az input változásának hatását az outputon,
ha lineáris összefüggéseket feltételeznek.
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SZÁMÍTÓGÉPES MÉRŐ- ÉS FELDOLGOZÓ RENDSZER KIVÁLTOTT POTENCIÁLOK
KEZELÉSÉRE
Breuer Péter, Fórján Csaba, Riesz Mária, Winkler István
MTA Pszichológiai Intézete
.Bevezetés
Az Ismertetendő programrendszer hatékony eszközt ad a több csatornán kiváltott potenciálokat mérő és vizsgáló kutató kezébe jeleinek számi tógépbe vitelére, ' javitására, feldolgozására, válogatására,
átrendezésére, "végül bármelyik fázisban azok megjelenítésére. A jeleket az e célra kifejiesztett. adatstruktúrában tárolja. Az adatszerkezet a mért adatokon kivül tartalmaz még kötött és a felhasználó által
megadható információkat. Ezek a tárolt jelek tulajdonságait rögzítik.
Alrendszer interaktív, kezelőjétől nem igényel számítástechnikai
ismereteket. A jelenlegi változatot TPA 1140 minis zárni tógépen implementáltuk, RSX-11M operációs rendszerben. A rendszerelemek önálló
modulok, az esetleges más igényekhez alkalmazkodva egyszerűen cserélhetők.
A programrendszer felépítése
Az ismertetetést a logikai felépítésnek megfelelően folytatjuk.
A felhasználó tipikus munkája a következő lehet:
-

Adatszerkezet karbantartás
Az adatok gépre vitele
Adatrendezés
Feldolgozás
Megjelenítés

Mindezen lehetőségek koordinálása a rendszer vezérlő moduljának
feladata.
A rendszerelemek részletesebb vizsgálata előtt vessünk egy pillantást a szükséges hardware eszközökre!
A rendszer legalább 64 Kszó memóriáju TPA 1140 miniszámitógépen
fut, RSX-11M operációs rendszer alatt. Az adatokat feldolgozás közben disken tárolja, archiválásra pedig mágnesszalagot használ. Az
analóg formában — áltaában FM jeltárolón - meglevő adatok géprevitele CAMAC egységen keresztül, a digitális adatoké hagyományos perifériák segítségével /pl. lyukszalag, kazettás magnó/ történik. Az adatok,
eredmények vizuális megjelenítése a CAMAC TV display, bonyolultabb
ábrák előkészítéséhez tárolócsöves oszcilloszkóp, pontos kirajzolásához digitális plotter nyújt segitséget.
sére.

E rövid áttekintés után áttérünk a software elemek ismereteté•

A programrendszer működése
A programrendszer önállóan inditható modulokból áll. A felhasználó a rendszer vezérlő moduljával van kapcsolatban. Ez a vezérlő
modul kér minden olyan információt, amely a munka egeszére vonatko-
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fzik. Az egyes modulok csak a saját specifikus kérdéseiket teszik fel,
a többi adatot a vezérlőtől kapják. Ilymódon jelentősen csökken a
beadandó adatok száma. A speciális modulokat a vezérlő inditja el,
azok pedig a vezérlőbe térnek vissza.
A rendszer öndokumentálp, és dokumentációs file-ja felhasználható ujráfuttatásához. Az ujrafuttathatóság lényege, hogy megszabadítja használóját a sok adaton elvégzendő ugyanazon munka monotonitásának terhétől. A dokumentációs file szövegfile, azaz előre is elkészíthető az operációs rendszer szövegszerkesztő programjaival.
Az adatszerkezet
A digitális jelsorozatokat csatornánként külön file-ban tároljuk.
Ez megkönnyiti párhuzamos feldolgozásukat. Az összetartozó file-ok
szerkezete azonos.
Mivel a mintacsoportok belső szerkezete felvételről felvételre
változik /pl. az egyedi jelek hossza, számuk egy felvételben stb./,
továbbá a felhasználó a jelcsoportokhoz egyedi adatokat is társit,
szükséges, hogy a digitalizált jelek mellé értelmező információkat is
felvegyünk. Ezeket a file-ok első, információs blokkjában helyezzük
el. A járulékos adatok két csoportba oszthatók.
Fix adatok
A fix adatok a mintacsoportok értelmezését és kezelését teszik
lehetővé a feldolgozó programok számára. Ezek - az azonositót leszámitva - az összetartozó csatornáknál megegyeznek. A fix adatmező hoszsza 128-byte. A fix adatok közé tartozik a párhuzamos csatornák száma,
az aktuális csatorna azonosítója, a minták száma csatornánként, egy
minta pontjainak száma, a mintavételi idő, a maximális és a minimális
amplitúdó, a jel tipusa, a felhasználó által definiálható adatok leírásának neve, a kiindulási mintacsoportot tartalmazó file neve, továbbá a felhasználó által megadható kötetlen szöveg, a megjegyzés.
A felhasználó által definiált adatok
Ezeknek az adatoknak két fő jellemzője van: csatornafüggőség és
tipus. Definiáláskor a felhasználó egyedi neveket ad adatainak. Az adatokból adatleirás képződik, ezt külön file-ban tároljuk. Adatbevitelkor a felhasználó megadja a megfelelő adatleirás nevét, ez értelmezi
a rá hivatkozó információs blokk 128-512. byte-jaiban tárolt adatokat.
Az adatleirás kezelésére szubrutinok állnak a felhasználói programokat irók rendelkezésére. A fenti egyszerű elvekre és rutinokra
alapozva tetszés szerinti, intelligens adatbázis szolgáltatás épithető
fel.
Adatbevitel
Az adatbevitel magában foglalja a digitális formában, hagyományos
adathordozón tárolt adatok adatstruktúrába illesztését, és az analóg
jelek közvetlen digitalizálását, azonnali eltárolását.
A digitalizálás CAMAC egység segítségével történik, a hardware
adottságainak megfelelően max. 8 csatornán. Több mintavevő program
használható:
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- Lehetőség van triggerjellel indított mintavételre. Az indítójel után órával ütemezve meghatározott számú mintát vehetünk. A leg. rövidebb mintavételi idő -1 ms. A mintavétel sebessége a csatornák
•számától nem függ.
- Folyamatos mintavételezés esetén a szinkronizálást programozható óra végzi.
- Mód van arra, hogy a mintavétel valamelyik csatorna jelének
bizonyos merédekségü megváltozására kezdődjék, majd órával meghatározott számú mintát vehetünk.
, - Mintavétel alatt a mért adatok folyamatosan a diskre kerülnek.
A minták számát a mindenkori disk mérete korlátozza. A diskre irás a
mintavétel sorrendjében történik. Ennek végeztével az adatokat csatornánként szét két válogatni. A rendező program a mintavevő szerves része.
Mivel az RSX-llM többfelhasználós operációs rendszer, egyrészt
a mintavevő programnak engednie kell, hogy holtidőben a többi program
is futhasson, másrészt a kiélezett időviszönyok miatt biztositani kell,
hogy a mintavevő szükség esetén azonnal megkapja a vezérlést. Az. adatok diskre Írásához többszörös cirkuláris buffert használunk.
•Ada trendez és
A felhasználónak igénye lehet az adatszerkezetben tárolt adatok
módositása a feldolgozás bármelyik fázisában. Szüksége van olyan programra, amellyel az adatszerkezetből fakadó megszorításokat figyelembe
véve file-jaiból uj file-okat hozhat létre, akár kézi módszerrel,
akár automatikusan, tartalmi szempontok alapján. Módosítás alatt az
adatok megjeleníthetők, rajtuk cursor futtatható.
Szükség lehet az adatok javítására: a tárolt jelek egy vagy több
pontját változtathatja meg.
Többféle válogatás lehetséges. Az inputra megnyitott file-okban
tárolt jelek egy-egy paranccsal irhatok ki az output file-okra. Ilymódon pl. a sorrendjük megváltoztatható, több mérésből válogathatok ki
a további feldolgozáshoz. Lehetőség van tartalmi szempontok - pl. adott
mérési pont értéke - szerinti válogatásra is.
Megoldható több file összefüzése.
Mindezeket a feladatokat a javitó program látja el. Automatikusan
hozza létre a keletkező file információs blokkját, a szükséges adató-,
kat a kiinduló file-okból veszi. Az értelmezéshez szükséges jellemzők
a javítás során megváltoznak. Az információs blokk egyéb részeit más
módon ki lehet javítani, ha erre szükség van.
Adatféldolgoz ás
A programrendszer eme részében történik a felhasználó számára értékes információ előállítása. Tekintettel a rendszer rövid múltjára,
eddig csak az alap felhasználói programok valósultak meg. További modulok a használat során felmerülő igényeknek megfelelően fognak a
rendszerbe illeszkedni. A már működő lehetőségek a következők:

i
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,

Átlag, szórás

Először néhány fogalommal kell megismerkednünk. Egy file egy
csatorna mérési eredményeit tartalmazza. A file logikailag kísérletekből áll. A kísérletek változó számú potenciált /jelet/ tartalmaznak. A jelek hosszá állandó áz egész file-ban. Ha a felvétel több
csatornán készült, az egyes csatornákhoz tartozó file-ok szerkezeté
pontosan megegyezik.
Bevezettük még a kisablak és a nagyablak fogalmakat. Kisablakként potenciálok egybefüggő darabjai, nagyablakként potenciálok folytonos csoportjai adhatók meg.
Az átlagolás vagy az egész file-re vonatkozóan, vagy kísérletenként történhet. A nagyablak eltolásával - megadható az eltolás nagy*sága és multiplicitása - ujabb lehetőségekhez jut a felhasználó.
Mód van hossz- és keresztirányú átlagolásra, azaz az eredmények
vagy egy csatornára, vagy egy időtartamra jellemzőek. Csatornánkénti
átlagolás esetén a müvelet minden csatornára megtörténik.
Az átlagok kiszámításával egyidőben a szórás kiszámítása automatikusan megtörténik.
FFT
Megoldottuk max. 2048 pontból álló jelek gyors Fourier transzformációját, 2 n pontból álló jelek esetére.
A modul kb. 0,5 s alatt állitja elő az amplitúdó- és fázisgörbéket. Ez utóbbit nehéz értelmezhetősége miatt, ami egyrészt a jelek
természetéből, másrészt számítási pontatlanságból adódnak, jelenleg
nem bocsájtjuk a felhasználó rendelkezésére.
Ugyanezen modul hajtja végre az inverz transzformációt is.
Mérés a jeleken
Egy ujabb modul lehetőséget nyújt a tárolt jelek tetszőleges
pontjai amplitúdójának mérésére. A jelek kivánságra megjeleníthetők,
rajtuk markerek helyezhetők el. A felhasználó beállíthatja, megváltoztathatja különböző kezdeti paraméterek értékét /pl. egyenszint
eltolás, késleltetés stb./.
A modul a mérési eredményeket disken tárolja. Kivánságra ezek
táblázatos formában kinyomtathatóak.
Megjelenttés
Az egész munka idéje alatt lehetőség van a disken tárolt adatok
tájékoztató jellegű megjelenítésére. Erre a célra CAMAC TV displayt
használunk. A szolgáltatás a tapasztalatok szerint kényelmesebbé teszi a felhasználó munkáját.
A feldolgozás végső eredményeinek megjelenítése az előbbinél
jobb minőségben keli, hogy történjen. Erre a feladatra a rendszer két
lehetőséget kinál: ugyancsak CAíAC segítségével illesztett tárolócsöves oszcilloszkópot, majd digitális plottert a végső kirajzoláshoz.
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Az egyik lehetőség a görbék egyszerű megjelenítése. Ebben az
esetben feliratos információ megszerkesztése után több csatorna adata egymás alatt jelenik meg. ífegrajzoltathátjuk a nullavonalat, azonosítót irathatunk a görbe mellé.
A másik lehetőség a keletkezett adatokból többdimenziós ábra
komponálása. A jelenségek lefolyásának vizsgálatakor ez komoly segitség a felhasználónak. Az ábra két tengely mentén dönthető, nyújtható.
Ilymódon lehet beállitani az adott kérdés szempontjából legmegfelelőbb rálátást a keletkező felületre. Kevés számú görbe esetén a jobb
térhatás érdekébén a felhasználó kérheti, hogy eredeti görbéi közé lineáriö interpolációval ujabb görbék kerüljenek.
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SZÁMÍTÓGÉPES HÁROMDIMENZIÖS ÁBRÁZOLÁS KIVÁLTOTT POTENCIÁLOK TÉRBELI
ÉS IDŐBELI VÁLTOZÁSAINAK ELEMZÉSÉRE

Karmos György, Fórján Csaba, Riesz Mária, Winkler István, Molnár Márk,
Csépé Valéria
MTA Pszichológiai Intézet
A számitógépes grafika uj lehetőségeket ad az elektrofiziológiai
mérések eredményeinek bemutatására. Doétsch és mtsai [21 a háromdimenziós /3D/ ábrákat agykérgi sejtpopuláció válaszmintázatának ábrázolására alkalmazták. Duff [3] emberi kiváltott potenciálok egyes komponenseinek amplitúdó eloszlását elemezte 3D ábrák segitségével. Lényegébén hasonló elven alapul a "compressed spectral array" módszer, amelyet Bickford és mtsai [1] agyi EEG teljesítmény spektrumok időben bekövetkező változásainak ábrázolásába dolgoztak ki.
Saját vizsgálatainkban macskák hallókérgéről elvezetett kiváltott
potenciálokból képezett felületet kivántunk 3D ábrákon megjeleníteni.
Célunk az volt, hogy a 3D ábrák segitségével szemléletesebben tudjunk
ábrázolni olyan összetett kiváltott potenciál változásokat, amelyeket
a hagyományos ábrázolási módszerekkel nehéz bemutatni.
Sajnos hazánkban még nem terjedtek el a gazdag software választékkal rendelkező grafikus megjelenítő módszerek. Ezért Intézetünk
TPA 1140 számitógépére irodalmi adatokból kiindulva helyi fejlesztő
és adaptáló munkával kellett a 3D ábrázolás lehetőségét megteremtenünk. Munkánkban Watkins [7} Fortran nyelven irt PLOT 3D programjából indultunk ki. E program előnye, hogy viszonylag könnyen kezelhető, az ábrázolt felület térbeli helyzetét három paraméter adja meg.
A 2. A. ábrán látható koordináta rendszerbén a kiváltott potenciálok
időskálája az X tengelyre, amplitúdója az Y tengelyre esik. A z irányban egymás mögött helyezkednek el a felületet alkotó kiváltott potenciálok.
Programunk jelenleg kétféle 3D ábrázolást tesz lehetővé. Kétirányú /X-Z/ vonalak alkalmazása esetén
takarás nélkül készül a 3D ábra /l. ábra E.F., 2. ábra/, mert a Watkins féle program mindkét irányú
takarásra egyidejűleg nem képes. A másik változatnál a felületet csak
X irányú vonalak képezik, de takarással. Jobb felületképzés elérésére
az egyes kiváltott potenciálok közé lineáris interpolációval képzett
"kitöltő" görbéket rajzoltunk. Ezek száma az ábrázolni kivánt felület jellegétől függően paraméterenként adható meg /3. ábra/. Mivel
grafikus display terminállal nem rendelkezünk, az ábra megjelenítése
a géphez kapcsolt Goertz 281 tip. digitális plotteren történik.
A TPA 1140 gépre kidolgozott analóg adatfeldolgozó programrendszer egészébén ugyancsak ismertetésre került a jelen konferencián [4].
Ennek részé a 3D ábra" rajzoló program, amelynek többirányú alkalmazásáról számolunk be jelen közleményben.
Vizsgálatainknál akkor merült fel a 3D ábrázolás igénye, amikor
szabadon mozgó macskákon végzett kísérleteinkben megkezdtük a hallókéregből 6 pólusu multielektródokkal elvezetett kiváltott potenciál
válaszok elemzését [5, 6], A kéreg különböző rétegeiben elhelyezkedő
elektród-sor /l. ábra A.B./ a koppanó hangingerrel kiváltott intrakortikális mezőpotenciált regisztrálja.
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10ms

1. ábra
Az 1. C. ábrán a kéreg felszin /S/ és a kéreg egyre mélyebb rétegeiben /2—6/ elhelyezkedő elektródokkal egyidejűleg elvezetett és
hagyományos ábrázolási technikával regisztrált átlagolt válaszok lát-
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2. ábra
hatók. A válaszok korai szakaszát "széthúzva" mutatja az l.D. ábra.
A multielektróddal hat pontból elvezetett kérgi mezőpotenciálok 3D képe
látható az l.E. és F. ábrákon.
A korai felszin pozltiv komponens fázisfordulása a hagyományos
ábrázolásnál is jól látható. A 3D ábrán viszont az is szembetűnő, hogy
a korai felszin pozitiv komponensnek megfelelő mély negativ hullám
csucslatenciája 2 ms-el korábban jelentkezik /l. ábra F., vastag nyil/.
Az is jól megfigyelhető, hogy a korai komponenst közvetlenül követő
negativ hullám fázisfordulás nélkül, a kéreg teljes mélységében azonos
polaritással jelentkezik.
Az 1. ábrán bemutatott esetben a 3D ábrázolást a kiváltott potenciál-kcmponensek térben történő eloszlásának ábrázolására alkalmaztuk.
A 3D ábrák jól felhasználhatók akkor is, ha az ingerintenzitás változtatásának hatására bekövetkező kiváltott potenciál változásokat elemezzük.
A 2. ábrán a hallókéreg felszínének egy pontjáról elvezetett válaszok láthatók. A válaszokat a hallópálya utolsó magjába, a corp.
gen. médiaiéba /MGB/ épitett elektródokon keresztül alkalmazott elektromos ingerléssel váltottuk ki. Az ingerintenzitás növelésekor a
komplex kiváltott potenciál egyes komponenseinek amplitúdója eltérően
változott. E változás jól ábrázolható a válaszokból képzett 3D ábrákon. A 2. ábrán egyben a 3D felület forgatásának lehetőségeit is bemutatjuk .
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3 . ábra
A potenciálokból képzett felület különböző irányokba történő elforditása más-más komponensekre való optimális rálátást biztosit. Az
ábrán az is látható, hogy ha a 3D ábrák takarás nélkül készülnek,
egyes helyzetekben az egymás mögött elhelyezkedő vonalak kaotikus ábrát eredményeznek /pl. 2. ábrán F./. A takarás nélküli ábra azonban
gyorsabban készül el, mint a takart 3D ábra, ezért az optimális ábrázolási irányok kiválasztására ez a forma felhasználható. Ugyancsak
előnyös a kétirányú vonalakkal készitett 3D ábra, ha a kiváltott potenciál komponensek latenciaváltozását kívánjuk bemutatni /pl. 1. ábra F./.
A 3. ábrán az előző ábrán bemutatott potenciál-felület látható
két rátekintési irányból takarással ábrázolva. Jelen esetben a vastag
vonallal rajzolt válaszok közé 8 interpolált "térkitöltő" görbét rajzoltattunk. Az ábrákon szembetűnő, hogy kis ingerintenzitások esetén
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4 . ábra
az N^ és N 2 komponensek amplitúdója párhuzamosan változik, 14 V feletti ingereknél az N^ komponens amplitúdója csökken, az N 2 komponens amplitúdója viszont növekszik.
A 3D ábrázolás hatásos adatkompressziót tesz lehetővé, ha azt a
kiváltott potenciálok időben bekövetkező változásainak ábrázolására alkalmazzuk. Példaként a 4. ábrán a primer hallókéreg egy pontjáról kopogó hangingerrel kiváltott potenciál-válaszok Nembutal narkózis kialakulása során bekövetkező változásait mutatjuk be.
A 0 időpontban a szabadon mozgó állatnak 40 mg kg
i.p. Nembutal
injekciót adtunk. A 0 időpontban regisztrált görbe tehát az éber állatra jellemző kiváltott potenciál. Az alvás az anyag beadása után 2 perccel kezdett kialakulni, a mély narkózis kb. 6 perc alatt állt be. A
30 másodperces időközökben elvezetett és hagyományos módon kirajzolt
válaszokon is látható, hogy a narkózis kialakulása során dinamikus hullámalak változások következnek be /4. ábra A./. Az eltérő forgatással
képezett két 3D ábra mintegy kiegésziti egymást. A vastag vonallal ábrázolt átlagolt válaszokat 20 másodpercenként regisztráltuk, a felület
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kitöltésere 3 interpolált görbét rajzoltattunk a potenciálok közé.
A korai pozitiv komponens kezdeti amplitudónövekedése, majd a narkózis mélyülésével együttjáró csökkenése a 4.C. ábrán figyelhető meg.
.A korai komponenst követő negativ hullám kezdeti amplitúdó és latencianövekedése, majd a komponens teljes eltűnése is ebből az iránybői követhető jobban. A válasz késői latenciatartományban jelentkező
oszcilláció a 3D ábrákon jól megfigyeíhető. Ez az oszcillációba 3D
ábrákon spkkal szembetűnőbb, mint a hagyományos regisztrálással készült görbéken.
A bemutatott példák alapján megállapíthatjuk, hogy az agyi kiváltott potenciálok térben és időben bekövetkező változásainak 3D
ábrákon történő bemutatásai egyrészt hatásos adatkampressziót tesz
lehetővé, másrészt ez az ábrázolási mód jellegéből adódóan szemléletesen kiemeli a változások' összefüggéseit és ezáltal olyan jelenségek felismerését is elősegitheti, amelyek a hagyományos ábrázolásnál
könnyen elkerülik a figyelmet.
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EXTRASYSTOLÉK ON LINE FIGYELÉSE, FELJEGYZÉSE ÉS VISSZAJÁTSZÁSA
Bérezi Tamás
Békéscsabai Kórház Számítástechnikai Intézeté
Az infarctussal beszállított betegek állapotának legfontosabb
kisérő műszere az EKG-készülék. Az ilyenkor fellépő szabálytalanságok áz intenzív osztályon elhelyezett kezélőpultról közvetlenül figyelemmel kísérhetők: minden ágyhoz tartózik egy nagyképernyőjü
HELLIGE-készülék. A betegenként! folyamatos EKG-figyelés azonban
nyilván megvalósíthatatlan. Ezért látszott szükségesnek egy olyan
program kifejlesztése,amely az EKG bizonyos jellemzőit folyamatosan gyűjti, és bármikor lekérdezhető anélkül, hogy a megfigyelés
folytonossága törést szenvedne. Egy ilyen on line program azonban
időben igen korlátozott, hiszen ahhoz, hogy ne kerüljön időzavarba,
nagy átlagbán két mintavétel közti idő elég kell, hogy legyen az ujabb
mintaelem feldolgozásához. Legélabb 250 Hz mintavételi sűrűség szükséges ahhoz» hogy;jé-felbontási kapjunk, és a görbe jól reprodukálható legyen. .Folyamatos diagnosztizáló program igy nem jöhetett szóba a
nagy számításigény miatt. A választás áz extrasystolék /ES-ek/ megfigyelésére esett, mivel a rendellenes kamrai szívösszehúzódások viszony
lag egyszerű algoritmussal kiválaszthatók, előfordulási sűrűségűknek
és eloszlásuknak ismerete pedig jelentős információt jelent a beteg
állapotára vonatkozóan.
A megvalósításhoz rendelkezésre állt a következő gépi konfiguráció: TPA/i kisszámítógép, konzol terminál /display/, CAMAC-keret A/D
konverterrel, mátrixnyomtató és mágnesszalag egység. A mágnesszalagra
azért volt szükség, hogy a program bizonyos időközönként elmentsen
egy-egy extrasystolét tartalmazó EKG-szakaszt, s azt később bármikor
vissza lehessen játszani.
A megvalósított program négy fő részből áll, és lényegében egy
speciális időosztásos rendszert valósit meg.
Az első programrész a megszakítások kezelésére szolgál. A gép
belső órája másodpercenként 500-szor programmegszakitást okoz. A megszakítást kezelő rész három funkciót lát el. Először: mintát vesz a
CAMAC-on keresztül, és azt egy közelítőleg 1 Kszó nagyságú tárolóterület megfelelő szavába irja. Másodszor: időt számlál, s ennek megfelelően flageket állit. Harmadszor: vezérlést oszt a program másik három része: a feldolgozó, a lekérdező és a percvégét jelző programrész
között. Á processzorért ez a három programrész versenyez.
A percvégét jelző programrész minden perc végén feltétel nélkül
megkapja a vezérlést, és kiírjá a terminálra az időt és az egyes betegek pulzusát ill. ES-einek számát.
A feldolgozó és lekérdező programrész közti időmegosztás a következőképpen történik. A kb. 1 Kszényi tárolóterületet, amelybe az
EKG-jelek kerülnek, két pointer pásztázza.egyidejűleg. Az irópointer
folyamatosan, egyesével halad előre minden órajel-megszakításkor. Az
olvasópointer csak akkor halad, ha a feldolgozó programrésznél van a
vezérlés, és akkor sem egyenletesén. Az irópointernek nem szabad
utolérnie az olvasópointert. Ha a kettő közti távolság egy kritikus
érték alá csökkén, a feldolgozó programrész kapja meg a vezérlést,
ha pedig a távolság egy /másik/ küszöb felé kerül, a vezérlés visszakerül a lekérdező programrészhez.
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A lekérdező programrész feladata a.kapcsolattartás a külvilággal.
Párbeszédes üzemmódban működik, funkciói a következők: felvétel, kitörlés, ágytérkép, listázás a terminálra, listázás a nyomtatóra, oryosi bejegyzés és végül mágnesszalagról való visszajátszás. Valamenynyi felsorolt funkció végrehajtása alatt folyamatosan történik a mintavétel és -feldolgozás, igy az EKG figyelése valóban folyamatos. A
nyomtatón megjelenő lista egy hisztogram, melynek oszlopai egy-egy negyedórás időintervallum átlagos pulzusát és az ES-ek számát tartalmazza. A listán megjelennek ,az addig tett orvosi bejegyzések is, a bejegyzés időpontjával együtt,' így a hisztogramon nyomon követhető egy
gyógyszer, infúzió vagy egyéb therápia hatása. A mágnesszalagról való visszajátszás egy külön ,e célra szolgáló oszcilloszkópra történik.
A mintákat ágyszám és időpont alapján azonosítjuk. Egy-egy minta időtartama 6 mp, de a visszajátszás! idő korlátlanul nyújtható, mivel egy
minta akárhányszor végignézhető.
A feldolgozó programrész végzi az érdemi munkát: elemzi az EKG-jéleket. A többi programrész ennek csak kiszolgálója. A jeleket szűrjük, és hármas átlagolással simitjuk. Az alapvonal-visszaállitás a
szokásos
b

n = ¥

b

n - l

+

S

a

n

' '<*>

képlet segítségével történik, ahol a n az n-dik mintaelem, b n az alapvonal értéke, és k=256 állandó. A QRS komplexum behatárolásához két
szintet használunk. Áz alacsonyabb szintet átlépő jel esetén kinuilázunk két változót: az egyikben a hullám területét, a másikban a magasságát számoljuk. Ha egy. nullázás alkalmával a magasság meghaladta a második szintet, akkor ezt a hullámot további elemzésnek vetjük alá. Ha
területe meghaladja az átlagos QRS-terület 5/4-ét, akkor ES-nek tekintjük. Ehhez természetesen folyamatosan átlagolni kell a QRS komplexum alatti területet is, amely átlagolás az (l)-hez hasonló számítással történik, de rövidebb visszacsatolással /k=20/. Az eljárásban
szereplő két szint is rugalmasan változik a program során, egy hasonló átlagolási eljárást követve /ebben természetesen az egy périóduson
belül előforduló maximális kitérés értéke lesz a módositó tag/.
Mint a fentiekből látható, az olvasópointer nemcsak akkor áll
egy helyben, ha a lekérdező programrész aktív, hanem akkor is, ha a
feldolgozó programrész egy hullám végét érzékelte, és elemzi azt, átlagol, stb. A két mintavétel közti 2 msec idő tul sok ahhoz, hogy a
vezérlésosztás, jelszürés és simitás, alapvonal-visszaállitás, területnövelés kitöltse, viszont tul kevés ahhoz, hogy egy detektált hullámot kielemezzen, eldöntse róla, hogy ES-e, átlagokat számitson és
szinteket módosítson. Ezért van szükség a mintegy 1 Kszónyi átmeneti
tárolóterületre és a két pointerre. Ez kiegyénliti a feldolgozás során jelentkező időkülönbségeket. Ugyanakkor azt is lehetővé teszi,
hogy a mágnesszalagra elmentett mintában szerepeljen az ES előtti kb.
1 mp-nyi görbeszákasz is.
Végeredményben a program alkalmas arra, hogy egyszerre max. 6
beteg EKG-ját egyidejűleg figyelje, azaz számlálja a pulzust /egy bizonyos szint alatt hangjelzéssel riaszt/,; számlálja az ES-eket.,; továbbá meghatározott időközönként mintákat tesz el áz ES—ékből. Ezenkívül
biztositja - különböző formákban - a hozzáférést ezén információkhoz
anélkül, hogy közben a megfigyelésbén szakadás következne be. Ezek az
output formák: képernyőn ill. nyomtatón megjelenő lista, oszcilloszkópra visszajátszott minta.
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A' B E T E 6
A

ES

FIGYELŐ

NEVE:

HEGFI6YELES

ES-EK

SZALKAY

ISTVANNE

KEZDETENEK

ELOSZLASA

DATUMA:

U:25-T0L
00

11:25- 1 1 : 3 0

PROSRAH*»

20

1962.AUG.4.

22:39-IG

40

60"

1 *******

60

100

120

140

160

ISO

200

220

240

4

11:30- 1 1 : 4 5
11:45- 1 2 : 0 0
12:00- 1 2 : 1 5
12:15- 1 2 : 3 0

*»*«*»»**

12:30- 1 2 : 4 5
12:45- 1 3 : 0 0
13:00- 1 3 : 1 5
13:15- 1 3 : 3 0
13:30- 1 3 : 4 5
13:45- 1 4 : 0 0
14:00- 1 4 : 1 5
14:15- 1 4 : 3 0
14:30- 1 4 : 4 5
14:45- 1 5 : 0 0
15:00- 1 5 : 1 5
15:15- 1 5 : 3 0

0
0

***
********
««*
****
»
**

0
4

15:30- 1 5 : 4 5
15:45- 1 6 : 0 0

**

16:00- 1 6 : 1 5

*
*
**»

16:15- 1 6 : 3 0
16:30- 1 6 : 4 5
16:45- 1 7 : 0 0
117:00- 1 7 : 1 5
¡17:15- 1 7 : 3 0
! 17:30-1 7 : 4 5
17 I S - 18:00
IIÉI 00- 1 8 : 1 5
18:15- 1 8 : 3 0
! 18:30-1 8 : 4 5
18:45- 1 9 : 0 0
19:00- 1 9 : 1 5
119:15- 1 9 : 3 0

****
»»
**
»»**»*
«**

*************#****
**
'9
W
9
M.

19:30- 1 9 : 4 5
19:45- 2 0 : 0 0

*

20:00- 2 0 : 1 5

*

20:15- 2 0 : 3 0
20:30- 20:45
20:45- 2 1 : 0 0

4

**
«

4
4

***

4

21:00- 2 1 : 1 5
21:15- 21:30

*»

21:30- 21:45
2 1 : 4 5 - 22:00

******

4

******

4

22:00- 2 2 : 1 5
22:15- 22:30
22:30- 22:40

4

»

4

*****

4

»»*«*«

4

***********

4

M E L L É K L E T

0KVÜS1 BEJEGY2ESEK:
HI30
11:30
11:45
13:55
14:46
17:50
18:25
19:05
19:05
21:15

5 KG SEDUXEN I.V.
3 A PANANGIN INK.
80 KG LIDOCAIN I.V.
200 KG LIDOCAIN INF.
5 KG SEDUXEN I.V.
1 TBL. SEDUXEN
1- KE PENICILLIN I.V.
200 1SUPKEL INF.
50 KG DI-ADRESUN FAQU.
5 KG SEDUXEN I.V.
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IDŐINTERVALLUM-VÁLTOZÁSOK HATÁSA AZ AUTOMATIKUS EKG ANALÍZISRE
Regős László, Wolf Tamás, Antalóczy Zoltán
Orvostovábbképző Intézet II. Belgyógyászati Klinika, Központi Fizikai
Kutató Intézet
Az orvos munkájának megkönnyitása, a döntések pontosságának nagyobb biztonsága mint szándék, az orvosi számítástechnika és a műszaki eredmények gyors felhasználása mint lehetőség teremtették meg azt
a rendszert - Budapest szisztémát - amely EKG jelek analízisét elvégezve EKG diagnózis meghozatalára képes
/l. ábra/. A Budapest rendszerrel kapcsolatos eredményeinket korábban ismertettük részben orvosi [1, 2, 3, 4] részben számítástechnikai vonatkozásban [5, 6].

«•• 'RiiriAPFcu' nWllTFM7E0

S Í S T E H FOK ECC M M L Y S I S
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1. ábra
Jelenleg egy, a rendszer tűrőképességét vizsgáló méréssorozatról
számolunk be, melynek lényege az időintervallumok mesterséges megváltoztatása utáni diagnózis-meghatározás értékelése.
A sorozatmérések során az egyes betegségcsoportokat jellemző
számokhoz való hasonlóság vagy különbözőség nehezitette vagy könnyítette meg a gépi diagnózisok meghozatalát. A vizsgálatok másik iránya
az, hogy a rendszert az oktatásban mennyire vagyunk képesek hasznosítani. Az oktatás szó alatt nemcsak arra gondolunk, hogy az EKG-val ismerkedő orvostanhallgató tájékozódását elősegíthessük a vektorábrázolások és a különböző EKG rendszerek közötti kapcsolat demonstrálásával,
hanem arra is, hogy a belgyógyász illetve kardiológus szakorvos a
saját döntéseit, azok esetleges hiányosságait ellenőrizhesse
/2. ábra/.
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Az időintervallum-változtatás az automatikus EKG analizis egy
bizonyos fázisában lehetséges. Az automatikus formában meghatározott
időintervallumok monitoron jelennek.meg, és ezekkel való egyetértés
esetén követkéznek csak a diagnózis meghatározásához vezető, jelenleg
nem részletezett lépések. Á monitoron megjelenő térbeli nagysággörbén
/számított "abszolút" EKG/ lehetőségünk van módosításokra, melyek az
összes megmért paramétert érinthetik /2. ábra/.
i '» 'btjtwpest' system. visi.wlizh.tioh üf frrni leads
c0mf- no = 2595
t«ri: -rec 110
30
29
X
Hkiil :somogyi kne

•IZhTIOH of polopcoopoinotes ***

oi - type c !

© I I I

J I u

hl

h2

I I II

2. ábra
Ezen paraméterek a P hullám kezdete, maximuma és vége, az ST szakasz
értéke, a T hullám maximuma és vége. A diagnózisalkotás legfontosabb
döntései a depolarizációval, azaz a QRS-el kapcsolatosak, emellett
a pitvar-kamrai átvezetést jelölő P-Q szakaszt is vizsgáltuk. Ezen
paraméterek változtatásai, annak ellenére, hogy a valós helyzet torzítását jelentik - rossz kijelölés esetén természetesen a reális viszonyok visszaállítását szolgálják -, fontos információk hordozói.
A P-Q szakasz lerövidítése a ritmusanalizis szempontjából a WPW
és az LGL szindrómák irányába tereli a rendszer második [5] fa-strukturáju döntési sorozatát. Amennyiben ez a rövidítés a P kezdetének
későbbre helyezésével megy végbe, akkor a depolarizációra vonatkozó
döntésben változás nem következik be. Abban az esetben ha a Q hullámot időben korábbra helyezzük, a P-Q lerövidülésén kivül a depolarizációs döntés jellege és karaktere is megváltozik. A QRS-t numerikusan
jellemző nyolc momentánvektor az elvégzett interpoláció miatt megváltozik. A formai jegyek ugyan változatlanok maradnak, de elektromosan csendes területet a P hullám utáni' izoelektromos vonalat teszünk
"élővé". Ekkor tévedhet a számitógép, ez meghaladhatja a betáplált
program toleranciáját." A finom változtatások bizonyos keretek mellett
nem észlelhetők a végeredményben, de egy bizonyos határ átlépésekor
megváltozott gépi diagnózisokat kapunk.
A továbbiakban három méréssorozatot ismertetünk. Ezen esetekben
a diagnózisok megváltoztatását a QRS kezdetének illetve végének módosítása eredményezte.
B.M. 40 éves betegünk vizsgálati eredménye automatikus EKG kiértékeléssel: Noncharacteristic QRS, Ventricular conduction defect. Az
első mérést követően a depolarizáció kezdetét időben előre hoztuk,
azaz a PQ szakaszt lerövidítettük és a QRS-t kiszélesítettük. Egy bizonyos határ felett éz a módosítás A-tipusu WPW szindrómát eredményezett /3., 4. ábra/. Számitógépes adatlapon demonstráljuk a kapott
eredményeket.
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* BUDAPEST' COMPUTERIZED SYSTEM FOR ECS ANALY8I8
***********************************************

COMP. NO.
3644

T/R N O ,
1 1 / 1 0

NAME
/ AGE
C O M M E N T !'

ECG

! BRAUN

FLP/SER. NO.
4 7 / 5

MIHÁLY'

D A T E OF R E C ,
781026

DATE
120382

/ 40

DIAGNOSIS

RHYTHM!
HEART RATE S 58
SINUS BRADYCARDIA
DEPOLARIZATION!
NONCHARACTERISTIC

QRS, VENTRICULAR

CONDUCTION

DEFECT

REPOLARIZATION!
QRS MOMENTARY
1.
-0.7
-0,5
-1.7

Xl
Yl
Zl

VECTORS

3.
11,8
3.1
-5.9

2.
1.1
-0,8
-5.5

MEASURED

VARIABLES!

QRS

PQ

110
STX

0,2

122
STY

0.3

COMMENT!
OVERREADERlWT
COMPUTATION UNDER

(UNITaO.lMV)

CUNITS0,1mv

0R M S E C )

RY
5.4

mmaX

RX

14,2
STZ

-2

5.
-0,8
-0,1
5.8

4.
10
5.4
-0,5

TX

4.3

15,4
TY
1.8

6,
-0,7
-1.5
2,8

PX

0,5
TZ

-7

.

7\

• 0,4
•1,2
-0,5

PY

1.6
TYP,PER.

3

8,
-0,1
0.3
•0.8

PZ
• 0,4
NO.OF
1

SUPERVISION!

3. ábra
•G.J. 68 éves betegünknél a kiindulási diagnózis; Double electrical
loc. anterior + postero-diaphr. myocardial infarction volt. Á helyes
automatikus: időintervallum kijelölést mődositottuk, mégpedig á depolarizáció kezdetének előrehozatalával. Ekkor a rendszer bál szárblokkot
határozott még. A depolarizáció végének hátrahélyezesével a diagnózis
jobb szárblokk lett ¡5, 6, 7. ábra/. Az'első döntés a mellsofali infarktus és a bal szárblökk hasonlóságán, a második korrigált időtartamokat figyelembe vevő döntés a terminális depolarizációs vektorok negatív értékein /Z elvezetés/ és igy a jobb szárblokkhöz való hasonlóság
kialakulásán alapult.
S.Gy. 32 éves paciensünk vizsgálatakor a rutin gépi döntés nor-
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I B U D A P E S T I C O M P U T E R I Z E D SYSTEM FOR ECG A N A L Y S I S
***********************************************

COMP, NO.
3646

T/R N O .
11 / 10

NAME
/ AGE
COMMENT:

ECG

J BRAUN

FLP/SER, NO,
4 7 / 5

MI H A L Y

***

D A T E OF R E C ,
781026

DATE
120382

/ 40

DIAGNOSIS

RHYTHM:
HEART R A T E : 58
WPW SYNDROME
DEPOLARIZATION:
WP'W S Y N D R O M E T Y P E A
REPOLARIZATION:
QRS MOMENTARY
1.
0.1
-0,1
-0.4

x:
Y:
Z:

VECTORS

(UNIT=0,1MV)
4.
9.7
2.7
-5.9

3.
0.1
-0.8
-4.3

2.
-0.6
-0.4
-1

MEASURED

VARIABLES : (UNITSO.LMV

QRS
118
STX
0.1

PQ
102
STY
0.6

C O M M E N T :Q E L O R E
OVERREAOERJWT
COMPUTATION UNDER

RX
0
STZ
-2

RY
0
TX
4.3

OR

5.
11
6.1
-1.5

6,
-0,7
0
5.9

7.
-0,8
-1,5
2.4

6.
•0,3
• 0,8
-0,7

MSEC)
MMAX
15.4
TY
1.8

PX
0,5
TZ
-7

PY
PZ
•0,4
1.6
TYP,PER, NO,0F
3
1

CL.

SUPERVISION!

4. ábra
mális elektromos viszonyokat mutatott. Itt is elvégeztük a QRS időtartamának előre és hátra történő kiszélesítését. A depolarizáció előre
történő növelése bal szárblökköt, a hátra való növelés jobb szárblokkot
eredményezett, a.kettős elektromos- lokalizációju szivizaminfarktusos
esetünkhöz hasonlóan..
Mi történik, ha az orvos tévésen jelöli ki a fenti paramétereket?
A mindennapi gyakorlatban a betegágy mellett 2-3 féle EKG diagnózis is felmerülhet, amig a klinikái kép vagy külső konzílium segit
a helyes döntés meghozatalában. A számítógép a betáplált alternatívák
közül csak egyet választ ki, kinál elfogadásra a felülbíráló orvosnak.
Ezek a mesterségesen előidézett döntések mégis rendkívül hasznosak lehetnek. Az orvos ugyanis saját magát ellenőrzi mindahányszor a gépi
döntéssel egyetért illetve elveti azt. A rendszér ugyanis lényegesen
pontosabb az időintervallumok meghatározásában, mint ahogy az manuáli-
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'BUDAPEST' COMPUTERIZED

FOR

ECG

ANALYSIS

***

a**********************************************

COMP, NO.
3647

T/R N O .
11 / 4 3

NAME
/ AGE I GASPAR
C O M M E N T J 11

ECG

SYSTEM

-

FLP/SER. NO.
47 / 19

JÛZSEF

/

D A T E OF
761111

REC,

DATE
120382

68

DIAGNOSIS

RHYTHM:
H E A R T R A T E I 81
NORMAL SINUS RHYTHM
DEPOLARIZATION!
DOUBLE ELECTRICAL

LOC. ANTERIOR+POSTERO-DIAPHR,

REPOLARIZATIONS
LATERAL INTRAMURAL ISCHAEMIA
POSTERO-INFERIOK INTRAMURAL ISCHAEMIA
A N T E R I O R O R P O S T E R O - B A S A L L E S I O N / N E G m \ ST
QRS MOMENTARY

XI
Yl
Zl

VECTORS
2.
-2.5
-2
5,6

1.
-0.1
-0.5
0.4

VARIABLES:

QRS
62
STX
0

PQ
130
STY
-0,4

4.
6.1
-0.6
21.4
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san elvégezhető. Tanuláskor, továbbképzéskor az időintervallum-mérések lényeges alapját képezik a későbbi diagnózisalkotásnak. Ezek pontatlan meghatározása egyes diagnózisok eleve kizárását eredményezik.
A napi rutin EKG elemzésekor ez a kizárás sem pontos, igy van lehetőség a helyes diagnózishoz való visszatéréshez a betegágy mellett.
A konvencionális EKG döntések ugyanis formai hasonlóságon és nem mért
értékek pontos súlyozásán alapulnak.
Milyen változásokat kaphatunk infarktusokban? Amennyiben a QRS
elejét későbbre toljuk, az infarktusra jellemző q hullámot vonjuk ki
az analizis alól és normális viszonyokát, dg-t kaphatunk. A QRS elejének korábbra helyezése az infarktus nagyságát megnövelő értékeket
ad. Hasonlóan egy normális q hullámból is infarktust kaphatunk a fenti torzításokkal.
Kamrai ingerületvezetési zavaroknál a depolarizáció végének előrehozatala /QRS idejének csökkentése/ normális, nem karakterisztikus
vagy infarktusnak megfelelő döntést eredményezhet. Minél kisebb változtatással érünk el eltérő döntést a rendszerünk használata során,
annál érzékenyebb pontjához nyultunk a vizsgált EKG felvételnek. Ezt
a pontot egyes betegnél, de egyes betegségcsoportokban is meg lehet
határozni. A programmal dolgozó orvosnak ezék a mérések megadhatják
azt a plusz információt, mely a csak formális analizis és a hozzá
tartozó és társuló nem ritka tévedések végleges megszüntetését, az
EKG felvételek értékelésének tudományos igény.ü megteremtését eredményezhetik.
Irodalom
[ll

Antalóczy Z. , Strommer M., Regős L., Tomor B.: A szárblockok
quantitativ vektoranalizise analóg computerrel, triaxicardiométerrel. Magyar Belorvosi Arch. 27. 76-85, 1974.

[2]

Antalóczy Z. , Strommer M., Regős L., Tomor B.: The graphical
algorithmus of polarvektors by normal and abnormal clinical
conditions. Adv. Cardiol. 16. 113-116, 1976 /Karger, Basel/

[3]

Regős L., Wolf T., Szlávik F., Antalóczy Z.: A "Budapest" számitógépes EKG diagnosztikai rendszer orvosi értékelése.
Neumann J. Számitógéptudományi Társaság 10. Kollokviuma.
Szeged, 1980. 23-29.
Regős L., Antalóczy Z., Wolf T.: "Budapest" számitógépes EKG
diagnosztikai rendszer eredményei preexcitaciós szindrómában. Noninvaziv Kardiol. Vizsgáló Módszerek /kollokvium/
Esztergom 1981.
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[6]

Wolf T. , Regős L.:. Multistage decision method in the Budapest
computerised ECG diagnostic System. Electrocardiology'81.
Eds.r Z.Antalóczy and I.Préda. Akadémia Kiadó, Budapest- Excerpta Medica, Amsterdam. 1982.
Wolf T. , Szlávik F., Bi'ró S. , Antalóczy Z. , Székely Á. , Regős L. :
Rövid EKG felvétel ritmusanalizise számitógéppel.
Cardiologia Hungarica. 11. 51-61, 1982.
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ON-LINE ALVÁSOSZTÁLYOZÓ ALGORITMUS PATKÁNYOK ALVÁS-ÉBRENLÉTI AKTIVITÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRE
Rubicsek György
Szegedi Orvostudományi Egyetem Élettani Intézet
Minden alváskutatással foglalkozó laboratóriumban alapvető fontosságú a vizsgált kisérleti alany alvásmintáinak megbizható meghatározása. Ehhez szükséges az agy elektromos jeleinek, továbbá a motoros
aktivitásnak" folyamatos követése, sok esetben a szem mozgásainak, az
EOG-nek figyelembe vétele. Ezt hagyományos módon EEG papiron szokták
regisztrálni, majd a felvételek vizuális elemzése utján sorolják valamely alvásállapotba, általában 10-60 mp-es szakaszonként. A sokszor
több napos folyamatos regisztrálás papirigénye rendkivül nagy, és az
azt követő alvásosztályozás rutinszerű elvégzése is meglehetősén nagy
terheket ró a kutatómunkára. Mivel Intézetünkben évek óta folyik alváskutátás, igy ez a probléma élesen érint bennünket.
Néhány külföldi alvás laboratóriumban már megvalósították az alvásminták automatikus osztályozását. Ezt a példát követve, és a külföldi tapasztalatokat is figyelembe véve kisére'ltünk meg kidolgozni
egy on-line alvásosztályozó rendszert, patkányok alvás-ébrenléti aktivitásának elkülönítésére. Az on-line osztályozást R-10-es számitógépén szimuláltuk.
Az alvásállapotokat három osztályba soroltuk. Ébrenlét /W/, lassuhullámu alvás /SWS/ és paradox alvás /PS/ /l. ábra/. Az ébrenlétet
viszonylag alacsony amplitúdó, 10 cps körüli frekvencia és magas motoros aktivitás jellemzi. Lassuhullámu alvásban az EEG amplitúdó lényegesen megnő, a frekvencia átlagos értéke 3-5 cps és nincs motoros
aktivitásomig paradox alvásban az EEG-re az ébrenlétihez hasonló
nagyságú amplitúdó, igen szabályos 6-8 cps közötti frekvencia és a
motoros aktivitás hiánya a jellemző. A különböző alvásállapotokban az
EEG frekvenciajellemzőit jól tanulmányozhatjuk az ábra jobb szélén
látható frekvenciaspektrumokon. A fent emiitett EEG jellemzők főként
a hosszanti elvezetésekben figyelhetők meg, különös tekintettel a paradox alvásban jelentkező szabályos EEG tevékenységre, melyet teta
aktivitásnak nevezünk a továbbiakban. Ezen jellemzőkből három lényeges elemet emelünk ki, amelyek alapján el tudjuk különiteni egymástól
a különböző alvásállapotokat. Ezek a jellemzők: az EEG amplitúdó, a
motoros aktivitás, valamint a teta aktivitás. Finomabb osztályozás
esetén az EEG frekvenciaértékét is figyelembe vesszük, azonban esetünkben erre nincs szükség.
Az átlagos amplitúdó és frekvencia értékének meghatározásához
a Hjorth. által bevezetett paraméterek aktivitás és mobilitás értékeit vesszük figyelembe [1]:
T
A = lim i / f2(x)ds ,
X-«
-T

1
/
T
\2
M = ( i lim i ./ [f'(x)]2dx )
\
T-><=° -T
/

Ezek megbizható számításához szükség van az EEG alapvonalingadozásainak kiküszöbölésére. Ezt egy egyszerű egyparaméteres.lineáris
szűrő segítségével biztositjuk;
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. + X J]/n
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n /

ahol B^ az n.nullapont, X n az n. mintapont.
A teta aktivitás kimutatására egy speciális módszert alkalmaztunk. Kiszámítottuk a jel Walsh spektrumának [2] teta frekvenciához
tartozó relativ értékeit és ezek alapján határoztuk meg a teta aktivitás szintjét. Az igy definiált teta indikálást, függvénygenerátorral a rendszerbe vezetett 1 és 15 cps közötti szinuszokkal teszteltük /2. ábra/. Mint az ábrán látható, a maximális értéket a 7 cps-nek

- 310 -

P('u)

80

40

0

T

10

I

I

I

.

15

u j

Hz

2. ábra
definiált teta frekvenciánál éri el, de a 6 és 8 cps-hez tartozó értékek is igen magasak. A továbbiakbán csupán a három paraméterhez tartozó döntési szinteket kell meghatározni az osztályozás elvégzéséhez. Ez
esetünkben tanitással történik. Az előzetesen vizuálisan osztályozott
alvásmintákban meghatározzuk a különböző alvásállapotok esetén a vizsgált paraméterek gyakoriságának eloszlását, majd ezekből egy előre megadott döntési biztonság /általában 90 % , de paraméterenként változik/
figyelembevételével meghatározzuk a döntési szinteket. Valódi on-line
osztályozás esetén a döntési szintek beállítása egy kiinduló értéknek
interaktív módon történő korrelációjával fog történni.
A döntési szintek meghatározása után az osztályozást a következőképpen végezzük /3. ábra/. Ha a motoros aktivitás meghaladja a kritikus
szintet, akkor ébrenlétbe soroljuk az állapotot, ha ez nem teljesül,
megvizsgáljuk az EEG amplitúdót és az amplitúdó magas szintje esetén
lassuhullámu alvásba: döntünk. Ha az amplitúdó és a motoros -aktivitás
a döntési szint alatt van, akkor kiszámítjuk a teta aktivitást. Ennek
magas szintje esetén történik a vizsgált szakasz paradox alvásba való
sorolása. A kimaradó szakaszokat definiálatlannak nevezzük és egy ne-
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gyedik osztályba soroljuk, melyet az ábrán U-val jelöltünk. A definiálatlan állapotok eqy program segítségével alváskörnyezétüknék megfelelően kerülnek az osztályozás végén a három alvásállapot valamelyikébe.
A fenti osztályozás a vizuális osztályozással 90 % fölötti egyezést mutat ugy, hogy a téves osztályzatok foként az osztályozó személy
által is kritikusnak itélt szakaszokon fordulnak elö. Figyelembe véve,
hogy" a szubjektiv tévedésekből eredő hibák szint je is körülbelül ugyanekkora, a gépi osztályozás fenti módszere elfogadható és alkalmas mikroprocesszoros kiépítésre.
Az eljárás gyorsasága az R-10-es számitógép sebességét figyelembe véve 10 patkány szimultán osztályozását tenné lehetővé.
. Irodalomjegyzék
[1] ,B. Hjorth, EEG analysis based on time domain properties.
Electroenceph. and clin. Neurophysiol. 29: 306-310, 1970.
[2] K.G. Beauchamp, Walsh functions and their applications. Academic
Press 1975 /London, New York, San Francisco/
[3]

H.U. Neuhas and A.A. Borbély, Sléep telemetry in the rat.
II. Automatic identification and recording of vigilance
states. Electroenceph. clin. Neurophysiol. 44: 115-119, 1978
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MIKROPROCESSZOROS EEG JELFELDOLGOZÁS LINEÁRIS

MODELLILLESZTÉSSEL

Kollár István
Budapesti Műszaki Egyetem Műszer éa Méréstechnikai Tanszék
Tanszékünkön jelenleg egy mikroprocesszor-vezérelt intelligens
EEG jelanalizátor fejlesztése folyik. Ezzel kapcsolatban megvizsgáltuk a parametrikus /lineáris modellillesztésen alapuló/ EEG analízis
mikroszámítógépes megvalósítási kérdéseit. A cikk a vizsgálat eredményeit ismerteti.
Az EEG jel

automatikus

feldolgozása

Az EEG jel a legösszetettebb biológiai jelek egyike. A jelet
létrehozó mechanizmusról máig nem létezik kielégítő modell, és igy
az EEG jel automatikus analízise gyakorlatilag megoldatlan kérdés.
A jelből az információ nagy részét csak sokéves praxissal rendelkező
szakorvosok képesek kiszűrni, méghozzá nem elméleti alapon, hanem
gyakorlati tapasztalataik, intuíciójuk alapján.
Az EEG jelre világszerte megpróbálják a szokásos jelfeldolgozó
módszereket alkalmazni. Ezek: sávszürős frekvenciaanalizis, Fourier-analizis, intervallum-analízis /hullámszámlálás/, differenciálás,
illesztett szűrők alkalmazása stb. A felsorolt jelfeldolgozási algoritmusok lényeges tulajdonsága az, hogy nem, vagy alig adaptívak. ,
Ez azt jelenti, hogy egy adott jelnek képesek ugyan bizonyos tulajdonságait kiemelni, de há a jel egyéb jellemzői esetleg megváltoznak
ez a jelfeldolgozás eredményére is lényeges befolyással lehet.
Az EEG jelnek sajnos sok, a jelfeldolgozás szempontjából kellemetlen tulajdonsága van. Ezek a következők:
1. Az EEG jel erősen függ
- a vizsgált személy életkorától;
- öröklött tényezőktől;
- a vizsgálat közben előforduló /esetleg akaratlan/ mozgásoktól
/szemmozgás, pislogás stb./;
2. Az EEG jel egyszerre sok olyan tényezőtől függ, melyeket külön-kü
lön szeretnénk vizsgálni:
- gyógyszerek hatása;
- agyi elváltozások, sérülések;
- betegségek;
- külső ingerek;
- éberség;
stb.
3. Az EEG jel nem stacionárius, azáz statisztikai jellemzői a fenti
tényezőktől függetlenül is időben változnak.
4. Az EEG jel információtartalmát részben -lassú, kvázistacioner jelek, részben gyors, többé-kevésbé véletlenszerűnek tekinthető
pulzusok hordozzák.
A fentiek alaposan elbátortalanítják a jelanalizissel foglalkozókat. Szérericsere azonban az EEG jel modellezését lehetővé teszik a
következő megfigyelések [2, 4, 5, 7]:
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1. Az EEG jel gyakran modellezhető egy sztochasztikus folyamattal,
melyre véletlenszerű időpillanatokbán tranziens csúcsok szuperponálódnak.
'2. A sztochasztikus folyamat szétvágható 2...10 sec-os szakaszokra,
melyek stacionernek tekinthetők.
3. A stacionernek tekinthető szakaszok kis fokszámú lineáris modellel
aránylag jól leírhatók.
A lineáris modell több célra is felhasználható:
a./ Az EEG jel kevés paraméterrel leírható /az információ nagy.része
megmarad/.
b./ Kiszámítható egy nagy felbontású spektrum.
c./ Mivel a modellillesztéssel egyúttal a minimális négyzetes hibáju
jósló algoritmust is megalkottuk, a jóslás és az aktuális mintavételezett érték különbsége felhasználható
- a stacionaritási hipotézis ellenőrzésére illetve adaptiv(^szegmentáció végrehajtására /a kvázistacioner szakaszok szétválasztására/.
- spike /csúcs/ detektálásra, ill. a szemmozgásból stb. származó
zavarok kiszűrésére.
A fentiek alapján feltétlenül szükségesnek látszik a lineáris modellillesztés beépítése az EEG analizátorba.
A "lineáris

mődellillésztés

A lineáris modellillesztés azt jelenti, hogy olyan lineáris szűrőt hozunk létre, amelynek kimenő jele statisztikai jellemzői fehér
zaj gerjesztés eseten megegyeznék az adott folyamat /esetünkben az
EEG jel/ statisztikai jellemzőivel. Mivel diszkrét jeltérben dolgozunk, a szűrőt z-átviteli függvényévél Írhatjuk le:
T
T / _ \ _ B ( z)
H(z)
-- ATF7
Ez az időfüggvénnyé visszaírva azt jelenti, hogy a jel modellje
/ARMA modell/:
q
p
x = E b.n . - E a t x_ .
(1)
n
n-i
i=0
k=l k n k
A kérdés tehát az, hogy hogyan is lehet az adott EEG jelhez a megfelelő {ak>, {b^} együtthatókat kiszámítani.
A {bj.} együtthatók kiszámítása sajnos másodfokú, tehát nemlineáris egyenletrendszér megoldását jelenti, ami pl. Newtön-Raphson iterációval történhét. Egy ilyen iteráció mikroszámítógéppel még off-line
üzemmódban is elég reménytelennek látszik, de szerencsére a tapasztalatok [3, 4, 5, 6, 7] alapján az EEG jel kis fokszámú /pálO/ AR modellel /autoregressziv modell/ is kielégíthető pontossággal modellezhető:
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változókkal, és vár-

R(m) = E{x s x x 4 m }
jelöléssel a következő egyenletrendszerre jutunk /Yule-Walker egyenletrendszer/ i
R(0)
R(l)

R(-l)
R(0)

R (—2 )... R(-(p-l))~
R (-1 )
R(-(p-2))

a

l
a
2

" r c d "

R(2)
(3)

R(p-l) R(p-2)

...

R(0)

/p.

R(p)

vagy mátrix-formában:
ip * = * •

.

Mivel nekünk az a vektorra van szükségünk, a (3) lineáris egyenletrendszert kell megoldanunk, ami lényegében az R mátrix invertálását
p
jelenti.
Az AR paraméterbecslés tehát két műveletre bontható:
a./ az R(m) korrelációk becslése á mintából;
b./ a (3) egyenletrendszer megoldása.
Ezután, ha szükséges, az identifikált AR paraméterekkel meg kell határozni a jóslási hiba időfüggvényét /a stacionaritás ellenőrzése,
spike detektálás stb. céljából/. A mikroszámítógépéé realizációhoz
tehát a fenti feladatok megoldását kell elemeznünk.
Megemlítjük, hogy a fenti eljárás nem feltétlenül optimális: a
A

rövid regisztrátumból kapható R(m) becslökkel megőldva a (3) egyenletrendszert az AR becslő bizonyos esetekbén kellemetlenül eltérhet a
valódi R(m) értékekből kapható paraméterértékektől [7, 9l. Mivel
azonban a korrekció sok matematikai müveletet igényel, és célunk úgyis
csak a számítási igény becslése, egyelőre á fenti modellnél maradunk.
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realizálása

Tegyük fel, hogy N mintavételi értékünk van, ebből akarjuk meghatározni a p+1 db korrelacióbecslőt, majd ezekkel megoldjuk a (3)
egyenletrendszert. Számértékek: p=lö, N=256, ami f m =100 Hz mintavételi frekvencia mellett 2,56 sec hosszúságú mintaregisztrátumot jelent,
ami realisztikusnak látszó feltételezés.
a./ A korreíáció becslését az
.

N-m
R(m) = | ^

Xiki+m

(4)

képlet alapján végezzük /ez a becslés kissé torzitott, de az R p
becslő mátrix pozitiv szemidefinit lesz, ami a számításoknál
előnyös C9I/_ A közvetlen becslés kb. pN szorzást és összeadást
jelent. FFT-vel is dolgozhatunk, de a cirkuláris korreláció miatt N db O-val kiegészítve az adatsort ez 2N adat transzformációját, négyzetreemélését és visszatranszformálását jelenti, ami
tiszta software megvalósítás eseten a nagy műveletszám miatt lényegesen hosszabb.
b./

A (3) egyenlet mátrixa Toeplitz-tipusu fáz átlék mentén az elemek azonosak/, és R(m) = R(-m) miatt szimmetrikus. Ezt kihasznál3
2
va a Gauss-elimináció p nagyságrendű szorzása helyett p nagyságrendü /p +p-l, C7I/ szorzással meg lehet oldani a (3) egyenletrendszert /Levinson-Robinson-Durbin, LRD algoritmus/.

c./

A p-edfokú szűrő alkalmazása ismét pN müveletet igényel /az a.
ponthoz hasonlóan itt is lehetne FFT-t alkalmazni/.
összefoglalva, a szorzások számával becsülve az analizisidőt, a
következőt kapjuk:

2500

110

2500

Látható, hogy tekintélyes számítási igényről van szó. Irodalmi adatok
szerint a szokásos megoldás miniszámitógép /PDP11/ illetve az ennek
megfelelő mikroprocesszor /LSI11/, vagypedig más gyors, 16 bites mikroprocesszor /TMS9900/ alkalmazása. Elképzélhető azonban szerényebb
megoldás is, pl. a nálunk aránylag elterjedt Z80 mikroprocesszorral
is. A továbbiakban ennek lehetőségeit vizsgáljuk meg rövideri. 16 bites
fixpontos algoritmust veszünk alapul, mivel az irodalmi adatok szerint
ez elegendő pontosságú [31.
1./ Tiszta software megvalósítás esetén a szorzórutin futási ideje
dominál /0,5 msec/. Ezzél az össz-szörzási idő 2,5 sec, ami néhány másodperces teljes modeliillesztési időt jelent. Ez általában megengedhetetlenül sok. összehasonlításképpen TMS9900-zal
[3] a végrehajtási idő 1,5 sec.
•
2. /

Az időigényes matematikai müveleteket elvégezhetjük aritmetikai
processzorral, pl. az Intel 823IA APU-val. Ennél a szörzási idő
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3./

4./

50 nsec körül van, ami 10-<-szeres gyorsítást jelent. Az adminisztrációt is beleszámítva becslésünk szerint a végrehajtási idő
1 sec alá szorítható, ami - tekintve, hogy a processzorra számos egyéb feladat is hárul - legfeljebb .1 csatorna real-time
feldolgozását jeleritheti.
Megfigyelhetjük, hogy a fő időt a korrelációképzés és a szűrés
viszi el. Ha hardware rásegitéses FFT-vel számolunk /lepke-airttmetika, cimkidolgozás/, akkor az FFT idő 200 msec-re szorítható,
ami 1 sec alatti összidőt jelent.
Speciális korrelációképző és szűrő hardware segítségével a végrehajtási idő némileg tovább csökkenthető, de feltehetőleg az
adminisztráció végrehajtási ideje hamarosan korlátoz: nagyobb
igények eseten gyorsabb processzort kell használni.

összefoglalva:
Z80 mikroprocesszorral ésszerű hardware rásegítéssel 1 csatornán elképzelhető reál-time lineáris modell-illesztés.
p csökkentésével /p=5/ feltehetően ez realizálható is, de esetleges
további feldolgozó müveletek az RT időbe már valószínűleg nem férnek
bele.
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MIKROPROCESSZOROS SPEKTRUMANALIZÁTOR BIOLÓGIAI JELEK FELDOLGOZÁSÁRA
•" Horváth Gábor
Budapesti Műszaki Egyetem Műszer és Méréstechnika Tanszék
A digitális integrált áramkörök gyors fejlődése, a mikroproceszszorok megjelenése lehetővé tette bonyolult jelfeldolgozó algoritmusok megvalósitására is képes, viszonylag olcsó műszerek, analizátorok
kifejlesztését, széleskörű /elterjedését. Egy sor -olyan mérési, adatféldolgozási eljárás rutinszerű alkalmazására nyilt lehetőség, mely
módszerek ezt megelőzően csak komoly számitógépes háttérrel voltak
megoldhatók.
Biológiai jelek - elsjosorban EEG és EMG jelek - vizsgálata tulajdonságaikból, jellemzőikből adódóan összetett feladatokat igényel.
Ezen feladatok rutinszerű elvégzését, az EEG és EMG jelek igényesebb
analizisének lehetőségét is a mikroprocesszorok alkalmazása teremtette meg.
Jelanalizisnél a megfelelő vizsgálati módszer kiválasztása -a
vizsgálandó jelre felállított modell alapján dönthető el. Elektromiográ
fiás jelek vizsgálatának számos lehetőségét dolgozták ki és alkalmazták,. A vizsgálati módszerek különböznek attól függően is, hogy egy
külön álló motoros egység akciós potenciáljának analízise vagy sok
ilyen motoros egység jelének szuperpozíciójaként előálló un. interferenciás kép vizsgálata a cél.
Az akciós potenciál determinisztikus jelnek tekinthető, igy a
megfelelő vizsgálatok ezen jel alakjára, idő és amplitúdó paramétereire, stb. vonatkoznak. Az interferenciás kép kvázistacionárius véletlen, jelnek tekinthető, ezért Vizsgálatánál a stacionárius sztochasztikus jelek analizisének módszerei, elsősorban a teljesítménysűrűség
spektrum vizsgálat és a korreláció analízis töltenek be fontos szerepet.
Az előadás egy elsősorban EMG jelek vizsgálatára alkalmas mikroprocesszoros spektrumanalizátor kialakításának szempontjait, az analizátor főbb jellemzőit mutatja be. A spektrumanalizátor részét képezi a BME Műszer és Méréstechnika Tanszéken a Medicor Müvek részére
jelenleg fejlesztés alatt lévő intelligens miográf analizátornak [1],
A ápektrumanaiizdtor

kiálakitdaának

léhetőáégei

Stacionárius sztochasztikus folyamatok spektrumának kiszámítására
alapvetően két lehetőségünk van. /A lineáris modellillesztésen alapuló módszerekkel jelenleg nem foglalkozunk./ A két módszer különböző definición alapul, de aszimptotikusan azonos eredményt ad.
- Az autőkorreláciő függvényen alapuló un. Blackman-Tukey módszer során előbb a folyamat autókörrelació függvényét becsüljük meg
a mintaregisztrátum alapján, majd ennek Fourier transzformált jaként
kapjuk meg a spektrumot.
- A közVetlen Fourier transzformációs módszer alkalmazásakor
előbb a folyamat mintaregisztrátúrnának Fourier transzformáltják határozzuk meg, majd ebből a következő összefüggés szerint kapjuk meg a
spektrum becslését:
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A spektrum becslését tehát L periodogram átlagaként definiáljuk, ahol
egy periodogram N mintavételi érték alapján a következő:
s

N(k)

=

é

x
n=0

e ~jnk2n/N
n

=

i | v

k

> |

( 2 )

Mivel spektrumbecslésre mindkét módszer alkalmas, a gyakorlati megvalósításnál felmerülő problémák döntik el, hogy melyiket alkalmazzuk.
Digitális spektrumszámitást tekintve, a gyors Fourier transzformáció /FFT/ algoritmus kifejlesztése óta a közvetlen Fourier transzformációs módszer jelentősége megnőtt, lényegesen rövidebb idő alatt
adja meg a spektrumot, mintha korreláció függvényen keresztül számítanánk.
A kiválasztott algoritmus realizálásakor további lehetőségek
között kell dönteni. A lehetőségek közötti választást a számítással
kapcsolatos igények befolyásolják. Az igények kétféle megközelítésben
vizsgálhatók.
Méréstechnikai megközelítés esetén:
- vizsgálandó jelek osztályozása, frekvenciatartománya,
- a spektrum igényelt felbontóképessége és dinamikája,
- valamint az esetleges real-time feldolgozás igénye
szab meg követelményeket a kialakítandó analizátorral szemben.
Számítástechnikai, illetve a realizálás oldaláról való megközelítés esetén:
- a feldolgozandó mintapontok száma,
- a számábrázolási forma
- és a számítási sebesség
befolyásolja az analizátor felpitését.
A két követelményoldal természetesen összefügg. EMG analizisnél
a vizsgálandó jelek sávszélessége 1-2 kHz /interferenciás kép/, igy
a mintavételi frekvencia max. 5 kHz-re választható. A féldolgozandó
mintapontok száma, a mintaregisztrátum hossza a spektrum felbontóképességét befolyásolja. A mintaregisztrátum hosszának megválasztásakor
figyelembe kell venni azt is, hogy az EMG jel valójában nemstacionárius sztochasztikus jel, igy a vizsgálat csak olyan rövid szakaszra végezhető, amely alatt a stacionaritás jó közelítéssel fennáll. Ha a
megfigyelési intervallum T másodperc, akkor két szomszédos spektrumvonal, melyek frekvenciái között a különbség kisebb l/T Hz-nél, már
nem különböztethető meg. Pl. 5 kHz-es mintavételi frekvenciát és 256
mintavételi értéket feltételezve, egy regisztrátum megfigyelési intervalluma 50 ms körülire adódik. Ez 20 Hz-es frekvencia felbontást
jelent, amely az adott feladatnál még megfelelőnek tekinthető.
A mintavételi frekvencia és a szükséges mintapontok száma megszabja, hogy mennyi idő áll rendelkezésre real-time transzformáció
elvégzésére. Real-time analizisnél egy adatsor felvétele /256 pont/
alatt az előző adatok transzformációját el kell végezni, tehát az
FFT szárnitására kb. 50 ms áll rendelkezésre.
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A számítási időt nagymértékben befolyásolja az alkalmazott számformátum és a számítási műveletekkel szemben támasztott pontossági
• igény.
A számábrázolási formának és az aritmetika pontoss'ágának megválasztása a spektrum dinamikájával van kapcsolatbani A számábrázolási
forma /lebegőpontos vagy fixpontos/ a számitási időt valamint a kialakítandó analizátor felépítésének' bonyolultságát jelentősen befolyásolja. Az egyszerűbb felépítésjés a nagyobb műveleti sebesség érdekében
a mikroprocesszoros megvalósításnál a fixpontos aritmetika és számábrázolás indokolt.
/
A véges szóhosszúságú számábrázolás miatt azonban kvantálási hiba lép fel. A kvantálás hatásának vizsgálatával jelenleg nem foglalkozunk, csupán megjegyezzük, hpgy sztochasztikus jelek analízisénél
a bemenő adatok kvantálásánál a 8 bites pontosság elegendő, a belső
száraitások és a sin/cos együtthatók ábrázolásánál azonban nagyobb
bitszám szükséges [2], [31.
Tervezési

szémpontok

A megoldandó feladatból nyilvánvaló, hogy a 8 bites fix utasitásrehdszerü mikroprocesszorok alkalmazásával a real-time feldolgozás
követelménye nem teljesíthető. Még abban az esetben is, ha szorzó
utasításokkal rendelkező mikroprocesszort használunk /pl. I 8088 vagy
TKS 9980/, az FFT algoritmus software realizálása mintegy 2 sec-et
vesz igénybe, ami több mint egy nagyságrenddel nagyöbb, mint a rendelkezésre álló időszelet.
A sebesség növelése vagy gyorsabb elemek használatával, vagy a
számitások párhuzamosításával lehetséges. Bipoláris bitslice mikroprocesszorokat és gyors monolit szorzót alkalmazva a kivánt sebesség
elérhető. Célunk azonban az volt, hogy a meglévő mikroprocesszoros
rendszer - az MMT rendszer [4] - elemeit minél nagyobb mértékben felhasználva alakítsuk ki az analizátort.
A megoldandó feladatok a következők:
- mintavételezés,
.
.
.
- előfeldolgozás /simítás/,
- X N (k) meghatározása áz FFT algoritmus felhasználásával,
- négyzetreemelés és átlagolás. .
A mikroprocesszoros FFT számítás sebességének növelése elsősorbán a szorzások idejének csökkentésével érhető él, de a feldolgozandó
adatok címének kiszámitása is jelentős időt vesz igénybe. Ajoimmeghatározás egyszerű hardware cimtranszformáló egységgel jelentősen gyorsítható. Az FFT számítás különböző algoritmusai eltérőek a számításig
sebességet /a szükséges szorzások számát[ és a számitásnál jelentkező
kerekítési hibákat tekintve. Mindkét szempontból kedvezőbb á Radix 4
algoritmus, bár megvalósítása bonyolultabb vezérlést igényel.
A real-time feldolgozás megköveteli, hogy egy periodogram számítása és egy következő adatrekord begyűjtése egyidejűleg, párhuzamosan
történjék meg. Ezért két kétportos adattároló alkalmazása szükséges,
melyek felváltva, mint bemeneti adattároló, illetve mint FFT közbenső adattároló működnek. A memóriák egyrészt közvetlenül a rendszer
busz felől /adatgyűjtési fázis/, másrészt a cimtraszformáló egységen
keresztül /FFT számítási fázis/ ciraezhetők.
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Az FFT számitás eredménye egy kimeneti tárolóba kerül. Ide az
adatokat természetesen sorrendben irjuk be. A sorbarendezést szintén
speciális cimtranszformáló hardware egység végzi.
A feladatok megfelelő szétosztása az MMT rendszer multiprocesszoros kiterjesztését felhasználva lehetséges. A spektrumszámitásra is
alkalmas miográf analizátor olyan kétprocesszoros rendszer, amelynek
két fő részét az MMT rendszer standard busz csatoló moduljai kötik
össze. Az alapmodul feladata a spektrumszárnitást tekintve az adatgyűjtés és előfeldolgozás, majd' az FFT utáni négyzetreemelés és átlagolás. Az alapmodulhoz busz csatoló egységek kapcsolják az FFT processzort, amely részben szintén az MMT rendszer standard egységeiből
épül fel.
Az FFT processzor fő részéi:
- a központi egység modul /Z80 CPU/, amelynek feladata az FFT processzor többi részének vezérlése,
- a két különböző cimzési lehetőséggel rendelkező adattároló egységek,
- a cimtranszformáló egységek, melyek a CPU által kiadott cimet konvertálják; az egyik cimtranszformáló egység az FFT számitás során
az előveendő adatok cimeit határozza meg, mig a másik a számitás végén a szükséges adatsorbarehdezést segiti,
- az aritmetikai egység, amely egy 4 alapú elemi lepkét számit ki;
ez tartalmazza a ROM-bázisu szorzót és a sin/cos együtthatókat tároló fix memóriát is,
- kimeneteli tároló.
Az FFT processzor blokkvázlata az 1. ábrán látható.
összefoglalás
Az előadás EMG jelek analízisére szolgáló spektrumanalizátor egy
lehetséges kialakítását mutatja be. Az analizátor az MMT mikroproceszszoros rendszer standard elemeinek felhasználásával 256 pontban max.
2,5 kHz felső határfrekvenciáju jelek közel real-time analízisére alkalmas. A megfelelő hardware egységek felhasználásával egy FFT számitási ciklus mintegy 150-200 msec-et vesz igénybe.
Az analizátor könnyen bővithető nagyobb számú bemeneti adat feldolgozására. Négy standard FFT processzor egység, valamint egy kiegészítő modul alkalmazásával a pontok száma 1024-re növelhető. A kiegészítő modul az 1024 pontos FFT első szintjét számítja, igy felépítése
a standard modulokénál egyszerűbb.
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MIKROPROCESSZOR ALAPÚ EMG ANALIZÁTOR
Sztipánovits János, Papp Zoltán, Sógor Mihály, Bán Gyula
Budapesti Műszaki Egyetem Műszer és Méréstechnikai Tanszék, Medicor
Müvek
Az EMG jelek automatikus analízise nagy jelentőségű mind az orvosi diagnosztikában, mind a kutatások területén. A mikroprocesszorok
alkalmazása jó alapként szolgál kedvező költség/szolgáltatás arányú^
intelligens EMG analizátor fejlesztéséhez. A továbbiakban az analizátor méréstechnikai szolgáltatásait foglaljuk össze.
1. AItaZánös

tulajdonsdgok

A berendezés két analóg bemenő csatornával rendelkezik, amelyeket az EMG erősítőkre kell kapcsolni. A felhasználói felület beépitett
alfanumerikus-grafikus display-re, és 35 nyomógombból álló céltasztaturára épül. Egy speciális Fourier processzor egység csatlakoztatható
az analizátorhoz /busz szinten/, ezzel együttműködve a berendezés
real-time spektrum analízisre képes.
A jelfeldolgozási szolgáltatások on-line és off-line .csoportra
oszthatók. On-line mérési módokban az analizátor real-time jelfeldolgozást végez, mig off-line mérési módban az on-line mérések eredményein végezhetők további feldolgozások.
2. Ori-tirie mérési módok
Az on-line mérések kiváltott potenciál, motoros egységpoténciál
és interferenciás jelek analízisét teszik lehetővé.
Kiváltott potenciál analízis
Kiváltott potenciálok különféle indítási módokban max. 20 kHzes frekvenciával mintavételezhetők, és a mintavételezett jelek átlagolhatok. Az átlagolás lineáris rekurzív, lineáris nemrekurziv és
exponenciális átlagolási algoritmusok szerint végezhető.
Az indítási mód lehet normál /minden trigger indit egy sweepet/,
szelektív /minden n. trigger indit egy sweepet/ vagy u.n. dual /az
első és az n. trigger indit egy sweepet, de a sweepek különböző pufferekben lesznek tárolva/.
Egységpotenciál analizis
Az egységpotenciálokat vezérelhető ablak-kömparátorok felhasználásával azonosítja és választja ki az EMG jelből a berendezés.
A kiválasztott potenciálcsucsokat az analizátor a memóriájában
tárolja /szükség esetén átlagolás is végezhető/. Lehetőség van a kiválasztott potenciálcsucsok közötti' időintervallumok mérésére, ebből
hisztogram felvételére, valamint fázis-szám statisztika számítására,
és jitter analízis elvégzésére is.
A mintavételezési frekvencia maximális értéke 20 kHz.
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Interferenciás jel analízise
Interferenciás -jelek amplitúdó-, frekvencia- és időtartományban analizálhatók.
Az amplitúdó analizis átlagolt amplitudósürüség függvény meghatározását jelenti. Ezzel párhuzamosan on-line várható érték és variancia számitás is folyik.
A berendezés képes átlagolt teljesítményspektrum real-time számítására is a Fourier processzor egység segítségével. A Fourier processzor egység 256, pontos amplitúdó spektrum számítását 300 msec alatt
végzi el.
Az időtartománybeli analizis magában foglalja az u.n. intenzitás-idő függvény felvételét /ebben a mérési módban az analizátor a
bemenő jelének abszolút integrálját számitja egy csúszó időablakban/,
valamint amplitúdó szintátlépésekhez tartozó időintervallum statisztikák számítását.
3. Off-liríé feldolgozási módszerek
Az off-line adatfeldolgozások az on-line mérések eredményeire
alkalmazhatók. A fő csoportok: grafikus képtranszformációk, off-line
számitások, output müveletek.
A grafikus képtranszformációk különböző ablakozási /zoom/ és
markerezési müveleteket foglalnak magukba.
Példák az off-line számításokra: integrál és meredekség számítás, latencia idő meghatározás, vezetési sebesség számitás, stb.
Az output müveletekkel különböző hard-copy egységek /pl. nyomtató, plotter/ aktivizálhatók.
4. össze foglalás
LSI alkatelemek felhasználása olyan jelfeldolgozási funkciók
műszerbe építését tette lehetővé - elérhető ár mellett -, amelyek elvégzéséhez néhány éve még számitóközpontokra volt szükség.
Az ismertetett analizátor méréstechnikai szolgáltatásai - ennek köszönhetően - lefedik a klinikai diagnosztika és a kutatások jelenlegi
követelményeit.
Megjegyezzük, hogy a berendezés felépítése olyan, hogy - rendszertechnikai átalakítás nélkül - szolgáltatásai tovább bővíthetők.
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MEGVÁLTÁS-E A MIKROGÉP?
Sarkadi Ádám, Ambrus András
Kőbányai Gyógyszerárugyár Farmakológiai Kutató Központ
Kisérletes és klinikai elektrofiziológiai munkához ma a laboratóriumi mikroszámítógépet tekintik ideálisnak, mivel az egyszerű
méréstechnikai szolgáltatásoknál nagyságrendileg több lehetőséget biztosit. Ezek a lehetőségek azonban akkor sem jelentenek probléma-orientált megoldásokat, ha a gép software-ellátottsága megfelelő. Ennek
illusztrálására ismertetjük egy moduláris felépitésü általános elektro
fiziológiai felhasználói software-rel /pl. korreláció, FFT, stb./ is
ellátott BME-MMT mikrogépen történt kiváltott válasz értékelő programrendszer kidolgozási folyamatát fi. ábra/.

1. ábra
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I. Vizuális kiváltott válasz a felvillanó fényinger után a látó- .
kérgen jelentkező oszcilláció, melyben patkányon a két-hárcm pozitiv
és negativ komponensből álló hullámokat /visual evoked potential VEP/ egy vagy több késői potenciálváltozás kisérheti, és ezeket utókisülésnek /afterdischarge - AD/ nevezték. A 70-es évek közepétől néhány munkacsoport számos közleményben a jelenség farmakológiai alkalmazását javasolta, elsősorban az epilepszia egy speciális formája, a
petit mai vonatkozásában. Gyári gyógyszerkutatási feltételek között
a modell érdemi hasznosíthatósága számitógépes értékeléshez kötött,
tehát meg kell oldanunk e kiváltott válaszok elérhető pontosságú gépi
jellemzését.
Az irodalomban jól definiált körülmények között 25 kiváltott választ hardware-es uton, tehát sorrendben átlagoltak. Az átlagból félig manuálisan meghatározták a csucslatenciákat, esetleg az első néhány komponens amplitudódifferenciáit, és manuálisan, - egy hosszmérő
görgővel -, az utókisülés görbe hosszát, lineáris kiterjedését. A
görcskeltő hatás a görbehossz növekedésében, a görcsgátló hatás a
görbehossz csökkenésében, azaz az AD suppressiojában, elnyomásában
nyilvánult meg.
II. A módszer beállitását 1980 őszén a kisérleti müszer-szett
összeállításával és mintegy 40 patkány krónikus elektrofiziológiai
vizsgálatra való előkészítésével kezdtük. Ezekkel magatartási vizsgálatokat végezve részint az irodalommal, egyező eredményeket kaptunk,
részint pedig vizuális analizis alapján legalább kétféle fény-kiváltott válasz volt megkülönböztethető: nincs AD és van AD /2. ábra, A/.
Automatikus elkülönités céljából egy feszültség-idő ablakdiszkriminátor, a görbehossz objektiv mérésére pedig program készült el a leendő
BME MMT mikrogépre, mivel Ilyen a félhasználói programkönyvtárban nem
szerepelt.
III. 1981 nyárutón megérkezett a gép és a két kiváltott választipusra részint a BME MMT által készitett /mintavételezés, átlagolás,
simitás, megjelenités/, részint pedig általunk továbbfejlesztett vagy
kialakitott /csucskeresés, vonalintegrál, négyzetes integrál/ programmodulokból az AVEP és az AVAD nevü programcsomagokat állitottuk össze
a kiváltott potenciálok, ill. az utókisülés értékelésére, melyek a
mintavételezés és a vonalintegrál paramétereibén, valamint a dokumentáció szövegben különböztek egymástól. Ugyanis az állatonként! 6 perces, 44-45 vizuális kiváltott választ tartalmazó felvételek /2. ábra
B/ off-line feldolgozása ugy történt, hogy mágnesszalagról háromszor
visszajátszottuk a felvételt. Először átlagoltuk és értékeltük azokat
a kiváltott potenciálokat, melyek után nem detektáltunk utókisülést
/VEP/, másodszor átlagoltuk és értékeltük az utókisüléses kiváltott
potenciálokat /VEPpeád/, harmadszor pedig átlagoltuk és értékeltük az
egész fény-kiváltott utókisüléses jelenséget /photically evoked
afterdischarge - PEAD; 2. ábra, C/. Ennek eredményeképp, mindent
egybevetve, tiz perc alatt egy vizsgált programcsomag-modalitásra
előállt egy szöveges jegyzőkönyv, amely tartalmazta a vizsgált kiváltott válasz adatait és rajzát.
IV. 1. Két, egyenként 10 tagu állatcsoportot indítottunk el annak vizsgálatára, miként befolyásolja az amygdala-gerjesztett epilepszia kialakulása e jelenségeket. A mérés információt ad az. epilepszia hatásáról a kiváltott potenciálokra és az utókisülésre egyaránt.
A kísérletsorozat eredményeit statisztikában összesitVe azt
kaptuk, hogy az amygdala-gerjesztett epilepszia kialakulásának folya-
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2. ábra.

Az electrocorticogramban jelentkező fény-kiváltott válaszok osztályozása.
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mán enyhén, nem szignifikánsan csökkentette a PEAD gyakoriságát, végeredményben nem változott jelentősen a VEP egyik paramétere sem, mig
a VEP pead késői komponenseinek fokozatos latencia-növekedése párhuzamos volt az AD-vonalintegrál 25 %-os csökkenésével, az utókisülés
suppressiójávai. Ez azt jelentette, hogy ugyanarra a folyamatra a két
kiváltott potenciál különbözőképpen viselkedett, főképp nem specifikus komponenseiben.
IV.2. Ha a két kiváltott válasz különbözőképpen reagál egy biológiai beavatkozásra, vajon különbözőek-e normális körülmények között
is? Erre a célra irt programunk software-esen szimulálta a feszültség-idő ablakdiszkriminátor funkcióit, ennek alapján elvégezte az át-
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lagolásokat ugy, hogy egyidejűleg kiszámolta az átlagolt görbe minden egyes pontjának szórását. E vizsgálatokat elvégezve öt olyan állatra, ahol a VEP és PEAD gyakorisága közel azonos volt, jelentős
és szignifikáns különbség volt kimutatható a két kiváltott potenciál
N3 komponenseinek látenciájában.
Tehát az értékelési elvekre összefűzött programcsomag meigfelelőnek bizonyult fiziológiai hatások elkülönítésére.
IV.3. Következő lépés a farmakológiai hasznosíthatóság vizsgálata volt olyan anyagokra, amelyeket az adott hatásirányban használnak, és az állatkísérletes modell irodalmi ajánlói is alkalmaztak.
- Három, egyenként 6 tagu állatcsoportot készítettünk elő vizsgálatra, és ezeken négy anyag, egyenként 3 dózisát vizsgáltuk az AVEP és
AVAD modulcsomagokkal..
»

Az összesített eredményekből kitűnt, hogy a gö'rcskeltő metrazol
durván, azaz 2-7-szeresere növelte a PEAD/VEP-arányt, valamint enyhén növelte a VEP és a VEPpead látenciáit; a klinikailag bizonyítottan
petit mai ellenes trimethadion mérsékelten csökkentette a PEAD/VEP
arányt, és nem változtatta meg a kiváltott potenciálok paramétereit;
az eredendően nem görcsgátlónak született, de megfelelő dózisban erre
a célra is sikerrel alkalmazható diazepam igen lényegesen csökkentette a PEAD/VEP arányt, és ugyancsak nem változtatta meg a kiváltott
potenciálok paramétereit; mig a petit maira egyáltalán nem, de a generalizált és focalis epilepsziákra specifikusan hatásos megphenytoin
hatástalan maradt az emiitett paraméterekre. Ugyanakkor nem mutattak
semmiféle változást a vonalintegrálok. Azaz: a korábbi szerzők által
a hardware-es átlagolás és manuális értékelés módszerével kapott AD-suppressiós eredmények elsősorban a VEP/PEAD arány megváltozásának
következményei lehettek. De: mint ahogy azt az amygdala-gerjesztéses
kísérletben láttuk, lehetséges a szelektiv AD-suppressió. Amig azonban ez a gerjesztett epilepszia kísérletben a nativ electrocorticogramok vizuális analíziséből is szémbeötlő volt, addig a farmakológiai
vizsgálatnál a metrazol esetében a növekedés, a trimethadionnál és a
diazepamnál a csökkenés a magasabb dózisoknál is csak alig és főképp
másképp jelentkezett, tehát a vonalintegrál paraméter vagy ennek alkalmazási módja nem volt elég érzékeny.
V. Ennek, és az egyes programmodulokkal kapcsolatban eddig öszszegyült apróbb tapasztalatoknak alapján újból átgondoltuk a-mérést
és a feldolgozást, majd tovább pontosítottuk a csucskeresést és a vonalintegrált, bevezettük az AD-hossz mérését, és egyenlőre nem használjuk a négyzetes integrált, mivel nem volt informatív. Továbbá annak
érdekében, hogy a két választipus összesen három részének értékelése
3 helyett egy futás alatt történhessen, átalakítottuk a feszültség-idő
ablakdiszkriminátort, módosítottuk a mintavételezés és átlagolás modulokat a trigger-jei oldalról, valamint ezek következtében átdolgoztuk a megjelenítést,, egész a jegyzőkönyv formátumáig.
Tehát eljutottunk odáig, hogy az adott vizuális kiváltott válaszok feldolgozását teljesen automatizálhattuk, mégpedig ugy, hogy
egyrészt kiszelektáltuk a megfelelő paramétereket, másrészt minimalizáltuk a feldolgozás időigényét. Azonban ez továbbra is off-line történik, tehát mégegyszer annyi időt vesz igénybe, mint a mérés maga,
mely most már automatikusan vezérelhető is lehetne.
Itt merül fel a kérdés: megváltás-e a mikrogép? - Kétségtelenül
megváltás a kutatónak, főképp a flexibilitás miatt, mivel egyrészt
egy kísérleten belül gyorsan változtatható a feldolgozás módja, más-
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részt többféle kisérlet végezhető rajta, és mindez ott van a laboratóriumban, árban elérhető módon. - De nem megváltás a mikrogép, ha
figyelembe vesszük, hogy ilymódon való alkalmazásához ugyanugy szükséges software-es és hardware-es szakember, mint bármely más számitógépnél egyrészről, másrészről pedig az igy kidolgozott célprogram rutinszerű alkalmazása
VI.. további biológiai kérdésfelvetésekre és/vagy farmakológiai
kutatásra a mikrogép éppen azon funkcióit korlátozza, amiért alkalmazása előnyös. - Még ennyire sem megváltás a mikrogép a klinikus kutatónak, és egyáltalán nem a klinikusnak, mivel egyiküknek sem elsősorban
eljárás-alkalmazási lehetőségekre, hanem többé-kevésbé rutinszerűen
alkalmazható, jól definiált célprogramokra van szükségük. Ezek véleményünk szérint csakis az itt demonstrált módon dolgozhatók ki viszonylag rövid idő alatt. Az igy előállitott célprogram meghatároz egy
hardware konfigurációt, mely a továbbiakban nem más, mint egy intelligens mérőműszer.
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MIKROPROCESSZOR BÁZISÚ VÉRGÁZ ANALIZÁTOR
Jobbágy Ákos, Erdényi János
Budapesti Műszaki Egyetem Műszer- és Méréstechnika Tanszék, RADELKIS
Elektrokémiai Műszergyártó Szövetkezet
Az elektrokémiai mérések - különösen a vérgáz analizis - szakképzett kezelöt igénylő, viszonylag bonyolult mérések. Mivel az igény
a vérgáz analizis iránt egyre nő, szükség van olyan analizátorokra,
melyek szakképzetlen kezelő felügyelete alatt képesek a klinikikai rutin mérések elvégzésére. Ebből adódóan a készülék működése autonóm,
kezelése egyszerű kell, hogy legyen. A cikkben egy intelligens, mikroprocesszor bázisú készülék példája kapcsán elemezzük a vérgáz analízisnél fellépő méréstechnikai problémákat és a lehetséges megoldásokat. Röviden ismertetjük a tervezés hátteréül szolgált mikroproceszszoros alkalmazástechnikai rendszert.
1. A vérgáz analizis alkalmazási térülétéi, a biológiai
kémiai háttér
'

ée elektro-

A vérgáz analizis a szervezet sav-bázis egyensúlyáról ad információt. . Elsősorban koraszülött osztályokon és a tüdőgyógyászatban alkalmazzák, de ma már a belgyógyászatban is egyre gyakoribb a használata. A sebeszek a betegek műtét utáni állapotának vizsgálata során
használják, mig az intenzív osztályokon abban az esetben, ha transcuttan mérési lehetőség nincs, gyakran ellenőrzik a sav-bázis egyensúlyt
vérgáz analizátorral. /Itt emiitjük meg, hogy a vérgáz analizist végző készülékek némi módosítással alkalmasak vizelet pH értékének megállapítására is; elsősorban a standard oldatok cseréjére van ehhez
szükség. Az utóbbi időben teljes vizéletgáz analizis elvégzésére is
láttunk példát./ A biológiai háttér elemzésekor két fontos problémát
kell kiemelni:
a. / az emberi szervezet hatékony szabályzó mechanizmusa miatt a mérendő paraméterek igen szük tartománybán változnak, ezért nagy felbontásra van szükség /vér pH mérése esetén a változási tartomány
0,3 pH, a szükséges felbontóképesség 0,001 pH/
b. / A vérgáz analizis során a szervezeten belüli artériás vér jellemzőinek a meghatározása a cél. Az analizis során vérben oldott gázok
parciális nyomását határozzuk meg, ezért nagy gondot kell forditani
a vérvétel módjára: törekedni kell az anaerob körülmények biztositá- .
sára. A levegőben is 'jelen levő C0 2 és 0 2 parciális nyomása lényegesen eltér a vérminta azonos jellemzőitől. Részben a levegővel való
érintkezés folytán kialakuló parciális
nyomás kiegyenlítődés, részben a haemolisis és bealvadás veszélye miatt a vérgáz analizis nem
végezhető el megbizhátóan, ha a vérvétel után több mint 10 perc eltelt.
A vérgáz analizátorok általában 2 potenciometriás /pH és C0 2
parciális nyomás/ és egy airtperometriás /0 2 parciális nyomás/ mérőcellával rendelkeznek. Az elektrokémiai mérőcellák velejárója az instabilitás, különösen biológiai minták mérésekör. Ennek fő oka a diffúziós potenciál és annak hőmérséklettől és idegen ionoktól való függése. Másik - jellegzetesen biológiai minták mérésekor fellépő - jelenség az, hogy a mintában jelenlevő nagy fehérjemolekulák az aktiv
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membránra rátapadva, annak felületéből bizonyos részt passzíváinak.
Az elektród membránok lassú öregedése is problémát okoz /üveg
membránnál az átkristályosodás/, mert ezzel párhuzamosan csökken az
elektród érzékenysége.
A felsorolt nemkívánatos jelenségek nagy része additív hibát
okoz, a membránok öregedése meredekség változást, a fehérje lerakódás pedig mindkettőt. Nem hanyagolható el az érzékelőkhöz kapcsolódó
analóg elektronika driftje sem, mivel 0,001 pH változás kb. .50 mikrovolt jelváltozásnak felel meg.
2.

A vérgáz analizátorral
réstechnikai
problémák

szemben

támasztott

követelmények,

mé-

Annak, hogy a fent emiitett zavaró jelenségek ellenére is kellő
pontosságot érhessünk el - a kivánt nagy felbontássál, a mérési idő
növelése nélkül - a következő feltételei vannak:
- az elektrokémiai mérőcellák meghibásodásainak jóslása és detektálása,
- kellő gyakorisággal elvégzett egypontos és kétpontos illesztések,
- a cellák egyensúlyi állapotának becsléséből adódó szubjektiv hiba
kiküszöbölése,
- a paciens adatainak /Hb, testhőmérséklet/ és a környezeti adatoknak
/cellák tömbhőmérséklete, légnyomás/ figyelembe vétele az eredmények számitásakor,
- a vérminta kondicionálása a vérvételtől a mérőcellába való bejuttatásig.
A mérőcellák hibáinak detektálása megóvja a kezelőt a helytelen
mérési adatok felhasználásától. Gáz elektródok esetén a membrán állapota vezetőképesség méréssel tesztelhető. Az elektródok öregedését
válaszidejük növekedése és meredekségük csökkenése jelzi, igy ezen
két paraméter mérése alapján előrejelzést adhatunk arról, hogy várhatóan mennyi ideig használhatók még.
Mivel a mérőcellák válaszfüggvényében az offset-hibá változása
/drift/ lényegesen gyorsabb, mint a meredekség változása, az egypontos illesztéseket gyakrabban kell elvégezni - a ma létező készülékekben ez minden mérés előtt megtörténik. Kétpontos illesztést adott
idő eltelte és/vagy adott számú mérés elvégzése után kell végezni.
/Az alkalmazott mérőcellák és az analóg elektronika rövid idejű stabilitásának összhangban kell lenni a felbontással!/ A mai elemkészlet
mellett előfordulhat, hogy nincs szükség minden mérés előtt egypontos illesztésre
az illesztések gyakoriságát az elektródok állapotától kell függővé tenni.
A cellák egyensúlyi állapotának megítélése a válaszfüggvény analízisén kell, hogy alapuljon. A klasszikus függvényanalizis alapján
megfogalmazhatjuk a cella beállításának kritériumát: az egyensúlyi
állapot beállt, ha a válaszfüggvény meredeksége egy adott értéknél
kisebb. Ezt a vizsgálatot célszerű ugy elvégezni, hogy az első derivált abszolút értékének deriváltját képezzük. Az első derivált abszolút értékének deriváltja - vagy a válaszfüggvény második deriváltja lehetővé teszi azt is, hogy a cella válaszfüggvényének kezdeti szakaszát analizálva eldönthessük, hogy konvergens-e a beállás. Ha a
kezdeti szaikaszt vizsgálva a válasz divergensnek bizonyul, akkor nem
lesz szükség 90...100 sec kivárására ahhoz, hogy a divergenciát detektálni tudjuk.
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A paciens adatok és a környezeti légnyomás - figyelembe véve a
szükséges felbontást - jelentősen befolyásolják a mérendő paraméterek értékeit, ezért á felhasználónak lehetőséget kell biztositani
arra, hogy valamilyen módon korrigálni tudja a mért értékeket. A
cellák hőmérsékletének figyelembe vgtele helyett általánosan elterjedt módszer ezek termosztálása 3 7 C ± 0,1 C-on.
A vérminták kondicionálása részben a véralvadás gátlást jelenti, /pl. heparin bekeveréssel/ részben az anaerob körülmények biztosítását - á vérvevő kapilláris vagy fecskendő lezárásával.
3. Mikroprooés szoros intelligens vérgáz - analizátor
Elsősorban az előzőekben felvázölt követelmények kielégítésére
épitenek be mikroprocesszoros rendszert a vérgáz analizátorokba. Annak érdekébén, hogy egy ilyen rendszer nyújtotta lehetőségeket minél
jobban kihasználhassuk, célszerű a felmerülő feladatok közül amenynyit csak lehet a kezelő közreműködése nélkül, a rendszer felügyelete alatt végeztetni el. Ezzel kapcsolatban elsődleges teendő a működés leirása folyamatábra szinten. Ennek alapján meg kell határozni
a szükséges érzékelő és beavatkozó szerveket, amelyek biztosítják az
automatikus működéshez szükséges kapcsolatot a mikroprocesszoros
rendszer és a készülék többi része között.
Xtt kívánjuk megjegyezni, hogy egy teljesen autonóm működésű
műszer létrejöttét alapvetően akadályozza, hogy mivel a vérgáz analizis nem végezhető el megbízhatóan, ha a vérvétel után több mint
10 perc eltelt, ezért nincs értelme automata mintaváltó alkalmazásának. Hűtött minták esetén a 10 perc 30 percre növelhető, de ebben az
esetben speciális, az. anaerob körülményeket a mintaváltás és a mozgatás alatt is biztositó mozgató mechanizmust kellene használni.
Szükség van arra is, hogy az alkalmazott méréstechnikai módszerek megfelelőek legyenek. Például az Astrup méréstechnika - amely
a C0 2 parciális nyomást közvetett módon méri - lassú, körülményes,
igy nehezen automatizálható. Ebből adódóan a rutin-mérésekre használt
mikroprocesszor bázisú készülékek direkt uton mérnek C 0 2 parciális
nyomást.
A továbbiakban bemutatjuk, hogy oldottuk meg az előző pontban
megfogalmazott feladatokat a beépitett mikroprocesszoros rendszer
segitségével.
Az elektrokémiai mérőcellák meghibásodásainak /elöregedésének/
jóslására egyrészt a minden kétpontos illesztés után rendelkezésre
álló meredekség értéket, másrészt a mérés, az egy- és kétpontos illesztés során mérhető cella válaszidőt használjuk fel. Ezek a paraméterek az elektród öregedésével monoton változnak, a meredekség csökken, a válaszidő nő. Mindkét paraméter esetén két értékkel való komparálás történik, azaz a paraméterek változási tartományát 3 szakaszra osztjuk;
a./ kedvező érték /nagy meredekség, rövid beállitási idő/,
b. / még megfelelő érték /közepes meredekség és beállási idő/ ,
c./ nem megfelelő érték /kis meredekség, hosszú beállási idő/.
A készülék figyelmezteti ugyan a kezelőt, ha valamelyik paraméter értéke az a./ tartományból a b . / tartományba került, de méréseket
még lehet végezni. Ekkor a mérések pontossága és reprodukálhatósága
csökken, de az eredmények diagnosztikai célokra még biztonsággal al-
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kalmazhatóak. Ha valamelyik paraméter értéke a c./ tartományba kerül,
akkor a készülék nem engedélyezi mérések elvégzését, hiszen a kapott
eredmények megbízhatósága már nem lenne kielégítő.
Az egy- és kétpontos illesztések gyakoriságát függővé kell tenni az elektródok állapotától is. Ehhez - két egymást követő azonos
tipusu illesztés között eltelt idő mérésével - ki kell számolni a
nullpont-eltolódás és a meredekség változás sebességét. Abban az esetben, ha a változás mértéke kicsi, akkor az illesztéseket elég ritkábban elvégezni. Mindenképpen szükséges azonban egy időbeli korlát betartása: pl. 15 percnél hosszabb idő ne teljen el két egypontos illesztés között.
A cellák válaszfüggvényének analízise lehetőséget ad arra, hogy
egyrészt a beállás szubjektív megítéléséből adódó hibát kiküszöböljük, másrészt a kezdeti szakasz elemzése alapján eldönthető, hogy a
válaszfüggvény konvergens-e. Divergens lehet a válaszfüggvény, ha
- a cellában buborékos minta van,
- a referencia elektród eltömődött,
- az elektródhoz közvetlenül kapcsolódó analóg elektronika meghibásodott.
A függvény kezdeti szakaszának analízise alapján megbecsülhetjük a vég
értéket, ez - főleg gáz elektródok esetén - a mérési idő jelentős
csökkenését eredményezheti. Ezen túlmenően a fenti analízis megteremti a diagnosztikus hibajelzés lehetőségét. Ennek feltétele, hogy a
cella termosztálásával és a minta előtermosztálásával minél jobban
közelítsük az egyidőállandós válaszfüggvényt.
A paciens adatok és a környezeti légnyomás figyelembe vételén
kivül a rendszer számitási kapacitására van szükség a származtatott
adatok képzéséhez és a Nernst-összefüggéssel leírható függvény linearizálásához /C02 parciális nyomásmérésnél/. Az alacsonyfrekvenciás
mintavételezés és a számításoknál szükséges pontosság miatt lebegőpontos aritmetikai csomagot használtunk fel.
4.

Az

alkalmazott

mikröprooésszoros

rendszer:

MMT

rendszer

Az MMT rendszer moduláris felépítésű /mind a hardware-t mind a
software-t tekintve/, processzorfüggetlen. A mikroprocesszoros vezérlő összeállítása lényegében a megfelelő, készen meglevő rendszerelem kártyák kiválasztását jelentette. Ennek következményeképpen a
hardware tervezési-fejlesztési-bemérési munkát a készülék fejlesztése
során megtakarítottuk! A software elkészítését egy magasszintü, strukturált real-time nyelv használata segítette. Ennek előnye, hogy a
szükséges real-time vezérlési és szinkronizálási féladatok egyszerűen
megoldhatók, továbbá a készülék program jól szegmentált, a klinikai
tapasztalatok alapján felmerülő igényeknek megfelelően a későbbi módosítások viszonylag egyszerűen elvégezhetők. A készülék software moduljainak egy része /beállás figyelés, konvergencia vizsgálat, stb./
általánosan felhasználható elektrokémiai készülékekben - egy fejlesztés alátt álló Na + - K + analizátorban a vérgáz analizátor programjának kb. 50...70 %-a felhasználható.
A mikroprocesszoros rendszer használatának további előnye, hogy
- a beépített displáyre küldött üzenetekkel segiti a kezelőt, igy
nincs szükség szakképzett operátorra,
- a beépített önteszt funkciók növelik a rendszer - és igy a kapott
eredmények - megbízhatóságát, leegyszerűsítik a hibadiagnosztikát
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és megkönnyítik a szervizelést,
- biztositja a készülék egyszerű illesztését központi kórházi számitógéphez.
Az MMT rendszer alkalmazása tervezési háttérként - a kész hardware és software modulok, fejlesztő-, bemérő- és gyártást segitő berendezések felhasználásával - biztosította, hogy a mikroprocesszoros
rendszer a készülékfejlesztésnek ne célja, hanem csak eszköze legyen.
Ez részben a fejlesztési ido radikális csökkentését eredményezte, részben lehetővé tette, hogy a fejlesztést ne a mikroprocesszoros technika, hanem elsősorban az elektrokémiai méréstechnika szakemberei végezzék.
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A Debreceni Orvostudományi Egyetem Élettani Intézetében több évtizedes hagyományai vannak az izomkutatásnak. Az izomműködés molekuláris méretű eseményeinek megismeréséhez az izomösszehuzódás jellemzőit minden eddiginél pontosabban és sokoldalúbban kell vizsgálni.
A kutatók olyan adatokra kíváncsiak, hogy az egész izom vagy akár
egyetlen izomrost mekkora erőt fejt ki a legnagyobb megrövidülés pillanatában, mennyi idő telik el amig kialakul a legnagyobb feszülés,
milyen gyorsan fokozódik az összehúzódás! erő, mennyire gyors az elernyedés stb. Ezék a kérdések csak nagyon sok mérési adat birtokában
és azok sokoldalú értékelése révén válaszolhatók meg.
Az izomműködés élettanának kutatói eleinte csak mechanikusan
regisztráló technikával tudták mérni az izömválaszt. Az izom egyik
végét fonallal vagy vékony huzallal égy irószerkezethez rögzitették,
s az az előtte elforgó papírhengerre felrajzolta az izomnak különféle
ingerekre adott válaszait. A negyvenes évektől kezdve az Írókarok
szerepét az úgynevezett mechanikai-elektromos jelátalakítók vették
át. Ezek révén a feszülés időbeni változása mint villamos'jel oszcilloszkópon jelent meg és vált tanulmányozhatóvá. Ingerlés hatására bekövetkező izomválasz - összehúzódás és elernyedés - mechanikai-elekro
mos átalakítón keresztül nyert oszcillogramjára láthatunk tipikus pél
dát az 1. ábrán. Ezen az ábrán feltüntettük azokat az elektromos paraméterekét, amelyek megmérésével nyert adatok alapján számítással
juthatunk el az izomműködés kvantitatív jellemzéséhez.

1.

ábra

Izomválasz

jel

oszcillogramja
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A bevezetőben már emlitést tettünk az itt alkalmazott méréstechnikával és kiértékelő metodikával szemben támasztott igényekről.
Ennek megfelelni oszcilloszkópról készitett felvételek kézi kiértékelésével - vonalzóval, körzővel - nem lehet. A módszer alkalmazása
végképp lehetetlenné válik akkor, ha pl. valamelyik izomműködés jellemző változását kivánjuk pusztán tendencia jelleggel figyelemmel
kisérni mérések sokaságán.
A mikroprocesszoros (nP-os) szivizom válasz analizátor uj lehetőségeket nyújt a mérésadatgyűjtés és kiértékelés számára. A rendszer működési elvéről a blokkvázlat alapján /2. ábra/ a következő
mondható el.
ANALOG JEL
o

—

ADC

CPU

TRIGGER JEL
o

IDOZITO
PROM

CD

BILLENTYŰ
ILLESZTŐ
NYOMTATO
ILLESZTŐ

RAM

DISPLAY
ILLESZTŐ
TÁPEGYSÉG

2.

ábra

Szivizom

válasz

analizátor

T

U

S3
qD
blokkvázlata

A mechanikai-elektromos átalakitó tranziens jele a |iP-os berendezés analóg/digitál átalakítójára jut. Az átalakitó mintavételi frekvenciáját a berendezés - előzetes hitelesitő mérés alapján - automatikusan állitja be. A digitalizált értékek a mérési ciklus alatt
irható/olvasható memóriában /RAM/ gyűlnek össze. A mérési ciklus befejeztével az előre kiválasztott program alapján a berendezés kiértékeli a mért adatokat:: meghatározza az izom működését jellemző paramétereket és egy TV képernyőn számszerűen vagy grafikusan megjeleniti
azokat. A legfontosabb adatokat egy sornyomtató jegyzőkönyvben is
rögzíti. A készülék a képernyőn folyamatosan megjelenő utmutatás alapján párbeszédes üzemmódban működik, s igy egyszerűen kezelhető.
Ebből a rövid ismertetőből ugy hisszük már kitűnik az ilyen célberendezés alkalmazásának néhány előnye:
- a digitálisan tárolt válaszjelek száma "tetszés" szerint növelhető;
- a kiértékelő programot maga a felhasználó választhatja, készítheti;
- az eredmények a perifériákon keresztül közvetlenül felhasználható
formában érhetők el.
A továbbiakbán - a feladatuk és fontos jellemzőjük leírásával -
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sorra vesszük a berendezés elvi vázlatán feltüntetett főbb egységeket:
- Központi
egység,
CPU: INTEL 8080 A nP-ra épül, a hozzá csatlakozó
kiegészitő elemekkel együtt /8228 System Controller, 8214 Interrupt
Controller, 8212 Bus Driver/ á berendezés program szerinti vezérlését végzi;
-12 kbyte /2708 IC-k/ tárolóterületen kerül elhelyezésre a
működtető program;
«

- PROM:

- RAM: 2 kbyte a válaszjel digitalizált értékeit , 8 kbyte az egy válaszjelhez tartozó kiszámított mérési adatokat , 1 kbyte a TV képernyőn megjelenő információ kódjait tárolja, mig 2 kbyte munkaterületül szolgál;
- Analóg/Digitál
átalakító,
ADC: 12 bit-es, 10 ns konverziós idejű
ADC /Burr-Brown ADC 84kG-12/ bemenetére jut a mechanikai-élektromos
átalakitó kimenőjele, valamint az izom ingerlését jelző un. triggerjel, engedélyezve ezzel áz ADC működését;
- Programozható
időzítő:
INTEL 8253 tipusu IC-vel megvalósított programozható óragenerátor adja az ADC konverziós parancsot. Minden válaszjelet 1024 helyen vett és digitalizált mintájával adunk meg.
A mintavételezés periódusidejének kiszámitása és beállitása automatikus;
- Hexadecimális
billentyűzet:
ezen keresztül történik a mérés kezdőparamétereinek, mérésvezérlő utasításoknak a bevitele;
- Sornyomtató,
SEIKO 101F: a 21 oszlopban 42 féle alfanumerikus ka-^
raktér, 80 sor/perc sebességgel működő periféria a legfontosabb mérési adatokat papiron rögziti;
- Alfanumerikus display: 25 sorban, soronként 40 alfanumerikus karakter megjelenítésével tájékoztatja a felhasználót a mérési folyamatról. Sorozaitmérések végén a tendencia jelleggel vizsgált izomműködés
jellemzőiről hisztogramot rajzol a képernyőre;
- Tápegység: valamennyi tápegység /±15 V, ±12 V, ±5 V analóg, ±5 V
digitális/ stabilizált, túlfeszültség és tuláram védelemmel van ellátva.
A továbbiakban az ismertetett berendezéssel végezzünk el egy képzeletbeli mérést!
A bekapcsolást követően a készülékhez csatlakoztatott display•
képernyőjén folyamatosan megjelenitett kérdések az adható válaszokkal
és az utasítások igazítanak el egy-egy méréshez szükséges valamennyi
feltétel tévedésmentes beállításában. A vizsgált izompreparátumhoz
kapcsolódó mechanikai-elektromos átalakitó, előerősitő, az ingerlést
végző impulzusgenerátor beállítását a mikroszámítógép felé egy billentyű lenyomásával nyugtázni kell. Ezt követheti a mintát, a mérési időt
azonosító adatok bevitele, valamint a kalibrálás. Kalibrálással kell
meghatározni a mért elektromos jellemzők és a hozzá tartozó mechanikai
adatok közötti egyértelmű megfeleltetést.
A következő tennivaló az ingerlést végző impulzusgenerátoron kiválasztott ingerlés! mód adatainak bevitele. Az ingerlés egyes vagy
kettős impulzusokkal, illetve speciálisan összeállított "impulzusvonattal" történhet. Megadható az elektromos impulzusok nagysága, szélessége, ismétlődési ideje, a kettős impulzusok közötti időtartam, az
"impulzusvonat" belső szérkézete, szünetek hossza, aránya.
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A berendezés alapvetően két fő üzemmódban működtethető:
1. ciklikusan - előre megadott számú /max. 512/ válaszjelet analizál
a kiszámított eredményeket tárolja;
•2. átlagolva - megadott számú /max. 512/ válaszjelből kiszámított
paraméterek átlagértékét tárolja.
Továbbá mqg lehet azt is adni, hogy a beérkezett válaszjel soro
zatból csak meghatározott tagokat /csak minden 3., vagy 5. stb./ fogadjon el.
A mérési ciklus végén lehetőség van. az izomműködésre jellemző
paraméterek grafikus és numerikus megjelenitésére. A felhasználó eldöntheti, hogy a mért adatokból melyeket kiván a mérési jegyzőkönyvben rögzíteni, kinyomtatni.
Végezetül az eddigiek alapján elmondható, hogy az ismertetett
célberendezés magában foglalja az univerzális felhasználás lehetőségét is.
A készülék moduláris felépítésű, igy egyszerűen bővíthető, kiegészíthető a felhasználó speciális igényeit ellátó egységekkel: x-y
rajzoló, tömegtárolók.
Az analóg-digitál átalakító és az adatgyűjtést végző program le
hetővé teszi 75 msec-nál nem rövidebb idejű, más biológiai válaszjelek analizisét is. Természetesen ezzel együtt jár a feldolgozó, kiér
tékelő program megfelelő módosítása. •
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MIKROPROCESSZOROS MÉRŐRENDSZEREK A GYÓGYSZERKUTATÁSBAN
Danitz Béla, Kautny Károly
Gyógyszerkutató Intézet KV
Áz Intézetben az elmúlt években a korábban elkezdett farmakológiai műszerfejlesztés! programunkban jelentós változást hozott a mikroprocesszorok alkalmazása. Az előző időszakban az egyes jelentkező
igényeket elsődlegesen hagyományos elemekkel, integrált áramkörökkel
oldottuk meg. Ennek az időszaknak főbb jellemzője tehát a huzalozott
logika alkalmazása volt. Azonban ezeknek a rendszereknek hátránya a
merevség volt, ugyanis még közel azonos elvárások esetén is szinte
teljesen uj rendszert kellett konstruálni. Vagyis a műszerfejlesztéseink célorientáltak és nem eszközorientáltak voltak.
Az analóg részekről nem lehet ilyen egyértelműen szólni, mert
ezen a területen lényeges változás az alkalmazott áramkörök konstrukciós elvek területén nem várható. A biológiai jelek feldolgozási szint
re erősítése, szűrése, az alakhüség megtartása mind olyan tényezők,
melyek továbbra is az érzékelő rendszerek analóg voltát igénylik.
A feldolgozási szintre erősített analóg jelek további manipulálása,
adathalmaz tárolása, visszakérdezhetősége viszont már az a terület,
ahol át lehet és át kell térni a digitális rendszerekre és messzemenően kihasználni azokat a lehetőségeket és előnyöket, amit ez a techni
ka nyújt.
Mikroprocesszoros fejlesztésünket egy SDK 80 tipusu Intel gyártmányú fejlesztő rendszerrel kezdtük. Az első időszakban nekünk is végig kellett mindazokat a buktatókat járni - több-kevesebb sikerrel -,
mint amit az országban már annyian végigjártak. Kezdeti lépés volt az
SDK 80 és egy képernyő.
A rendelkezésre álló konfiguráció csupán azt tette lehetővé, hogy először látszólag öncélú programfejlesztéseket végezzünk. A programozás
gépi nyelven történt. A rendszer megismerése után memóriabővitést végrehajtva, valamint az időközben beérkezett ASR 390 teletype segítségével, programok kiíratása és lyukszalagos archiválás is lehetővé vált.
Igy kialakult egy, a tényleges program fejlesztéséhez alkalmas rendszer.
Anélkül, hogy a műszaki megvalósításba részletesen belemennék
- hiszen az általában ismert - az alkalmazási specialitásokról kívánok beszélni.
A gyógyszeriparban a mikroprocesszoros technikának két alapvető
felhasználási területe lehetséges.
1./ Mérési adátgyüjtés, ill. inteligens terminál funkciók a nagyszámitógépes adatfeldolgozás támogatására.

2./

Speciális mérő, szabályozó műszerek szakterületükön felmerült
speciális igények kielégítésére.
A mérési adatgyűjtési feladat első ránézésre nem különbözik az
általános célú adatgyűjtési feladatoktól, de szeretném felhívni a figyelmet a gyógyszeripar specialitásaira.
A farmakológiai és toxikológiai méréseknél, eltekintve a szakterület speciális műszereitől, a humán gyógyászat műszereit használjuk.
A korszerűbb műszerek már rendelkeznek on-line adatfeldolgozásra alkalmas területtel, azonban ez a formátum ritkán felel meg céljainknak.
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Alapvető különbségek a következők.
Az individum megkülönböztetése, kivéve az önkontrollos méréseket, felesleges. A gyógyszeriparban mindig csoportokkal dolgozunk,
lehetőleg nagy egyedszámu csoportokkal, éppen az individuális különbségek elnyomása érdekében, önkontrollos mérések esetében az adatokból
a végén csoportátlagot képezünk. Ez a humán gyógyászatban legfeljebb
statisztikai utófeldolgozás esetében fordul elő.
A másik jelentős eltérés, hogy méréseik minden esetben egy kiváltott hatás vizsgálatát jelentik, azaz egy gyógyszer különböző dózisai által kiváltott fő és mellékhatások vizsgálatára korlátozódnak,
szemben a humán gyógyászat "megfigyelő" méréseivel, amelyek egy betegség felderítését, ill. a gyógyulási folyamat ellenőrzését szolgálják. Nekünk ezeket a spontán hatásokat pl. betegség, ki kell szürnünk.
A harmadik jelentős eltérés, hogy különböző fajok párhuzamos
vizsgálatával foglalkozunk. Ez azzal a nehézséggel jár, hogy fajonként
kell értékelni,
ill. eltárolni a fiziológiásán normális paramétereket,
t
Ezen sajátosságok figyelembevételével célszerű olyan adatgyűjtő
rendszert kialakítani, ahol ezen adatok elláthatók a megfelelő kiegészítő paraméterekkel, ill. bizonyos adatkompresszió is végrehajtható.
Ezen a ponton kell lehetőséget biztosítani a mérést végző felelős személynek az adatok felülvizsgálatára.
Ezen felülvizsgálat az orvostechnikában, ill. biológiai méréstechnikában' elengedhetetlen. Lehetőséget kell adni a mérést végző felelős
személynek bizonyos adatok ismételt lemérésére, ill. törlésére. Hibás
mérések esetén a hibás adatok nem kerülhetnek tovább feldolgozásra.
Az előbb emiitettekbői kitűnik, hogy sokrétű feladat hárul a
mikroprocesszoros adatgyűjtőkre még azon felül is, hogy gondoskodniuk kell a megfelelő adatátvitelről és adatvédelemről. További problémát jelent, hogy egy terminálra több műszert, ill. laboratóriumot kell
kapcsolni.
A gyakorlatban előforduló adatforrások általában olyan adatsebességgel adnak, hogy egyetlen terminállal meg lehet valósitani 5-6 műszer on line kapcsolatát, de a méréseknél figyelembe kell venni, hogy
egyetlen adatforrást sem lehet feltartani, ezért nagyobb sebességű
adatforrások esetén multiprocesszoros rendszerek szükségesek.
Ezen problémák megoldására fejlesztettünk ki egy modulárisan
bővithető adatgyűjtő rendszert.
A mikrogép I 8085 CPU-ra épült, max. 32 K memóriát tartalmazhat, amely
8 K-ként választhatóan RAM, ill. Eprom. Maximálisan 10 db V24 interface felülete lehet. Jelenlegi felhasználásban egyetlen ilyen műszert
illeszt az IBM Series I. tip. számitógépünkhöz,de a következő évben
további két műszert kívánunk a rendszerre kötni.
A másik lehetséges felhasználási terület a közvetlen mérésvezérlés. Ezen mikroprocesszoros rendszerek felépítése megegyezik az általános célú vezérlők felépítésével.
A pszichofarmakológiában használatos vezérlők valamilyen viselkedésformát vizsgálnak, pl.; spontán motoros aktivitás, különböző ingerekre tanúsított magatartás: menekülés, pedálnyomás. A mérések elvéből következően a sebességek alacsonyak, reakcióidőn belüli kiszolgálás elegendő, viszont a nagyobb állatszám következtében sok azonos
mérést kell párhuzamosan végezni.
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Ezen igények kielégítésére létrehoztuk multitaskos programfelügyelőnket. Ez egy olyan programrendszer, amelynek segítségével 16
program futtatható időosztásos rendszerben. Nagy szabadságot ad a
programozónak, hogy minden hardwaren futtatható, nem igényel speciális áramköröket. A taskok közötti váltás generálható:
vezérlés visszaadással /un. jóindulatu programozással; ilyenkor a várakozó hurkokból adjuk vissza a vezérlést RST utasítással/;
IT hatására, ilyenkor prioritás felállítása lehetséges;
központi óra hatására.
Nagy előnye a rendszernek, hogy a fenti módok vegyesen is alkalmazhatók. Normál esetben a programok sorrendben futnak, de lehetőség
van sorrend ugrások létrehozására, ±11. random futtatásra.
További szolgáltatása a rendszernek, hogy minden programhoz paramétertábla is rendelhető. Ennek akkor van jelentősége, ha teljesen
azonos programokat kell párhuzamosan futtatni, de különböző perifériákon, regisztereken. Ilyenkor csak egyszer kell a programot letárolni,
ami jelentős tárkapacitás megtakarítást jelent, de programfejlesztéseknél is előnyös.
Ilyen alapokon készült el Intézetünkben a Skinner-box vezérlő
egysége. Itt 8 boxban 8 állaton kell pszichofarmakológiai teszteket
végezni. Pl. pedálnyomás hatására jutalmazás, büntetés.stb. A.tesztek
végrehajtása közben lehetőség van a program paramétereinek megváltoztatására, közbenső kiértékelésekre, listázásra.
Jelenleg 4 különböző teszt futhat, de igények szerint ez tetszőlegesen bővithető.
Itt használtuk fel először a multitaskos rendszerünket.
Jellemző a program tömörségére, hogy a felhasználói program mindössze
5 K memóriát foglal el és RAM igénye 1,5 K alatt van.
Lényegében hasonló műszer a patkány forgásérzékelő, mely substancia nigra irtott állatok spontán forgását érzékeli, számolja. Itt 6
állat párhuzamos méréséről van szó. A forgásértékek 15 karakteres
Seiko nyomtatón jelennek meg. A forgásszám időbeli lefutása nyomon követhető a közbenső listázásokkal, ill. a mérés végén elkészített hisztogrammal. Ebben a műszerben vegyesen került felhasználásra a "jóindulatu programozás" a boxinputok kezelésénél és az IT-s taskváltás a
nyomtató kiszolgálásánál.
Az elkövetkező időben tervezzük ujabb farmakológiai műszerek elkészítését ugy, hogy korlátozott kapacitásunk elsődlegesen csak software területen legyen lekötve és a felhasznált modulokat kereskedelmi
forgalomban szérezzük be.
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MIKROPROCESSZOROS BETEGŐRZŐ

RENDSZER

Gábriel József, Mester Lajos, Radnóczi Ferenc, Szabó Zoltán
MEDICOR MÜVEK Műszaki Fejlesztési Intézet
Az orvostudomány, a természettudomány és a technika - ezen belül különösen a számítástechnika - sokrétű kölcsönhatása révén napjainkig számos orvosi probléma vált megoldhatóvá. Különösen élesen
jelentkezik az intelligens mérőrendszer igénye a betegőrzés területén, ahol hosszúidejű, folyamatos, sok szémpontból automatizálható
méréstechnikai feladattal állunk szemben. A műszaki követelmények e
területén több szigorú feltételt tartalmaznak: pl. paciens biztonsága, műszakilag képzetlen kezelők, kiemelkedően nagy megbízhatóság,
rugalmas rendszerfelépítés stb. E feladatok megoldására vállalkozott
a MEDICOR Müvek Fejlesztő Intézetének egy kollektívája, amikor a mikroprocesszoros betegőrző rendszert kidolgozta.
A betegőrző rendszer egy hierarchikus elrendezésű kórházi számitógépes lánc két alsó szintjén helyezkedik el. A legalsó szinten - közvetlenül a betegágy, a paciens mellett - egy autonóm működésre képes
"ágymelletti egység" foglal helyet. A következő szint az ágymelletti
egységek adatait összegyűjtő 4-8 beteget ellenőrző "központi egység".
Ezen a szinten helyezkedhetnek el még labor-automaták, különböző diagnosztikai készülékek, mind például a haemodinamikai monitor.
Az itt közreadott anyag az ágymelletti egységet mutatja be.
Egy ágymelletti betegőrző egység esetében a méréstechnikai feladat az, hogy az ember biológiai szabályozórendszerébe való beavatkozás alatt /műtét közben/ vagy annak stabiltól eltávolodott, kritikus
állapotában a jellemző fiziológiai illetve biokémai adatokat érzékeljük, primer és származtatott adatait a beteget ápoló személyzet
számára megjelenítsük, a mért paraméterekből kiszámítható kritikus
-állapotba az orvos figyelmét a lehető legkorábban felhívjuk. Az emberi szervezet fiziológiai, kémiai paraméterei viszonylag lassan változnak, igy a jelek feldolgozása ma már nem jelenthet technológiai
problémát. Egy-egy alkalmazási területen általában nemi több, mint
10-féle paraméter közül esetenként 3-4 paraméter folyamatos megfigyelésére van szükség.
Az ágymelletti betegőrző monitor egy mérési feladatra épített
célszámitógépnek tekinthető. A mikroszámítógép szokványos részeihez
/CPU, memória, timer, periféria-interface-k/ speciális kezelői peri=
férlák, valamint a méréstechnikában is különleges paciens oldali jelérzékelő-átalakitó egységek csatlakóznak. Az energiaellátást .a készülékbe épített
igen szigorú feltételeknek megfelelő tápegység biztositja.
Az ágymelletti egység információtechnikai rendszerének kidolgozásánál törekedtünk arra, hogy a készüléken belül az osztott intelligencia elve valósuljon meg. Ez a modularitást szolgálva azt biztosítja, hogy a készülék belső felépítése a lehetőségekhez mérten homogén lehessen. A mérőmodulok fizikailag elkülönülő egységként kerülnek kivitelezésre, a készülékbe az előlap felől dugaszolhatok, illetve cserélhetők /bizonyos korlátok mellett/ akár üzemelés közben
is. A mérőmodulok műszaki megoldása garantálja a maximális paciensbiztonságot.
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A mikroszárnitógép a MEDICOR mikroprocesszoros technológiai alkalmazásával egy Intel 8085 tipusu processzor köré épült. Tartalmaz
ezen kivül néhány Kbyte ROM illetve RAM memóriát, néhány timert, soros, párhuzamos és speciális interface-t.
A display periféria két görbe, valamint karaktermegjelenitésre
van felkészítve, A görbéket l-l Kbyte memóriából analóg vektor, a karaktereket raszter elveri rajzolja ki. Bemenő adatait párhuzamos ponton
kapja a mikroszámitógéptől. A display periféria belső funkcióit egy
Intel 8748 tipusu processzor köré épitett önálló egység látja el.
A paciens oldali mérőmodulok önállóan veszik át a jelkondicionáláson kivül az A/D átalakitást is. A mérőmodul magasfoku galvanikus
leválasztást teljesitve egységes, szabványos felületen kezelhető a
mikroszámítógépből. A különböző mérendő fiziológiai paraméterekhez belső felépítésben különböző,mechanikailag és logikailag azonban azonos
mérőmodulokat fejlesztettünk ki. Ilyenek például az EKG-légzés modul,
vérnyomásmérő modul, pulzusmérő modul, hőmérő modul, stb.
A kezelő a készüléket egy párhuzamos ponton illesztett nyomógombos előlapon tudja kezelni. A külön készülékként csatlakoztatható papirregisztráló és az őrző központi egység felé a kapcsolat szabványos
felületeken biztosított.
A software alapvető feladata a mintavételezés vezérlése, a perifériák kezelése, jelalakfelismerés, jelfeldolgozás és a készülék folyamatos öntesztje. A mintavételezés vezérlését megszakitásos rendszerben végezzük. A szükséges legnagyobb gyakoriság 2 ms /500 Hz/,
amely azonban csak a kijelzéshez szükséges, a jelfeldolgozáshoz ennél
alacsonyabb gyakoriság is kielégitö. A perifériák vezérlése részben a
mintavételhez kapcsolódik, igy annak megszákitási rendszerét használja. Más perifériák /pl. display/ önálló megszakítást kérnek illetve
kikérdezéses üzemben működnek.
A jelalakfelismerés, jelfeldolgozás körébe tartozik a különböző
fiziológiai jelekből származtatható mennyiségek meghatározása. Ennek
algoritmusai orvosi meghatározásokon alapulnak és a fejlesztés során
nyert tapasztalatok szerint folyamatosan módosulnak. Példaként ismertetjük az EKG jelen végzendő feladatokat. Fel kell ismerni a normál
szivütésre, az extraszisztolékra jellemző jelalakot, az extraszisztolékat jelalak szerint egymástól is meg kell különböztetni. Ezek percenkénti száma, egymáshoz való időbeli viszonya alapján lehet a veszélyállapotot meghatározni. Az algoritmusokat tovább bonyolitja az a
körülmény, hogy a felismerendő jelalakok paciensenként különbözőek, a
lassú jelalakváltozásoknak azonban nem szabad a felismerést befolyásolni. .
További jellemző származtatott mennyiségek a hosszúidejű /2-24
órás/ trendek, amelyekből a paciens veszély előtti állapotáról nyer
az orvos átfogó képet.
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MIKROGÉPEK ALKALMAZÁSA KÓRHÁZI ÉS RENDELŐINTÉZETI INFORMÁCIÓS RENDSZE- '
REKBEN
Kerékfy Pál, Ruda Mihály
MTA SZTAKI
Napjainkban a számitógépgyártás hihetetlenül gyors fejlődése
mélyreható és gyors szemléletváltást követel a felhasználóktól. Különösen igaz ez a mikrogépalkalmazás területén. Elmondható ugyanis, hogy
már hazai viszonylatban is beszerezhetők olyan mikrogépek, amelyek a
felhasználó Íróasztalán elhelyezve, olyan lehetőségeket biztosítanak,
amelyeket néhány éve még csak jelentősebb intézmények birtokában lévő,
külön klímával rendelkező géptermet, operátori, műszaki és szoftver
személyzetet igénylő számitógépek adhattak. Ez igaz már a kis-közepes
kategóriába sorolható asztali számitógépekre /mikrogépekre/ is, és nem
kell a több Mb központi tárral és több száz Mis háttértárral rendelkező
mikrogépekre gondolni.
A hardvergyártás egyre gyorsuló üteme mellett nem csak a programellátás kérdése okoz gondot, hanem sokkal inkább a tömeges felhasználói
igény és képesség kialakitása. Hazai viszonylatban, ha az orvosi, biológiai alkalmazások területét nézzük, van elegendő szellemi kapacitás
a várható mikrogépes szoftverigény kiszolgálására. Ezt bizonyítja a
jelen kollokvium évről-évre ismételten megjelenő gazdag termése is. Véleményünk szerint a most várható robbanásszerű fejlődésnek ugy lehet
a legsikeresebben elébe menni, ha mielőbb elterjesztünk néhány olyan
egyszerű rendszert, amely széles körben használható, és igy legalkalmasabb a most már nélkülözhetetlen számítástechnikai kultura terjesztésére. Előadásunkban e cél elérésének néhány lehetőségét mutatjuk be.
Gyakorlati példákkal illusztráljuk az asztali számitógépeknek egészségügyi információs rendszerekben való alkalmazásának lehetőségeit.
Bemutatunk egy kardiológiai betegregisztert, amelyben mintegy
ötezer beteg adatai tarthatók percre kész állapotban. Ezt a rendszert
összehasonlítjuk egy szintén működő nagygépes változattal.
A második részben ismertetjük az országos kórházi morbiditási
rendszer helyi /fekvőbetegintézeti/ adatfelvételi és részleges feldolgozási alrendszerének mikrogépes megvalósításával kapcsolatos elképzeléseinket. Végül a morbiditási adatok felvételének egyik sarkalatos
problémáját, a betegségkódok meghatározásának és ellenőrzésének kérdését tárgyaljuk.
Fő szempontunk az, hogy elsősorban már meglévő rendszerek korszerűsítésével, a korszerűsítésből eredő megtakarítások felhasználásával,
hogyan lehet a mikrogépfelhasználás segítségével, ujabb anyagi áldozatok nélkül széleskörű és mélyreható változást előidézni az orvosi információs rendszerek területén. Ezzel kapcsolatban megvizsgáljuk azt
is, hogy a személyi számi tógép alkalmazása milyen előnyöket biztosit
általában - illetve konkrétan orvosi információs rendszerek esetén a nagygépes megoldásokkal szemben. Hasonló kérdésekkel kapcsolatos előadás már elhangzott az előző, 1980. évi Kollokviumon [1], amely általános szempontból világított rá a kérdésre. Most mi inkább a kérdéskör konkrét problémáival foglalkozunk.
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1. Szívműtétre várakozó.betegek regiszteré mikrogépen
Az Országos Kardiológiai Intézettel való együttműködésünkben
több éve foglalkozunk számitógépes betegregiszterek kérdésével [3],.
[4]. Az itt szerzett-tapasztalatok alapján kezdtük meg TRS 80 mikrogépen működtetni az egyik ilyen regisztert /a szívműtétre várakozók
regiszterét/.
Ez a rendszer jelenleg egy IBM 3C31-es gépen működik egy nagyon
kényelmes és biztonságos adatbeviteli részrendszerrel, és egy rugalmas lekérdező, listázó részrendszerrel. A nagygépes megoldásnak - elő
nyei mellett - számos hátránya van. Ezekkel a következőkben még részletesebben foglalkozunk.
A kórházi, rendelőintézeti betegregiszterek általában nem tul
nagy, esetenként csak néhány ezres populációt tartalmaznak. Nagyobb
beteganyag rendszeres gondozásának egy intézeten belül történő megoldása nem is lehetséges. A nagy populációt felölelő szűrővizsgálatok egy másik feladattípust alkotnak.
Az emiitett szivmütéti regiszter jelenleg 2-3 ezer beteg adatait
tartalmazza, és ebből a naprakész nyilvántartást igénylő várakozó
listán mindössze ezer beteg szerepel. Az adatok feldolgozása egy
200-250 karakter hosszúságú fix rekordfórmátummal történik.
A felhasznált TRS 80 számi tógép 48 Kb központi tárra], /+ 16 Kb
ROM/ rendelkezik, két, egyenként mintegy 140-180 Kb kapacitású hajlékony lemezes egységgel és sornyomtatóval.
Célunk a mikrogépes rendszer gyors és rugalmas használatának
illusztrálása volt, ezért a rendszert assembler /Z80/ nyelvű programokból készítettük /a mikrogépeken általában hozzáférhető BASIC
interpreter rendkívül lassú/. Ugyancsak demonstrálni kivántuk a hajlékonylemezes háttértár hatékonyságát, ezért egy tömöritett tárolásmódot alkalmaztunk. Az assembler nyelv használata valamint a gép nagy
sebessége /100 ezres műveleti sebesség/ lehetővé tett bonyolultabb
rekordtömöritési eljárásokat is. A 250 karakteres eredeti rekordméretet igy sikerült átlagosan 50 karakter körüli értékre csökkenteni.
Ilyen módon mintegy 2 500 beteg adatai kerülhetnek egy lemezre /a két
egységen tehát összesen 5000 beteg adatai lehetnek/. A rekordtömöritést a következő egyszérü eszközökkel értük el: a számszerű adatok
tömöritett bináris formában történő tárolása, a szöveges mezőkben
lévő blank-ek elhagyása, a gyakori nevek egy betűvel való helyettesítése, és végül a teljes szöveges részben a leggyakrabban előforduló
betűk 4 bites kóddal történő ábrázolása. Ez a viszonylag egyszerű
tömörítési eljárás minden olyan adatállományra alkalmazható, amelyben'-égy adott fogalomkörre vonatkozó adatok szerepelnek, vagyis értelme van az adatállománnyal kapcsolatban néygyakoriságról, betüelőfordulási gyakoriságról beszélni.
'
Mikrogépes rendszerünk előnye, hogy a rendszer válaszideje minden esetben az emberi reakcióidőn belül van. Az adatbevitelnél hibás
adat esetében azonnal megjelenik a hibajelzés, egy adott rekord módosításakor az azonositó bevitelének pillanatában megjelenik a kivánt
személy adatlapja, a módosítás, az uj adatok beírása rendkívül kényei
mes, hiszen a képernyőn az adatlap bármely része közvetlenül elérhető i Az adatbevitel mindig a legkényelmesebb módon oldható meg: például beirás helyett kiválasztással vagy az első néhány jellemző kezdőbetű beütésével.

#
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A személyi számitógépthasználata lehetővé teszi, hogy az adatbevitel mellett a teljes adatállományra vonatkozó lekérdezéseket,
listákat is azonnal'megkaphassa a felhasználó. Itt csak az asztali
számi tógépekhez szokásos kisteljesitményü /olcsó/ nyomtatók munkájához szükséges viszonylag hosszabb időt kell figyelembe venni.
Tapasztalatainkat összefoglalva elmondható, hogy olyan esetekben,
amikor néhány ezres populáció számitógépes nyilvántartása a feladat,
akkor mindenképpen célszerű saját mikrogépet alkalmazni, hiszen a hazai piacon is beszerezhető gép ára az egyébként szükséges gépidővásárlás elmaradt költségeiből megtérül, miközben a felhasználás hatékonysága lényegesen növekszik.
2. Alkalmazási lehetőségek az országos kórházi morbiditási
gálatokban

vizs-

E kérdéskörre figyelmünket a témában való régebbi részvételünk
[2] irányította. Most ennek a nagy és komplex feladatnak kizárólag
egyetlen oldalával, a feldolgozandó adatok rögzítésének, ellenőrzésének kérdésével foglalkozunk. E rendszer adatait a szekszárdi kórházban kidolgozott egységes betegdokumentációs rendszerhez [5] tartozó
adatlapra viszik, majd rögzítik. Ez a hagyományos eljárás a feladat
természetéből fakadóan, valamint az évenként mintegy kétmillió esetet
tartalmazó adatállomány nagy mérete miatt tetemes költségeket emészt
fel. Ráadásul a hagyományos és az adatforrástól elkülönített rögzítési forma, még ha minden részletre kiterjedő ellenőrzés mellett történik is, nem teszi lehetővé valóban jóminőségü adatok előállítását,
illetve kizárja a folyamatos és azonnali adatkorrekció lehetőségét is.
Ezért vetjük most fel azt a gondolatot, hogy a kötelező kórházi adatszolgáltatások céljára mikrogépes helyi adatrögzítés és részleges feldolgozás lenne a legcélszerűbb. Az eddig is már meglévő adatszolgáltatások ily módon felszabaduló anyagi eszközeiből ez a program fokozatosan megvalósítható lenne.
Javaslatunk technikai megvalósíthatóságát részben bizonyltja az
előző pontban leirt betegregiszter kényelmes és biztonságos kezelése.
Elképzelésünk az, hogy egyszerű, de széles körben használható kis
rendszerek /pl. a morbiditási adatok helyi rögzitése, ellenőrzése/ elterjesztése jól kiegészíti és a jövőt tekintve megalapozza a ma már
sok helyen folyó, komplex rendszerek kialakítására irányuló.munkákat,
illetve ezek eredményeinek elterjesztését.
Véleményünk alátámasztása érdekében, a kórházi morbiditási adatok felvételének egyik legkényesebb és egyben legfontosabb pontjára,
a felvett diagnózisok kódolásának problémájára kiséreltünk meg mikrogépes megoldást adni. A felhasznált eszköz az MTA SZTAKI Varyter mikrogépe. A 250 Kb-os hajlékonylemezes táron helyezzük el egy hierarchikus rendszérben a BNO kódokat és a megfelelő megnevezéseket.
A kódolás kétféleképpen történhet. Beírható a háromjegyű betegségkód, ami után rögtön megjelenik a képernyőn a betegség megnevezése és a lehetséges negyedik számjegyek a megfelelő megnevezésekkel.
Ezen a képernyőn kiválasztható a kivánt negyedik jegy is, vagy ha téves volt a beirt kód, törölhető a képernyő és újra kezdhető az eljárás. A másik megoldás a főcsoport, a főcsoporton belüli betegségcsoportok, háromjegyű diagnóziskód lépcsőfokok végigjárása. Ebben az esetben először a 17 betegségfőcsoport jelenik meg a képernyőn /1. ábra/.
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Ezekből az A-Q betű valamelyikének

/pl. a Q-nak/ beütésével kiválaszt-

A

1.FERTŐZŐ ÉS ÉLŐSDIEK OKOZTA BETEGSÉGEK

B

2.DAGANATOK

O 15.A PERINATÁLIS IDŐSZAKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLLAPOTOK
P 16.TÜNETEK ÉS ROSSZUL MEGHATÁROZOTT ÁLLAPOTOK
Q 17.SÉRÜLÉSEK ÉS MÉRGEZÉSEK

1. ábra
ható a kivánt főcsoport, ami után ez a főcsoportnév a fejlécbe kerül,
alá pedig a hozzá tartozó alcsoportok Íródnak /2. ábra/. Itt újra meg-

17.SÉRÜLÉSEK ÉS MÉRGEZÉSEK
A

800-804. A koponya törése

B

805-809. A nyak és a törzs törése

V

980-9 89. Elsősorban nem gyógyszerként használt anyagok toxikus
hatása

W

990-995. Külső ok egyéb és k.m.n. hatásai

X

996-9 99. Az orvosi kezelés máshová nem osztályozott szövődményei

2. ábra
tehető a kiválasztás /pl. a V betű leütésével/. Ekkor az alcsoportnév
is a fejlécbe kerül, és megjelennek a hozzá tartozó háromjegyű kódok
és megnevezéseik /3. ábra/. Most már kiválasztható a kivánt háromjegyű kód, majd a következő lépésben a negyedik jegy is. Hibás választás esetén vissza lehet lépni az előző szintre, majd újra folytatni
az eljárást. /Ez nagyon hasznos lehet a BNO némely betegségre vonatkozó kettős besorolása - tőr és csillag opció - miatt is. A rendszer
ezeket az eseteket külön jelzi./
Hasonló rendszerben történhet a foglalkozások kódolása is, bár
az általánosan használt FEOR kódban nincs meg az a természetes felépítés, mint a BNO-ban.
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17. SÉRÜLÉSEK ÉS MÉRGEZÉSEK
980-989.Elsősorban nem gyógyszerként használt anyagok toxikus h a tása
A 980 Az alkohol toxikus hatása
B 981 Kőolajtermékek toxikus hatása

I 988 Ártalmas élelmiszerek toxikus hatása
J 989 Egyéb, elsősorban nem gyógyszerként használt anyagok
hatása

toxikus

3. ábra
3.

Néhány

megjegyzés

a mikrogépalkalmazás

előnyeiről

Orvosi információs rendszerekben az egyik fő előny az orvosi
toktaftás realizálhatósága.

ti-

A személyi kezelésben lévő grép a valóban értékes és használható
adatok létrehozására inspirálja a használót, és kikényszeríti a hibátlan munkát.
Az a gyorsaság, amit egy személyi számitógép biztosit, nem érhető el más rendszerekben. A sokfelhasználós nagy és bonyolult rendszerek a szétosztott erőforrások, a rendszer saját adminisztrációjára valamint a felhasználói hálózat által lekötött kapacitások elvesztése
miatt, egy-egy felhasználó részére a teljes kapacitás töredékét biztosítják csak, és ezt is bizonytalan ütemezésben.
Konkrét példát tekintve: szivmütéti regiszterünk IBM 3031-es változatában előfordul /a gép pillanatnyi terhelésétől függően/, hogy
egy-egy adatlap beirása után másodpercekig kell várakozni a hibakódok
kiírására illetve az adatállományba történő beillesztésre /a.mikrogépes változatban ez észrevehetetlenül rövid idő/.
Végül egy nagyon fontos szempont az, hogy az egészségügyi intézmények számitógépes ellátása nagygépes hálózat segítségével legfeljebb,
a távoli jövő feladata lehet, mig a mikrogépalkalmazás különösebb b e fektetés nélkül is már most megvalósítható, és nem zárja ki a. szétszórt
rendszer későbbi egyesítését sem.
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A DECENTRALIZÁLT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BÁZISRA ALAPOZOTT ÁGAZATI
INFORMÁCIÓRENDSZER MODELLJE AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN
Nagykálnai Endre, Jávor András, Győri István
Egészségügyi Minisztérium Szervezési, Tervezési és
információs Központja, Megyei Kórház-Rendelőintézet Szekszárd,
Szegedi Orvostudományi Egyetem
A mikroelektronika közelmúltban bekövetkezett - és még jelenleg
is tartó - robbanásszerű fejlődése és az ár/teljesítmény arányának
ezzel együttjáró javulása lehetővé, sőt szükségszerűvé tette, hogy
ismételten átgondoljuk az egészségügyi ágazat számítástechnikai fejlesztésének útjait, módját és különösen eszközeit.
A korábbi évek technikai és beruházási lehetőségei mellett megalapozott fejlesztési tervek egy nagy központi számitógéppel és az
ehhez csatlakozó terminálrendszerrel számoltak, mondván, hogy a számítástechnika általános elterjesztéséhez sem az anyagi, sem a technikai feltételek nincsenek meg, de a fogadókészség is csak néhány
egészségügyi intézményben alakult ki.
Az ágazati, központi nagyszámitógép beállítása ugyanakkor szinte
elviselhetetlenül megnövelte volna az ágazati irányítás és a terület-,
illetve az intézetirányitás technikai felszereltsége közti különbséget, miközben változatlan maradna a gyógyító munkában illetve az intézetvezetés operatív tevékenységében használható információk köre,
holott már Szekszárd és Szeged példája is egyértelműen bebizonyította: élő és hatékony számitógépesités csak a terület, az orvos
szakmai érdekeltté tételével lehetséges. Alapvető fontosságú, hogy az
adatszolgáltató felhasználóvá váljon, az adatszolgáltatás melléktermékként /a napi élő gyakorlatban sok szempontból ellenőrzött elemi
adatokból/ automatikus uton képződjön.
Az általunk javasolt koncepció szerint a már meglévő központi
R-22-es számitógép kapacitását növelő és üzembiztonságát fokozó kiegészítések mellett az egyre szűkösebb rendelkezésre álló beruházási
eszközöket nagyszámú, a betegellátást végző intézetekbe telepitett
minicomputer /a továbbiakban: kisszámítógép/ beszerzésére és software
ellátására kell fordítani.
Mivel a figyelembe vehető kisszámitógépek mindegyike rendelkezik
távadatfeldolgozási interface-val, igy - ha a postai vonalak minősége lehetővé teszi - nincsen műszaki akadálya annak, hogy a központi
nagyszámitógép intelligens termináljaiként üzemeljenek, de autonom
üzemmódban is képesek legyenek az intézetek számára szükséges elemi
adatfeldolgozási szolgáltatások nyújtására.
Amig a közvetlen, gazdaságos és üzembiztos vonali kapcsolat a
központi géppel létrejön, a helyi adatokat automatikusan a napi feldolgozások mellékágaként futó kigyüjtő algoritmusok, hajlékony mágneslemezre /más néven floppy disc, disketta/ vagy esetleg mágneskazettán rögzitik és hagyományos postai uton ezek a "jelentések" jutnak el a központi feldolgozást végző számitógéphez.
A központi feldolgozások intézetileg releváns eredményei, összehasonlító értékelései, stb. visszairásra kerülnek az alapadatok helyére, igy a küldő intézethez visszaérkező hajlékony mágneslemezek
egyúttal a reinformálható adathordozóra is.
Az olvasható megjelenítés a kisszámitógéppel akár holtidőben, akár.
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háttérmunkaként lehetséges. /Lásd 2. sz. ábra./
Az integrált ágazati szintű feldolgozások az ágazati orvos,
létszám, épület, műszer, stb. nyilvántartásokra, adatszolgáltatói,
szakmai és speciális személyi törzsállományokra illetve más országos
adatbázisokra /ÁNH, PM, KSH, stb./ támaszkodva készülnek, igy az
egészségügyi és a népgazdasági beszámolórendszerrel minden tekintetben összevethető eredményeket szolgáltatnak.
A kisszámitógéppel minden intézetnél megvalósított feldolgozásokat a betegfelvételi és nyilvántartási rendszer köré kell csoportosítani. Technikai oldalról csak olyan berendezések jöhetnek számitásba,
amelyek képesek az u.n. katonai minőség biztosításával könnyű és egyszerű kezelhetőséget, magasszintü üzembiztonságot, következésképpen
számítástechnikai képzettséggel nem rendelkező kezelőszemélyzettel
való megszakítás nélküli üzemelést biztositani.
A betegnyilvántartási rendszer egyrészt jelentős adminisztratív
terheket vállal át a gyógyitó osztályoktól automatikusan elkészitve a
napi létszámjelentéseket, az ágazati beszámoló rendszerben előirt
adatszolgáltatást, valamint a kórlap és a vizsgálati leletek kiállitá7
sának jelentős részét, másrészt lehetővé teszi az ápolási munka színvonalának emelését az orvostudomány legjobb hazai eredményei alapján
megszerkesztett, a diagnosztizálást és therápia kiválasztást támogató
ápolási, gyógyszerelési, stb. programjai révén. Ezek a programok a
rendszer installálásakor kötelezően megadandó paraméterkészlet alapján szakmánként és intézetenként differenciált adattartalommal, tehát
a helyi tapasztalatokat beépitő formában alakithatók ki. '
Az alapvető programozási logika a programszerkezet, sőt maga a program is változatlan maradhat. így és csakis igy lehetséges rövid idő
alatt installálni nagyszámú, virtuálisan teljesen egyedi, a korikrét
felhasználó igényeihez igazodó rendszert. /Lásd 1. sz. ábra./
A teljes rendszer moduláris tervezése és megvalósitása teszi
lehetővé, hogy az intézetvezetés egyedi igényei érvényesülhessenek
mind a kisszámitógép-alkalmazás célját, mind a megoldott feladatok
terjedelmét illetően, annak ellenére, hogy a központi adatszolgáltatások minden változatban egységes formában, adattartalommal és minden
esetben gépi adathordozón automatikusan biztosithatók.
Az alapkonfigurációban installált kisszámítógép természetesen nem
lehet képes minden feldolgozás egyidejű megvalósítására, de akár intézeti eszközökből is biztosíthatók azok a kiegészitő berendezések, perifériák - hiszen többségük egyedi értéke 100.000,- forint alatt van -,
amelyek esetileg megtöbbszörözhetik a kisszámítógép számitási, tárolási, adatfeldolgozási kapacitást. Ezzel a többletkapacitással pedig
már megoldható a feldolgozások kiterjesztése akár a járóbeteg-ellátás, akár a gazdasági adatfeldolgozások irányába. /Lásd melléklet./
Nagy jelentőségűnek tartjuk, hogy a kisszámitógépek egy speciális perifériális egységeként biztositható a személyi egészségügyi információk legrelevánsabb részét tartalmazó memória-kártya irása, olvasása. Ez az adattárolási rendszer egyrészt lényegesen meggyorsitja
az ellátásra jelentkező személyi adatainak felvételét, másrészt kizárja az eltévesztés, elhibázás, vagy elfelejtés lehetőségét.
Az olcsó, fogyóeszköz árkategóriába tartozó, kizárólag a személyi
memória olvasására alkalmas készülék akár minden körzeti orvoshoz
telepithető, ami nagy biztonságot nyújthat a speciális veszélyeztetettségüek, például gyógyszerérzékenységben szenvedők számára, de
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hasznos másoknak is, például a vércsoport, az anamnézisbén releváns
információk stb. rögzítésével.
A kisszámítógép- még alapkiépítésében is nagytömegű információt
dolgoz fel viszonylag rövid idö alatt, igy a megőrzendő információk
visszakereshető módon történő archiválása elsőrendű feladat. Erre a
célra a rendszerbe programozott szolgáltatásokat építünk be, lényegében papir adathordozón, egységes formátumban kinyomtatva a tárolandó adatokat. A nyomtatott információk hivatkozási számát a betegfelvételi rendszer sűrített adatformátumban, floppy disc-en tárolja,
hogy ismételt"ápolás esetén figyelmeztető kijelezéseket generálhassunk .
Ma még nem tudjuk, hogy mely gyártó mely tipusszámu kisszámitógépét javasoljuk az egészségügyi ágazatban általános elterjesztésre,
de azt már igen, hogy milyen feladatokat milyen feltételek mellett
kell megoldania. Ezeket a feltételeket egy "Ajánlati felhivás"-ban
összefoglaltuk és a legkedvezőbb ajánlatot tevő fog meghivást kapni
az országosan egységes rendszer részleteinek kidolgozására, szállítására és folyamatos installálására.
Már most tudjuk, hogy a kisszámitógépek kórházi alkalmazása, majd
annak járóbeteg ellátás irányába történő fejlesztése csak akkor lehet
sikeres, ha az egészségügyi intézmények ügyvitelszervezésének teljes
renszerét is egyidejűleg felülvizsgáljuk, korszerűsítjük. A kezdeti,
alapozó lépéseket ebbe az irányba is megtettük.
Melléklet
A kisszámitógépek intézeti felhasználás áriak területei
Betegfelvétel, áthelyezés, elbocsátás, nyilvántartás,
Diéta
Gyógyszertherápia /mellékhatások, iterakciók, stb./
Személyi IC memória-kezelés
Betegdokumentáció és archívum kezelés támogatása
Betegforgalom és orvosi tevékenység elemzés
Ápolási alrendszer
Laboratórium alrendszer
Véradó alrendszer
Szűrővizsgálati alrendszer
Járóbeteg-ellátási alrendszer
Gyógyszergazdálkodási alrendszer
Állőeszközgazdálkodási alrendszer
Készletgazdálkodási alrendszer
Munkaügyi-, munkaerőgazdálkodási-, bérgazdálkodási alrendszer
Mühelyelszámolási alrendszer
Röntgendiagnosztikai alrendszer
Besugárzástervezési alrendszer
őrzési /intenzív/ alrendszer /monitorozás/
Kardiológiái alrendszer
Gondozási /visszarendeléseken alapuló folyamatos, több évig tartó
járóbetegellátási/ alrendszer
Műtéti alrendszer
Pénzügyi alrendszer
Szülészeti alrendszer
Egyes kiemelt kórformák /pl. onkológiai megbetegedések, diabetes,
stb./ monitorozási alrendszer
Anaszteziológiai alrendszer
Egyéb paramedikális szakmák alrendszerei
Személyzeti alrendszer
Matematikai-statisztikai

feldolgozási

alrendszer

stb.
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OSZTOTT INTELLIGENCIA A KŐRHÁZI INFORMÁCIÓRENDSZEREKBEN
Jávor András, Péterbencze László
Tolna megyei Tanács Kórház-Rendelőintézete
Az utóbbi években egyre inkább előretört a világ számítástechnikai fejlesztéseiben az osztott intelligencia alkalmazása. Természetesen nem kerülte ez el az egészségügy területét sem. A legutóbbi
MEDINFO-n több mint egy tucat előadás [1] foglalkozott közvetlenül ez
zel a kérdéssel, és kb. 40-50 témában közvetetten szerepelt ez a szem
lélet. Az elmúlt két évtizedben előtérben álló nézetnek, mely nagytel
jesitményü központi számitógépet tételezett fel az egészségügyi intézményekben, kiegészitve terminálhálózattal, végképp bealkonyult.
Természetesen helyenként ez a végletekbe csapott, teljesen negálva az
előző évtized eredményeit. Jelen munkánkban az osztott intelligencia
hazai alkalmazásba vételét szeretnénk megvilágítani, rámutatva arra a
dinamikus egyensúlyra, amire ma is szükség van, a nagyszámitógépek és
a mikrocomputerek hálózata között.
1. Osztott

intelligencia

A kifejezésnek számos szinonimája él a szakirodalomban [2].
pl.:

- Distributed Intelligence
- System Distribution
- Distributed Processing, stb.

Fontos tudnunk, hogy csak akkor beszélhetünk számítástechnikailag
önálló intelligenciáról, ha rendelkezésre áll
-

központi egység,
szabad programozhatóság,
belső programtárolás,
gépi adathordozók kezelhetősége (1/0),
terminálkapcsolódási lehetőség.

Az utóbbi években gombamódra szaporodnak azok a mikrogépek, melyek
mindezekkel a tulajdonságokkal rendelkeznek, viszonylag alacsony áron
elérhetők és modulárisan, illetve hálózat utján összekapcsolhatók.
Hazánkban a legelterjedtebb HW elemek 8 bites /pl. Zilog 80/ mikropro
cesszorból épülnek fel. Operációs rendszerükkel szemben támasztott
alapvető követelmény a DEC orientált kompatibilitás. Ezt leginkább.a
CP/M, MP/M, CP/NET rendszerprogramok biztositják.
2. Decentralizáció

az egészségügyi

informatikában

Joggal mondhatjuk, hogy az informatikában a részfolyamatok majd
minden területén, több-kevesebb hangsúllyal, hosszú évek óta léteznek
decentralizált fázisok. Lényegében ezek tekinthetők az osztott intelligencia felé vezető ut legfontosabb mérföldköveinek, és noha ma a
teljes feldolgozási folyamat decentralizációját tekintjük korszerűnek
nem árt végigtekinteni az egyes folyamatok decentralizáltságán, mert
a közeljövőben csak fokozatosan juthatunk el elméleti célunkig, és
nagyon sokszor fogunk még találkozni ezekkel a megvalósítási formulák
kai, melyek bevezetik az egészségügybe az osztott intelligencia alkalmazását .
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2 ! . Adatrögzítés
Hosszú ideje használjuk már hazánk egészségügyében is a decentralizált adatrögzítést. Ezáltal jutottunk közelebb ahhoz a célhoz,
hogy az adatokat
«- a keletkezés helyén,
- a keletkezés időpontjában
rögzítsük és biztosítsuk a real-time adatfeldolgozást /1.: STEFI fejlesztése és üzemeltetése a Szekszárdi Kórházban/. Nyilvánvaló, hogy a
felhasználó, nevezetesen orvosorientált rendszerek széles körű elterjesztése csak interaktív üzemmódban lehetséges, ennek a formának a kiterjesztése széles körűvé válik a közeljövőben.
<t

2.2. Adattárolás
Az utóbbi években ezen a terü]eten inkább a magasfoku centralizáció érvényesült. A legújabb adatfeldolgozási technológiák, mint az
osztott adatbázis megjelenése, forditani fognak ezen tendencián. Ma
is nyilvánvaló, hogy egy országos vagy regionális/megyei egészségügyi
adatbázisra szükségünk van, azonban az is világos, hogy abban nem
tarthatunk minden adatot, amit például egy állampolgárról élete során
felvettünk. Pl. a körzeti orvosok tervezett mikrogépén ott lesznek az
elemi adatok, amelyek csak akkor jelennek meg mondjuk egy kórház adatbázisában, ha a beteget felvették oda, és csak az ott-tartózkodása
során állnak ezek az adatok itt rendelkezésre. Ez már felvillantja
azokat a távlatokat, amelyet a decentralizált adattárolás szakterületünkön az ezredfordulóig befuthat.
2.3. Adatfeldolgozás
Szoros kapcsolatban áll az előző pontban leírtakkal. Ugyanakkor
nem feledkezhetünk meg az egészségügyben arról, hogy majd egy évtizede léteznek olyan intelligens orvosi célmüszerek, amelyek már adatfeldolgozást is végeznek. Természetesen az osztott intelligencia szélesebb körű elterjedése során éppen pl. a körzeti orvosi gyakorlatban
valósulhat ez meg. Ha csak a gondozás számitógépes támogatására gondolunk, nyilvánvaló, hogy decentralizált adatfeldolgozás nélkül lehetetlen számitógépes vezérlés, a különböző szakmai algoritmusok decentralizáltan tudják őrizni a különböző krónikus betegek ellenőrző vizsgálatait és therápiáját.
2.4. Adatszolgáltatás
Az adatrögzítésnél is jobban elterjedt decentralizált használata
a világ egészségügyi számítástechnikai fejlesztéseiben. Számtalan megvalósulási formája ismeretes, jellemző megjelenési módjai gyakorlatilag széles körűen biztosítják az osztott intelligencia eme fázisának
széles körű további elterjeszthetőségét.
3. A decentralizáció

mélysége

Mint láttuk, a számitógépes adatfeldolgozás során nem egyforma
mértékben terjedtek el decentralizáltan a különböző tevékenységek.
Ezek függvényében a szakirodalom három fokot különít el [2].

- 357 3.1. A decentralizáció 1. foka (1. ábra)
Ebben az esetben a felhasználók még csak legfeljebb hibaellenőrzést, formai és logikai kontrollt kapnak decentralizáltan, a többi
funkció centralizált marad. /így működik ma pl. a kórházi betegfelvételi rendszer a Szekszárdi Kórházban./
A OECENTRALISATIO
1. ( o k a

1. ábra

3.2. A decentralizáció 2. foka (2. ábra)
Az adattárolás még itt is centralizált, azonban pl. intelligens
terminálok segítségével mód nyilik jelentősebb feldolgozási munkák
végzésére is. Ilyen rendszertulajdonságokat találunk a Szekszárdi
Kórház laborrendszerében, ahol intelligens terminál segítségével mód
nyilik napi laborkérések és eredmények részleges feldolgozására a központi tárolás előtt.
A DECENTRALISATIO
2. foka

2. ábra
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3.3. A decentralizáció 3. foka (3. ábra)
Itt már valódi és gyakorlatilag teljes decentralizációt figyelhetünk meg, noha még fennáll és valószínűleg hosszú ideig fenn is marad az elemi folyamatoknak a központi ellenőrzése. Elkövetkező években ezen a fokon álló osztott intelligencia kiépitését kezdjük meg.
A DECENTRALI 8 ATIO
3. foka

T

- tárolás

3. ábra

4 . Az osztott
-intelligencián
alapuló
információrendszer
kialakításának

megyei/regiondlis
koticepciója
Tolná

egészségügyi
megyében

Az előbb elmondottak figyelembevételével kezdtünk hozzá a Tolna
megyei egészségügyi információrendszer kiépítéséhez. Terveink száz
százalékos megvalósításához biztosan rövid lesz ez az évtized, de jó
lehetőségeink vannak arra, hogy már 1985-ig minden fejlesztési szinten működtessünk osztott, hálózatban realizált adatfeldolgozást. Az
egészségügy
igényeihez adaptált számítástechnikai fejlesztési szinteket mutatja be a 4. ábra.
4.1. Országos szint
Ez kivül esik a megye hatáskörén, de nem tehetjük meg, hogy ne
foglalkozzunk vele. Annál is inkább, mivelhogy a megyei/regionális
egészségügyi információrendszer szerves része az országos egészségügyi információrendszernek, adatait direkt uton, adatredukció segítségével továbbítja erre a szintre.
Itt realizálódnak az elektronikus uton érkezett beszámolási
rendszer végső feldolgozásai, segítségül híva m á s tárcák közvetlenül
kapcsolt adatbázisait /pl. KSH, ÁNH, stb./. A közvetlen kapcsolat lehetővé teszi a rendelkezésre álló megyei/regionális adatbázisokból az
ad hoc igények direkt kielégítését. A tárcának fel kell készülni a
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EGÉSZSÉGÜGYI
ADATFELDOLGOZÁS
' TAGOZÓDÁSA
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kapcsolat

Intézmény
(MSZR)

Munkahely
mikroprocesszoros
intelligens

vegall.

4. ábra
közvetlen adatszolgáltatásra nemzetközi szervezetek, elsősorban a WHO
számára. Ez a szint nagyteljesítményű ESZR számitógépet kiván, fejlett
adatbáziskezelő és TAF alapszoftvert, megfelelő adatvédelmet. Az
egészségügyi ágazat csucsrendszerének feltétlenül az ESZTIK keretében,
az Egészségügyi Minisztérium közvetlen felügyelete alatt kell működnie .
4.2. Megyei/regionális szint
Azért emiitettük már eddig is együtt a megyei és regionális kifejezést, mert meggyőződésünk szerint a felvázolt koncepció nagyobb közigazgatási egység kiszolgálását is el tudja látni, mint egy hazai megye közigazgatási nagysága. Esetünkben azonban illetékességünknél
fogva csak Tolna megyével foglalkozunk, fenntartva természetesen ezt
a véleményünket.
Ezen a szinten helyezzük el a lakosorientált egészségügyi adatbázist. Feljebb, az országos szinten nincs szükség foglalkozni az egyeddel, oda ezek egyes adatai már nem jutnak el. Ennek az adatbázisnak a
tartalma megfelel egy bő adattartalmú elektronikus egészségügyi könyvnek. Tárolásra kerülnek benne a fekvőbetegellátás bázisadatai /kórlapfej, műtéti és pathológiai alapadatok/, a legfontosabb alarmadatok
/vércsoport, vaccinatio, allergiák, krónikus betegségek és azok therápiái/, keresőképtelenségi események, alkalmassági vizsgálatok, rehabilitációs és rokkantsági jellemzők, valamint a lakos egészségügyi szolgáltatásai, pl. donornyilvántartás.
Az adatbázis karbantartása szempontjából döntőek a jól funkcionáló alsóbb szintről jövő folyamatos adatáramlások mellett a tökéletes
tárcaközti információkapcsolatok /pl. a személyi nyilvántartás napra-
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kész karbantartása az ÁNH részéről!/. Ezen a szinten realizálódnak az
interregionális közvetlen információátadások a tárcán belül. Lakhelyet
változtató személyek, vagy más egészségügyi ellátási szintre helyezzett betegek adatai automatikusan juttathatók a megfelelő régióba,
annak megfelelő intézményi adatbázisaiba.
A rendszer megfelelő kapacitású ESZR vagy megamini számitógépen
realizálható. Itt is alapvető követelmény a hatékony adatbáziskezelő
alapszoftver jelenléte, szükségesek a megfelelő TAF kapcsolatok mind
a felsőbb, mind az alsóbb szint, illetve a régión belüli más tárcák és
a többi régió felé.
A személyorientált adatbázishoz szigorú illetékességi adatvédelmet kell hozzárendelni, természetesen lehetővé téve a beteg ellátásában résztvevő intézmények, személyek soronkivüli hozzáférését. Az
adatbázis elsősorban prevencióorientált, hatékony működése operátiv,
döntéselőkészitő funkciókban realizálódik.
Természetesen ebből az adatbázisból nyerjük a legfontosabb vezetésorientált morbiditási és teljesítménymutatókat, elősegítve a m e g y e
egészségügyi vezetésének információellátását. Miután az adatok az ellátás alaptevékenységeiből keletkeznek és ugyanakkor a preventív orvosi ellátást szervezik, nagyfokú mégbizhatósági szinttel rendelkeznek és igy minőségileg egy szinttel javítják a vezetésorientált adatszolgáltatást.
4.3. Intézményi szint
.

i

Vizsgálódásunk tárgya az integrált kórház-rendelőintézeti információrendszer, amiből egy megyében a szükségletnek megfelelően több
is kiépíthető. Itt párhuzamosan, szoros kapcsolatban él egymás mellett a klinikai és kórházgazdasági ág. Betegorientált adatbázisa mellett állandóan rendelkezésre áll, és bármikor aktivizálható archivált
kóranyaga. Magasszintü szolgáltatásai állandóan segítik az intézetben
folyó diagnosztikai és therápiás munkát. Olyan feladatokat végeznek
el, amit célszerűtlen lenne mikrogépekre telepíteni /pl. diagnosztikai
döntéstámogató modulok/. Ezekhez a funckiókhoz a vele hálózatban működő mikrogépek állandóan hozzájutnak. Ugyanis az ott dolgozó személyek
tevékenységükkel karbantartják az ezen a gépen elhelyezett kórházgazdasági adatbázist is.
A rendszer MSZR bázison valósitható meg, optimális működéséhez
min. 1 Mbyte központi egység és 300-400 Mbyte lemezkapacitás szükséges. Adatbáziskezelés mellett alapszoftverének be kell tudni kapcsolódni a mikrogépek láncrafűzött aaatávitelébe.
4.4. Munkahelyi szint
Ezalatt értjük mindazt a legkisebb szervezeti egységet, amely
önálló intelligenciát igényel. Ide tartoznak a kórház gyógyító, diagnosztikai és központi ellátó osztályai mellett a járóbetegellátás és
az alapellátás rendelési egységei, igy pl. a körzeti és üzemorvosi
rendelők. Egységenként több terminál is rendelkezésre állhat, biztosítva a szükséglethez igazodó számítástechnikai tevékenységeket. Ennek a szintnek teljes kiépítése végleg szakithat talán évtizedek múlva
a Gutenberg - galaxissal, megteremtve a teljesen automatizált betegadminisztrációt .
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Ma elérhető hardverként itt 8 bites mikroszámítógépek jönnek szóba, 64-128 Kbyte központi memóriával, min. 0,5-1 Mbyte floppy disc
kapacitással, adott területenként természetesen akár 10 Mbyte-ig is
bővitve. Perifériakészletéhez tartozik széles körű, igényekhez igazított videoterminálkapcsolódás, megfelelő minőségű mátrixnyomtatóval
minden esetben kiegészítve. Erre azért van szükség, mert nem rendelkezünk megfelelő mennyiségű tartalékgéppel, és mik'rogépeink meghibásodása esetén nem veszélyeztethetjük a betegellátást, hogy valamilyen,
adott pillanatban relevánsnak minősülő adat némává merevült eszközeinkben marad. így él még legalább egy évtizedig,egymás mellett az
egészségügyben a nyomtatott betű és az elektronika.
Szoftverkészletének alapvető előirása az MSZR-kompatibilis CP/M,
MP/M, de leginkább a hálózattámogató CP/NET. Feltétlen szükséges adatbáziskezelő megléte. Fejlesztésének első időszakában feltételezhetően
bizonyos munkahelyeken autonóm üzemmódban is üzemelni fog, de már ekkor is rendelkeznie kell azokkal az ismérvekkel, hogy bármikor hálózatba kapcsolható legyen.
5. A fejlesztés

feltételei,

konkrét

megvalósítása

5 ! . Hardver, szoftver környezet
Az országos szint nélkül, miután ez nem tartozik megyénk illetékességi körzetébe, a következőket állapithatjuk meg.
5.1.1. Megyei^regionális^szinten ESZR R-55 számitógépet kívánunk
igénybe venni. Sajnos a fejlesztés első éveiben TAF kapcsolatot csak
az intézményi szint felé tervezhetünk. A megyei egészségügyi adatbázis kialakításánál IDMS adatbáziskezelőt használunk.
5.1.2. Intézményi_szinten rendelkezésünkre áll egy csehszlovák SZM-4
20 számítógép, 256 Kbyte központi memóriával, 20 Mbyte lemezkapacitással, DIAMS és DOS RVV 2 operációs rendszerrel. Ez a kitűzött feladathoz nem megfelelő kapacitás, feltétlenül meg kell oldanunk bővítését,
vagy TPA 11/440 üzembeállítását. Ha a KFKI számitógép alapszoftverének hálózatot támogató tulajdonságait figyelembe vesszük, ez utóbbi
kedvezőbb megoldásnak tűnik.
5.1.3. A hazai mikroszámítógépes piacon az egyre szaporodó választékból a MEDICOR M0D-81 tűnik messze a legjobbnak. Mint az MMT rendszer
egyik eleme, megfelelő intelligenciával rendelkezik, gyakorlatilag
közös az interface valamennyi modern, hazai orvosi műszerhez /N.B.
ezek az intelligens orvosi műszerek is az információrendszer láncánnak egyik tagjai!/. Hardver kiépítettsége Z-80 alapon megfelelő, és
egyedül rendelkezik hazánkban az osztott intelligencia realizálásához elengedhetetlenül szükséges alapszoftverrel. CP/M, MP/M és CP/NET
programjai a gép alapszolgáltatásaihoz tartoznak. Intézetünk az első
gépeken már megkezdte a betegfelvételi és laborrendszerek programozását.
5.1.4. A hálózattal szemben támasztott főbb követelményeket és tervezett kiépítését az 5. ábra mutatja.
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5. ábra

- biztosítania kell a gyors adatcserét
két eleme között,

a hálózat bármely

- a készülékek csatlakozása, illetve lekapcsolása a hálózatról legyen egyszerűen megvalósítható
és rugalmas ,
- a hálózatot alkotó főbb részek /pl. felvételi iroda/
egymástól függetlenül is képesek legyenek működni,
- a hálózathoz csatlakozás legyen egy szerű, viszonylag kis
intelligenciával is lehessen könnyen kapcsolódni,
- legyen olcsó.
A hálózat fizikai hordozó közege koaxiális kábel. Ezen egy osztott vezérlésű lokális hálózat kialakítása szükséges. A tervezett mik
rogépek mennyiségét a nemzetközi tapasztalatok alapján egyenlőre csak
becsülni lehet:
15 ágy / 1 db display
4 display / 1 mikrogép
1200 ágy / 20 mikrogép.
Ehhez jön még a központi diagnosztikai és ellátó osztályok kb. 12 mik
rogépe.
5.1.5. §zervezési_feltételek
Döntő szempont a megvalósítás sikere szempontjából az alapos
rendszerelemzési tevékenység, a közös szakmai és egészségügyi alapkód
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rendszerek kidolgozása. Ezek sajnos még csak embrionális állapotban
sincsenek hazánkban. Szomorú tény, hogy az Ígéretes MEDREK kezdeményezés is abbamaradt.
Szükségünk lenne több egészségügyi informatikára specializálódott szakemberre. Ennek a még hazánkban Önállónak el sem Ismert
disciplinának az oktatása meg sem kezdődött, magyar nyelvű szakkönyvek nem állnak rendelkezésre. Az orvosképzésben és továbbképzésben
nem szerepel az informatika. Pedig más szakmákban már közismert tény,
hogy a környezet viszonylagos elmaradottsága megbuktatja a legjobb
fejlesztéseket is. Feltétlenül lépni kell még ebben az ötéves tervben
ezen a területen.
Előnynek könyveljük el Tolna megyében, hogy hét éve fejlesztünk
egészségügyi számítástechnikai rendszereket, és gyakorlatilag minden
szinten rendelkezünk élő rendszerekkel, elegendő fejlesztési és üzemeltetési tapasztalattal.
6.

Elvárható

előnyök

Reméljük, hogy ezen az uton elindulva és ezt végigjárva előkészíthetjük a XXI. Század informatikáját területünkön. Bizton hisszük,
hogy rendszereink nagyobb biztonságban üzemelnek, jobb lesz az -átte-

kinthetőségük,
szélesebb
e z z e l e g y ü t t széles
körű

körben t u d j u k bevonni
a felhasználókat,
és
számítás technikai
felhasználást
vezethetünk

be megyénkben, és ezen keresztül mint az Egészségügyi Minisztérium
bázisintézete hazánkban, elősegítve az egészségügyi informatika széles kőrü elterjesztését.
Irodalom

[1]

MEDINFO 80, North-Holland Publishing Company,
Amsterdam, New York, Oxford, 1980.

[2]

Grochla, E.: Modelle der Dezentralisation in der
Datenverarbeitung, (Modelle in der Medizin, Theorie und Praxis,
Springer Verlag, 1980.)

- 364 SZÁMÍTÓGÉPES KLINIKAI INFORMÁCIÓRENDSZER SOFTWARE ESZKÖZEI
Kalmár Tibor, Cserna Csaba, Margitics Péter,
Szabó A. Szilárd, Tóth Károly
KSH Államigazgatási Számitógépes Szolgálat, MN Központi Kórház
Az ÁSZSZ Társadalom-informatikai Főosztályán 1979 óta folyik
klinikai információs rendszerek kidolgozása. Ennek során a következő
célkitűzéseink voltak:
elsősorban: egy kórházi osztályon folyó kivizsgálási-gyógyitásidokumentálási munka intenziv támogatása;
másodsorban:
tása.

kórházi statisztika valamint a kutatómunka támoga-

Az MN Központi Katonai Kórház Neurológiai Osztályán kilenc éves
betegállomány adataira támaszkodó, IDS adatbázison és MDQS lekérdező
rendszeren alapuló rendszert az élmult kollokviumon ismertettük. Az
azóta eltelt idő alatt felmerült egy
a. a kórházi munkamenethez jobban igazodó,
b. bővebb orvosi információtartalommal rendelkező,
c. könnyebben kezelhető
számitógépes információrendszer kidolgozása.
A fenti igényeket kielégitő CATINFO rendszer célja, hogy a kórházi osztályon kezelt betegekről keletkező információkat
-

tárolja, karbantartsa,
visszanyerje, tablózza,
ad hoc visszanyerje,
:.
megfelelő csoportosításban összegezze,
elemezze.

Számitógépes rendszerünk alapvetően a kórházi osztály funkcionális
rendszerét támogatja, vagyis követi a betegfelvétel-kivizsgálás-gyógyitás-ápolás-elbocsátás folyamatát (1. ábra), és a következő specifikumokkal rendelkezik:
- on-line rendszer, mert az inputot a keletkezés helyéről közvetlenül kapja, és az output közvetlenül jut el a felhasználói
helyre.
Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy nem célunk az időazonos
rendszer kiépitése; a kórházi igényeknek megfelelően megelégszünk egy szükséges idejű rendszer kialakításával;
- biztositjuk a rendszerhez az off-line hozzáférést, elsősorban
a nagy mennyiségű adatok felvételére és lekérdezésére és olyan
es'etekre, amikor a számitógéphez az interaktiv hozzáférés
meghiusul.
On-line környezetet biztositunk:
-

betegfelvételkor,
elbocsátáskor,
ad hoc lekérdezéskor,
kisebb módositásoknál.
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Funkcionális
rendszer

Információs
rendszer

ÁLTALÁNOS E.U.
ORIENTÁCIÓ

2. ábra

BETEG
ORIENTÁCIÓ

•

Bizonylati struktura
Bent fekvésazonositási
lapok csoportja
Bl. Felvételi lap
B2. Személyi adatlap
B3. Távozási lap

Diagnosztikai lapok
csoportja

Vizsgálati lapok
csoportja

"Kötetlen" információk
csoportja

Dl. Neur. és prim.
reakc.
D2. Személyiségzavarok
D3. Alkoholizmus
D4. Psychosisok
Epilepsiak
D 5 .

Vi. Röntgen

Al.
Al Anamnézis lap

D6.
D7.
D8.
D9.
D10.
Dil.
D12.
D13.
D14.
D15.
D16.
D17.
D18 .
D19.

V2.
V3.
V4.
V5.

Labor
81
EKG
El
Lumbalpunctio
Pneumoencephalographia
Vestib.r9z. betegs . V6. Carotis angiog raphia
V7. Vertebralis
Egyéb kork. és ob.
angiographia
V8. Myelographia
Feji.rendellen.
Gyulladásos kork.
V9. Ventriculographia
V10. Electro-encephaloEncephal.myelitis
graphia
Vll. Electro-myographia
Peripher.ideglae.
V12. Elektrodiagnostica
Vascularis kork.
V13. Echo-encephaloCephalalgiak
graphia
V14, Izotop-encephaloAgydaganatok
metria
V15. Izombiopsia
Extrapir.rez.bet.
System.rendsz.bet. V16. Computertomograph ia
Izomrendszer bet.
Traumas ered.bet.
Csigolyarend.bet.

2. ábra

Statuslap

CJ
OY
OY
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Off-line

feldolgozást tervezünk

- kivizsgálási-gyógyítási folyamat kapcsán keletkező
nagymennyiségű adatok átlagos felvitelénél,
- havi/éves statisztikák készítésénél,
- matematikai-statisztikai eleiiiz^snél.

f

A fenti rendszer a következő követelményeket támasztja;
a.
b.
c.
d.

nagyfokú szabványosítás,
egyértelműség,
könnyen kezelhetőség,
gyors válaszadás. •

{

jí

Szabványositás tekintetében uj bizonyiátokat vezettünk bé /félvételi lap, személyi adatlap, elbocsátási lap/. Ezek körét foközáto^
san bővitjük. (2. ábra)
i
! S ¡'"
i !'
' '' ' • ' l '
Egyértelműség biztosítása érdekében - ahol lehet - kerüljük a
kódok használatát. A rendszer éles használatba vétele előtt fel évvé!
megkezdtük a bizonylatok használatát.
| i
A könnyen ^kezelhetőség követelménye azt igényli, hogy a terminál
képernyőjén az adatlap képe jelenjen.meg, és automatikus cursor-mozgatással biztosítjuk az egyszerű, gyors adatfelvételt.
A gyors válaszadás megköveteli a közvetlen hozzáférésű, egyszerű
szintaktikáju, rövid válaszidejü parancsnyelv felhasználását.
A klinikai!információrendszer realizálása során két uj - áz' ÁSáZ
ben k i f e j l e s z t e t t - software-t alkalmaztunk. Mindkét alkalmazói
software a klinikai információrendszertől függetlenül lett kifejleszt
ve és ezen túlmenően is széles körben használható.
Az egyik software a VIP tipusu terminálok formátum módú hasinála
tát teszi lehetődé magasszintü programnyelvből /FORMOD/ /FORmatum
MOD/. A másik , égy file-kezelő rendszer /FOS/ /File Operating System/,
ameiy adatbázisúk generálását, karbantartását és lekérdezését egy nagyon egyszerű parancsnyelv segitségéyel on-line módon biztositja.
FORmatum MOS

1.1

i

1

i
A formátum'üzemmód lényege, hogy a felhasználó a terminál képernyőjét tetszőlegesen feloszthatja védett /billentyűzetről nem, töröl-.1
hető/ és változó niezőkre, igy mindig az adott feladathoz legjobban 11
leszkedő "képernyő-táblát" /pl. felvételi adatlap, személyi adatlap,
stb./ kezelheti'programjából ugy, hogy csak a formanyomtatvány változó merőit kell az, aktuális adatokkal feltölteni.
A felhasználó egy meglévő program segítségével épitheti fel a
táblák védett mézeit és definiálhátja a változó mezők tipusát /.pl.
adás tiltás/. Á .felépített táblákat file-b^n tárolhatja, már létező
táblákat módosithat. A korábban elkészített táblát magasszintü programnyelvből egy ^npdulhivási utasítással lehet a képernyőn megjeleníteni. Ugyancsak modulhivással kezelhetők a tábla változó;mezői is.
(3. ábra)
\\
•.'•'. \ .
|
i
,
'
.

File

< \

Operating

System

A FOS megában foglalja a batch környezetben működő réndszergeneráló /LO^D,/ programot, egy az adatbázis átstrukturálásához illetve
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1. A táblák létrehozása

szó

terület

2. ábra
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mentéséhez szükséges /UNLOAD/ programot, valamint a párbeszédes üzemmódú rendszergeneráló, -lekérdező és -karbantartó /IFOS/ programot.
A rendszer alkalmas a felhasználó által megadott karakteres formátumu
tetszőleges rekord strukturáju adatállomány/ok/ lekérdezésére és karbantartására egy egyszerű parancsnyelv segítségével. (4. ábra)
A rendszerhez irt USER nevü felhasználói rutinnal a rendszer
szolgáltatásai - a parancsnyelv korlátait figyelembe véve - tetszőlegesen bővithetők.
E

9 Y parancs végrehajtása általánosan megfogalmazva a következőt
jelenti: valamilyen tevékenység végrehajtása az állomány egy vagy több
rekordjára, a megadott adatnevekre, adott feltételek teljesülése esetén .
A rendszer a felhasználó által megadott jelszóval biztositja az
adatvédelmet, illetve az egyes parancsszavaknak csak az illetékesek
által történő használhatóságát és az illetékességet is - azaz, hogy
kik használhatják a rendszert.
Mindkét alkalmazói software kifejlesztésével az volt a célunk,
hogy a számitógépet emberközelbe hozzuk. A file-kezelő rendszert
/FOS/ a laikus felhasználó is könnyedén tudja alkalmazni programozási
ismeretek nélkül.
Elkészült egy a formátum módot használó olyan tipusprogram is,
amely már file kezelési funkciókat is ellát és a program működését a
felhasználó a terminálról tudja vezérelni.
A klinikai információrendszer realizálása során természetesen
szükség volt programozói tevékenységre, azonban a fent emiitett két
software alkalmazásával ez a tevékenység lényegesen lecsökkent.
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A PARANCS /c/
< c>:=:<cw> [[$<PASVV>J[[<KEY>]«L<DATAFIELD>][IF<CONDITIONS>]]J

Rendszer parancsszavak és az általuk végrehajtott
tevékenység
LIST

Kiirás terminálra /file-ba/sysout-ra/
lista formátumban

PRINT

Kiirás terminálra /file-ba/sysout-ra/ formázva

NUMBER

Számosság kiirása terminálra

BATCH

A parancs végrehajtása átadódik a batch
környezetnek

INSERT

Uj rekord beléptetése a rendszerbe

DELETE

Rekord/ok/ törlése a rendszerből

MODIFY

Rekord/ok/ adatainak módositása

STOP

Leállás

USER

A felhasználói file-ba történő beirás
után átadódik a vezérlés a felhasználói
programnak

DELKEY

A törlési file-ba levő random kulcsú rekor-

>

dok adatait listázza ki UFC-re
ASORT

A parancs feltételmezőjét kielégitő adatbázis

DSORT

Rekordok rendezése a datafield-ban szereplő
adatnevekre, mint kulcsokra növekvő /ASORT/
ill. csökkenő /DSORT/ sorrendbe

ULIST

A permanensuser munka file rekordjainak kiirása a képernyőre

CHANGE
UCOMM

Adatbázis váltás
A vezérlés azonnal átadódik a USER nevü
felhasználói programnak

SAVE

Adatbázis méntóse szalagra

RESTOR

Adatbázis töltése szalagról

CFR

Az i. parancs beolvasása a parancs file-ból
és végrehajtása

CFW

A parancs file végére újabb parancs beléptetése

STDEF

Struktúra definiálása

CALL

A vezérlés átadódik a USER nevü modulnak.
A modulból az IFOS felügyelete alatt
és user parancsok hajthatók végre.
2. ábra

rendszer
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A DIAMS OPERÁCIÓS RENDSZER ÉS ALKALMAZÁSÁVAL SZERZETT TAPASZTALATOK
Benedek Szabolcs, Hollendus József
Tolna megyei Tanács Kórház-Rendelőintézet Dokumentációs és
Információs Központja
A Tolna megyei Tanács Kórház-Rendelőintézet számitóközpontjában
1982. májusában állították üzembe az SZM4-20 tipusu számitógépet. Ez
a gép software oldalról megfelel a PDP 11/40, TPA 11/40 és szovjet
SZM4-20 tipusu gépeknek.
A csehszlovák DATASYSTEM cég a számitógéphez a DOS RV V2 jelű
operációs rendszert /az RSX-11 valamely 2. változatának felel meg/
szállította. Ezenkivül juliusban a DIAMS operációs rendszért is megkaptuk .
Az utóbbi Magyarországon hivatalosan csak a Kórház számitóközpontjában üzemel, igy részletesebben erről számolunk be.
A DIAMS rendszer a MUMPS 11 operációs rendszer és a MUMPS nyelv
SZM4-20-re "honositott" változata. Az eredetit a Laboratory of
Computer Science at Massachusetts General Hospitál dolgozta ki, amelyet a DEC hivatalosan még nem forgalmazott. A későbbiek folyamán azt
a rendszert átirták és jelenleg a DEC DSM /Digital Standard MUMPS/
néven forgalmazza /45.000 $/.
A DIAMS operációs rendszer felett egy saját BASIC-hez és FOKALhoz hasonló nyelv használható.
A továbbiakban az operációs rendszert DIAMS-nak, a nyelvet pedig
MUMPS-nak nevezzük.
A DIAMS interaktiv, saját nyelvű többletfelhasználós operációs
rendszer. Hardware kiépítéstől függően max. 63 terminál hozzákapcsolását teszi lehetővé. Ezek közül egyidejűleg 40 tarthat kapcsolatot
a számitógéppel.
Eddigi tapasztalataink alapján azonban 24-nél több terminál egyidejű üzemeltetése esetén a rendszer jelentősen lelassul. Ekkor ugyanis az egy felhasználóra jutó /maximálisan 8 Kbyte/ particióméretet
csökkenteni kell. Ennek esetleg a programok túlzott mértékű overlayezése lesz a következménye, ami a gyorsaságot jelentősen csökkentheti.
A rendszerhez 8 db maximálisan 133 Mbyte kapacitású diszkegység
kapcsolható. Az egységeket a rendszer 512 byte-ból álló blokknak tekinti és folyamatosan kezeli. A láncoláshoz blokkonként 6 byte-ot
használ fel.
A programok és adatok elhelyezésénél a felhasználó a fizikai tárolást általában nem tudja befolyásolni. A DIAMS feltételezi, hogy az
egymás után felirt információhoz ugyanabban a sorrendben is lesz szükség, ezért a blokkok fizikai elhelyezésénél azt figyelembe veszi.
Az adattárolás a diszken fastruktúrában történik. Minden adathoz
elhelyezi az adattípusát ¡3 bit = 8 adattípus/, indexét /21 bit/ és
az esetlegesen alsóbb szintre mutató pointereket /24 bit/.
Ez látszólag sok információ, de a felhasználónak lehetősége van
arra, hogy az indexet is adattárolásra használja. Speciális esetben a
tipus és a pointer is felhasználható információtárolásra. A 8-fajta
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adattípus pedig lehetőséget ad arra, hogy az adatok lehetséges terjedelmének figyelembevételével a célnak legmegfelelőbb tárolási formát
alakítsuk ki.
A fastrukturáju adattároláson kivíil, amelyet a rendszer automatikusan alakit ki, lehetőség van a diszk és központi memória direkt
elérésére is.
A felhasználók programjai lényegében időosztásos alapon kerülnek
végrehajtásra. Az ütemező a programokhoz rendelt időszeleteket az
éppen kialakult helyzetnek megfelelően lerövidítheti, illetve méghoszszabbithatja.
Mint már emiitettük, egy felhasználónak maximálisan 8 db Kbyte
áll rendelkezésére. Ezt a területet foglalják el a program karakterei, s a lokális változók és a program futása alatt dinamikusan használt verem. A MUMPS nyelven irt programok forrás szinten tárolódnak
és az utasítások végrehajtása alkalmával kerülnek lefordításra.
A nyelv utasítás- és jelölésrendszere nagyon tömör. A programozóknak is törekedniök kell, hogy minél kevesebb karakter felhasználásával irják meg programjaikat. Ezzel futási időt takarítanak meg. Egyrészt lerövidül a forditási idő, másrészt az esetleges kényszerű programszegmentálások és az abból adódó programcserék elkerülhetők.
A MUMPS nyelv alapjainak elsajátítása nagyon könnyű. Programozási ismeretek nélkül is irhatok egyszerű programok. Ehhez egy jól felépített tankönyv is segítséget nyújt.
Az igazán hatékony programírás és adatstruktúra tervezés azonban
nagy felkészültséget és programozói előismereteket tételez fel.
Véleményünk szerint gyakorlott programozó kb. 3 hónap alatt tudja jól megtanulni és alkalmazni a nyelv gazdag lehetőségeit. A tanulást segitheti az alapos eredeti MUMPS-11 dokumentáció és az ugyancsak
MUMPS nyelven megirt könyvtári programok tanulmányozása.
A programozók munkáját a DIAMS operációs rendszer támogatja. A
felhasználói programok futásával párhuzamosan interaktív uton történhet a programfejlesztés. A "védelmi" rendszer biztosítja, hogy a
"belövés" alatt álló programok más felhasználók programjait és adatait ne veszélyeztessék.
Az OMFB-vel kötött szerződés alapján az SZM4-20-as számitógépre
1982. december 31-ig betegfelvételi-elbocsátási rendszert kellett
kidolgoznunk. A D0S-RV-V2-vel szerzett kedvezőtlen tapasztalatok és
a dokumentáció hiányosságai miatt ugy döntöttünk, hogy a feladatot
megpróbáljuk DIAMS operációs rendszer alatt megoldani. Ezt a munkát
1982. novemberében befejeztük és ezidáig a rendszer használhatóságával és megbízhatóságával kapcsolatban kedvező tapasztalatokat szereztünk.
A betegfelvételi-elbocsátási rendszert ugy terveztük, hogy képes
legyen maximálisan 64 osztályból és 2.000 aktiv ággyal rendelkező
kórház kiszolgálására. A rendszer képes kb. 5.000 ágyig is a feladatát ellátni, de a hozzáférési idők 2.000 ágy felett jelentősen megnőnek .
Minden beteghez egy osztályon történő bentfekvés alatt egy 4-je- 1
gyü ágyszámot vagy másnéven munkaszámot rendelünk. Ez az ágyszám m á s
osztályra történő áthelyezés után is foglalt marad. Az ágy számának
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végleges törlésére a kórházból történö elbocsátást követő 7. nap után
kerül sor. Előzetes becslések szerint általában a foglalt ágyszámok
száma kétszerese lesz az aktiv ágyak számának.
Kórházunk 1550 aktiv ággyal rendelkezik. Ennek megfelelően a
rendszert ugy alakitottuk ki, hogy az adateltérési idők 1.500 x 2 =
= 3.000 foglalt ágyszám esetén legyenek a legjobbak, ugyanakkor a
diszk kihasználtság is a legmagasabb legyen.
Egy beteg adatainak eléréséhez 3-4 diszkezés szükséges. Lehetőséget hagytunk a később belépő alrendszerek adatainak kapcsolódására
is. A kialakított rendszer várhatólag egy beteg egyéb adatait 5-7
diszkezéssel fogja elérni.
A betegfelvételi-elbocsátási rendszer jelenleg operációs rendszerrel, programokkal, segédadatokkal és 3.000 foglalt ágyszám adataival 2.5 Mbyte-os kazettán elfér.
Az egy betegről felvett adatok körét az érvényben lévő kórlapfej adattartalma és kódrendszere alapján határoztuk meg. A legfontosabb adatok kötelező felvételén tul a többi adat bekérése a rendszertől bármikor elhagyható. Hiányukat a feldolgozó programok átirása
nélkül kezelni tudjuk.
A vázolt betegfelvételi-elbocsátási rendszer kidolgozása során
a DIAMS-ot jól megismertük. Kedvező tapasztalataink alapján a további
feladatainkat is MUMPS nyelven fogjuk megoldani.
A jövőt tekintve is kedvezőnek tűnik a MUMPS-ban történő fejlesztés. Nem elérhetetlen ideiglenes termináloknak /VT-20, MOD 81,
stb./ a DIAMS-hoz való kapcsolása. Ugyancsak dolgozunk más számitógéphez /R-10M, R55/ való kapcsolat létrehozásán. Az analóg jelek
magnetofonról történő lejátszását a DIAMS ugyancsak támogatja. A PDP
alapú nagyobb teljesítményű számitógépekre /PDP 11/44-hez hasonlók/
való áttérést pedig a korábban emiitett DSM rendszer biztosithatja.
Információink alapján a DSM a DIAMS-nál kb. 10-szer gyorsabb és
a MUMPS programok könnyen átirhatók DSM-be. Tudomásunk szerint a DSM
több szocialista országban megtalálható, igy az embargó ellenére megszerezhetőnek látszik.
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INFORMÁCIÓRENDSZER TERÜLETÉN
Bordás István, Jávor András, Kovács Sándor
Tolna megyei Tanács Kórház-Rendelőintézet
Az adatbevitel a számitógépes információrendszerek azon területei közé tartozik, melyekben a manuális munkavégzés és emiatt az időveszteség és a hibák aránya nagyságrendekkel rosszabb, mint a rendszer
egyéb elemeinél. Ezen területen jelenleg az adatok keletkezési helyén
elhelyezett on-line, tasztaturával ellátott adatfelvevő terminál,
valamint az adatoknak géppel közvetlenül olvasható formában való megjelenítése képezi a legfejlettebb megoldást. A géppel olvasható adatok egyik tipusa a vonalkód (1. ábra).

1.

ábra.Vonalkód

A vonalkód különböző vastagságú párhuzamos vonalak és azokat
elválasztó különböző szélességű vonal-közök sorozata. Géppel közvetlenül olvasható. Az olvasókészülék legfontosabb része a mikroprocesszoros dekódoló egység, amely már szabványos formában továbbitja
a beolvasott adatokat. A vonalkód azon hátránya, hogy szemmel közvetlenül nem olvasható, könnyen kiküszöbölhető a vonalkóddal együtt
nyomtatott karakterkóddal. Sok esetben azonban nincs is szükség a
kódok szemmel való olvasására.
A vonalkódnak többféle tipusa és formája terjedt el. Magának a
vonalkódnak a megkülönböztetése, belőlük elemi adatok képzése is sokféleképpen történhet. A kezdeti egyszerű pár száz, esetleg ezer különböző számot előállitó formáktól (2. ábra) a teljes kódrendszerig a
megoldások széles sora előfordult.
Ma már általánosan elterjedt, széles körben felhasználható kódrendszerek is léteznek. Ilyenek például:
-

UPC /Universal Product Code/
EAN /Europäische Artikel-Numerierung/
CODA BAR
ABC /American Blood Commission/
CODE 39
stb.

A tipikus kódtipusok a 3. ábrán, a kódtipusok jellemzői a 4. ábrán
láthatók.
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-i—

jelzett
lap

TjfpBcsl Cedes
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vonalkód-tipusok
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Characteristics and Selection Guide
Bar
Cod*

Density
(Chart
loch)

Typical
Modula
Width

Modulo
Chaca
DlgH

r

Digit
Chock
Parity

-i

r

i

Variable
Longth

Maximum
Length
None

Numeric

None

Numeric

Readable
Characters

SKAN-A-MATtC
2 OF 5

7

0.010"

Yes

Yes

Yes

INTERLEAVED
2 OF 5

11

0.010"

Yes

Yes

Yes

EAN/UPC

10

0.013"

Yes

Yes

No

13

Numeric

CODE
3 OF 9

9.5

0.007"

No

Yes

Yes

None

AlphaNumeric

CODABAR

9.5

0.0065"

No

No

Yes

None

Numeric
with 6
Special
Characters

i

4. ábra.Különböző vonalkódrendazerek
jellemzői
Az információrendszerekben a vonalkódolvasó terminálok az on-line
adatfelvétel eszközei, az adatfelvételi munkát elosegito és könnyitő
szolgáltatásokkal rendelkező berendezések. A vonalkódolvasó egységen
kivül általában el vannak látva billentyűzettel, adatmegjelenítő kijelzőkkel, nyomtatóval. Szabványos adatátviteli felülettel rendelkeznek, igy nem támasztanak különleges feltételeket a fogadó rendszerrel
szemben (5. ábra). A terminálok rendszerbeli helyét a 6. ábra mutatja.
A vonalkód használata nem uj dolog. Kezdetben gyógyszerek, vegyszerek és egyéb anyagok csomagolásánál ellenőrzésre (2. ábra), később
általános áruházi cikk azonosításra használták. Felhasználási területe
rohamosan bővül.
Alkalmazása elsősorban ott jöhet szóba, ahol a feladat valaminek
/valakinek/ a megjelölése, azonosítása, számbavétele, egy folyamatban
való részvételének figyelemmel kisérése. Ahol alapvető feladat a gyors
és pontos azonositás. A széles körű felhasználási területről néhány
példa:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Könyvtárakban könyvek és könyvtári tagok azonositása
Raktárakban cikk megjelölése
Munkavállalók azonositása
Gyártási folyamatokban alkatrész, részegység megjelölése
Festékek, vegyszerek megjelölése, keverésük automatikus vezérlése
Archivumok felügyelete
ügyfelek jelölése
Izotópok jelölése
Egészségügyi alkalmazások
stb.

Az egészségügyi felhasználására is sok példát lehet találni:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Orvosok, alkalmazottak azonositása
Véradók azonositása
Vérkészítmények azonositása
Gyógyszerek azonositása
Laboratóriumi minták azonositása
Laboratóriumi vizsgálatok jelölése
Betegazonositás
Mikrofilm felvételek, egyéb archivált anyagok jelölése
stb.

5. ábra . Vonalkód olvasó terminál

{Hardcopy]

CRT-terminál
Bar-code

terminál

6 . á b r a . A v o n a l k ó d - o l v a s ó t e r m i n á l h e l y e egy
számitógép-rendszerben.
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7.ábra. Vonalkóddal jelzett vizsgálatok laboratóriumi vizsgálatkérő lapon
Intézetünkben a laboratóriumi vizsgálatok és a betegek azonosítására kezdtük meg a vonalkódok alkalmazását. A kezdeti lépéseknél
tartunk, de felhasználásához sok reményt füzünk (7. ábra).
A vonalkód használatának előnyei más adatfelvételi eljárásokkal
szemben:
-

gyorsaság
pontosság
egyszerű és kényelmes használhatóság
olcsó eljárás

A felsorolt előnyök nemcsak a hagyományos adatbeviteli eljárásokkal
szemben, hanem más közvetlenül géppel olvasható adatokkal' /optikailag
olvasható karakterek, mágneses adatmegjelenitések, stb./ is versenyképessé teszik.
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STEFI /STANDARDIZÁLT EGÉSZSÉGÜGYI FOGALMAKON ALAPULÓ INFORMÁCIÓRENDSZER/ - PROGRAMTECHNIKAI MEGFONTOLÁSOK
Leposa Dezső, Pintér Sándor, Turchányi Gyula,
Kováts Jánps, Jávor András
Tolna megyei Tanács

Kórház-Rendelőintézet

Az Egészségügyi Minisztérium kijelölt bázisintézeteként a Szekszárdi Kórházban 1974 óta folynak kísérletek a területi vezető kórház
számitógépes információrendszerének kialakítására mini- és mikrogépes
bázisra alapítva /R-10, VTS 56100/. E munkában a Kórházi Információrendszer alapját képező STEFI /Standardizált Egészségügyi Fogalmakon
alapuló Információrendszer/ fejlesztése során kitűzött célokról, a
megvalósulás mértékéről és formáiról és a számitógépes rendszer megvalósításakor alkalmazott rendszer- és programtechnikai megfontolásokról kívánnak szerzők beszámolni.
A működő regionális /megyei, járási, városi, kerületi/ egészségügyi ellátási rendszerek tanulmányozása során arra a következtetésre
jutottunk, hogy a területi egészségügyi információrendszer felépítésénél is érvényesíteni kell és lehet azt az informatikai alapelvet,
hogy felülről lefelé tervezzünk, de alulról épitkezzünk, vagyis a
"számitógépesitést" az egészségügyben is az alapfolyamat, az ápolásgyógyitás támogatásával kell kezdeni.
Az adatok oldaláról közelítve az ellátási rendszerekben
fajta adat létezik:

három-

- hagyományos módon kórlapra, lázlapra, az alapellátás
egészségügyi személyi lapjára, a gondozói törzslapokra
rögzitett, a vizsgálatokra /anamnézis, fizikális státusz
stb./, a diagnózisokra és a therápiára vonatkozó szöveges
jellegű adatok;
- a műszerekről jövő biológiai analóg jelek;
- a képi információ.
A szöveges tipusu adatok gyors, pontos és kódolásmentes adatfelvételére és lekérdezésére hoztuk létre az orvos-gép párbeszéden alapuló on-line, interaktív STEFI rendszert. A tetszőleges fa-, illetve
hálóstrukturáju adatokat kezelni tudó, display képernyőn megjelenő
felelet—választásos elven működő rendszer fejlesztése során kitűzött
céljaink a következők voltak:
- támogassa az orvosi diagnosztikai és therápiás döntési
tevékenységeket,
- gyors és pontos információcserét biztosítson a győgyitóés diagnosztikai részlegek között,
- tegye lehetővé a beteg- illetve vizsgálatütemező módszerek bevezetését,
- támogassa a tudományos kutatómunkát,
- pontos és megbízható adatokat szolgáltasson a kórház-gazdasági elemzések és a különböző szintű vezetői- illetve
ágazati információrendszerek számára,
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- támogassa a medikusok képzését, illetve az orvosok
továbbképzését,
- csökkentse az egészségügyi személyzet adminisztratív
megterhelését.
Követelményként állítottuk a rendszer elé, hogy
- alkalmazkodjék a centralizált betegfelvételi irodán
működő számitógépes betegnyilvántartó rendszerhez, .
- tényleges kódolás nélküli - de kódolt tárolásu - gyors '
adatfelvételi és szöveges leletszerü lekérdezési lehetőséget biztositson,
v*
- tegye lehetővé a kórlapdokumentáció és a zárójelentés
elkészítését,
- legyen moduláris és flexibilis, azaz a megfelelő mélységig strukturált alrendszerekkel /anamnézis, fizikális
státus, labor, röntgen, EKG, EEG, egyéb műszeres vizsgálatok, diagnózisok, gyógyszeres és egyéb therápiák,
epikrizis/ folyamatosan bővíthető legyen,
- tegye lehetővé az adatok archiválását és referencia
adatbázis létrehozását,
- tegye lehetővé a visszatérő betegek adatainak megjelenítését,
- tegye lehetővé szabadszöveges megjegyzések bevitelét
és lekérdezhetőségét is.
A megvalósításhoz eszközként maximális kiépitettségü, az orvosi
és diagnosztikai munkahelyeken display-kel /VT-340/, mátrixnyomtatókkal /DZM/ és intelligens terminálokkal /VTS 56100/ ellátott R-10 számítógéprendszer állt rendelkezésre.
Rendszertechnikai megfontolások /kötelező paraméterek: 64 Kbyte
központi memória, 10 Mbyte háttértár, az emberi reakcióidőn belüli
válaszadás igénye/ alapján a programrendszer assembler nyelven készült és az RTDM monitorral felülről kompatibilis operációs rendszer
alatt fut, melynek bővítése /cél file-kezelő, QUEUE-MANAGER várakozási listák kezelésére, szűkített BSC-algoritmus alapján működő CLS-HANDLER/ a programtervezési, programozási munka keretében készült
el.
A betegek különféle ápolási adataihoz való, több kulcs /ágyszám,
törzsszám, név, ANR-kód/ utján történő gyors hozzáférést a HASHING-technika alkalmazásával, az optimális diszk-kihasználást komplex,
multi-lista jellegű fiie-szerkezetek alkalmazásával értük el.
A több IT-szinten futó programrendszer fejlesztése az IDOS operációs rendszer alatt történt, a flexibilitás és a fogalomrendszer
gyors bővíthetősége és változtathatósága érdekében a dialógus leirásá
hoz felhasználóközeli META-nyelv került kialakításra, melynek fordító
programja hozza létre a dialógus alapjául szolgáló diszkes állományt,
a szótárt.
A központi egység jobb kihasználása érdekében a nagy tömegben
jelentkező betegadminisztrációs /felvételi, áthelyezési, elbocsátási/
adatok felvételét a betegfelvételi irodán elhelyezett intelligens
terminál /VTS 56100/ végzi és továbbitja az R-10 számitógépnek
/MASTER-VTS 65100, SLAVE-R-10/.
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A rendszer jelenlegi - R-10-en véglegesnek tekinthető - kiépítettségében a napközi időben konkurrens módon működik a kórház teljes betegforgalmára a betegfelvételi rendszer és a biokémiai labor
adatgyűjtő rendszere, valamint 8 display-n a STEFI rendszer. A maradék 10 Kbyte-ban diszpécseri időosztással működnek az EKG diagnosztikai, a labor leletezo és diagnosztikai, és egyéb listázó programok.
A STEFI rendszer a Gastroenterológiai Gondozó-ban /II. sz. Belgyógyászati Osztály/ 1981. január 1 óta működik üzemszerű körülmények
között, azóta mintegy 8000 megjelenés adatait archiválták. A standardizált Reumathológiai Státusz fogalomrendszerét 1981. közepén dolgozta
ki a III. sz. Belgyógyászati Osztály. Jelenleg kardiológiai /I. sz.
Belgyógyászati Osztály/ területen folyik a standardizált fogalomrendszer kialakítása.
A közeljövő feladata a kórház-rendelointézeti, illetve a területi egészségügyi információrendszer moduljainak mikrógépen történő megvalósítása, és ezek hálózatba kapcsolásával az osztott intelligencia
és az osztott adatbázisok elvének felhasználásával a területi egészségügyi információrendszer kialakítása.
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ADATELLENŐRZÉS ÉS MEGBÍZHATÓSÁG A CHRONOS RENDSZER ADAPTÁCIÓIBAN
Váraljai Tamás, Bálás Éltes András
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Számítástechnikai Csoportja
A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen kifejlesztett CHRONOS
- CHRONIC DISEASE FOLLOW UP SYSTEM - elnevezésű rendszer krónikus,
rizikós betegek több hónapos, éves orvosi megfigyelésének, gondozásé
nak segitését, a felgyűlt adatok kutatási célú elemzését biztositja.
A CHRONOS rendszer az emiitett feladatra általános programokat
tartalmaz, melyek paraméterezésével rövid idő alatt kialakíthatók a
konkrét betegkövetések célrendszerei.
A rendszer az Állami Számitógépes Szolgálat Honeywell Bull 66
tipusu számitógépén GCOS operációs rendszer alatt üzemel. 1981 óta
a rendszer két adaptációja működik üzemszerüen, a SOTE II. Belklinikán gondozott hypertoniás betegek, illetve a SOTE I. Sebészeti Klini
kán pajzsmirigy műtött betegek követésére. 1983 elején a CHRONOS további négy alkalmazása indul szivoperált, vesetranszplantált, érmütött betegek követésére, ill. az országos nephrologiai nyilvántartás
feladatára.
A rendszerről eddig több közleményben számoltunk be [11-L41.
Egy tipikus célrendszer vázlatát, az adatáramlás folyamatát és
az igényelhető standard szolgáltatásokat az 1. sz. ábra foglalja
össze.
CHRONOS számítógépes betegkövetfi és elemző
rendszer

1. sz. ábra
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A rendszer központjában a követett betegek adatainak tárolását,
visszakereshetőségét biztosító adatbázis, az un. archív kóresettár áll.
A betegek adatai az ellenőrzési és kódgenerálő fázison tuljutva töltődnek az adatbázisba.
Kutatási elemzések céljaira az adatok tetszőleges részhalmazán
végezhetünk matematikai statisztikai alapeljárásokat a rendszer interaktív statisztikai programjaival. Részletesebb matematikai statisztikai elemzésekhez biztosított a BMDP-hez való csatlakozás.
nénk

A rendszer
ki:

gondozást

segitő

szolgáltatásai

közül

kettőt

emel-

A kórtörténet programmal betegek szöveges kórtörténetét állithatjuk elő. A 2. sz. ábra egy jellegzetes-kórtörténet-output részletet mutat be. A program a beteg adataiból a lényeges információk kiemelésével, szöveges megfelelőinek kiírásával, a végén a leglényegesebb adatok összefoglaló táblázatának készítésével a beteg állapotának, a kezelés hatásának jó áttekinthetőségét biztosítja.
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2. sz. ábra
A másik kiemelendő szolgáltatás a betegek visszahívási rendszere,
a rendszer nyilvántartja a betegek esedékes visszahívási időpontját és
ennek lejártakor a betegek részére értesítő leveleket, az orvosnak pedig listát nyomtat a visszarendelt betegekről, elmaradás esetén figyelmeztető leveleket generál a betegnek.
A CHRONOS-ban megvalósított adatellenőrzés, a rendszer többi
programjához hasonlóan az általános felhasználhatóságot tartja szem
előtt. A kidolgozott adatellenőrzés nemcsak a CHRONOS keretein belül
használható, hanem egyéb rendszerek input ellenőrzőjeként is.

- 385 A CHRONOS rendszerben a betegről begyült információk adatlapokra kerülnek. A különböző szerkezetű, adattartalmú bizonylatok ellenőrzésére háromféleképpen állithatunk elő programokat:
- valamilyen programnyelven irunk egy egyedi programot az
az adott tipusu bizonylat ellenőrzésére,
- létrehozunk egy általános programot, melyet paraméterez
ve, az bármely bizonylat ellenőrzésére alkalmas,
- irunk egy általános programot, melyet paraméterezve, az
egyedi ellenőrző programokat generál.
A három tipusu programelőállitás, bizonylatellenőrzés összefoglalását a 3. sz. ábra mutatja be.

3. sz. ábra
A CHRONOS-ban a harmadik változat lett megvalósítva. Milyen előnyei vannak a programgenerálásnak?
- Győrs_pro2ram_előállitás
A program előállításakor a problémára összpontosíthatunk; a bizonylat ellenőrzéseinek a szempontjaira, a világos, jól tájékoztató
hibaüzenetekre, és nem kell foglalkozni egyéb, az egyedi programírást terhelő feladatokkal, mint ellenőrzési algoritmusok, hibalistakép szerkesztés, 1/0 müveletek, stb.
- Az_előállitott_gro2ram_megbizható
A generált ellenőrző programok algoritmusai kicsiszoltak, ellenőrzöttek. A programok tesztelési fázisa gyakorlatilag kihagyható, a
tesztelés kizárólag a paraméterezés ellenőrzésére szori'tkozik.
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Egységes_adatkezelés i _outgutok
Az egységes outputszerkezet egyrészt biztosítja, hogy az orvos könynyen eligazodjon a különböző tipusu bizonylatokhoz tartozó hibalistákon, másrészt a-hibás adatokra vonatkozóan egységes javítási m ó d szerek alkalmazhatóságát teszi lehetővé.

A felsorolt előnyökkel egyébként a második változat is rendelkezik.
- Testreszabott_grogramok
A második változatnál az általános programnak fel kell készülnie a
legbővebb alkalmazási körre és ugyanazt az apparátust használja egy
tiz adatot, vagy egy többszáz adatot tartalmazó bizonylatnál is. így
a programot, mint egy feladatra készülő ruhát tekintve, az egyik
tipusu bizonylatnál lötyög, a másiknál pedig feszül. Előfordulhat
olyan speciális ellenőrzési szempont, melyre az általános program
megírásánál nem készülhettek fel.
A generálási módszernél a testreszabott program előállítása triviálisan adódik. A generált programok csak azokat az ellenőrzési algoritmusokat tartalmazzák, és csak annyi tároló területet foglalnak
le, amennyi az adott bizonylattípusnál feltétlenül szükséges.
A generálási módszernél egyszerűen megoldható a speciális esetek
kezelése is, amennyiben biztositva van felhasználói szubrutin csatlakoztatásának a lehetősége, melyben a különleges esetek lekezelhet ők .
A generált program az általános programmal szemben nemcsak kisebb
tárlekötést, hanem a bizonylatok ellenőrzése során gyorsabb végrehajtási időt is eredményez.
Mig az általános programnak egy sor tevékenységet kell végrehajtania, mielőtt rátérne a bizonylatok ellenőrzésére: be kell olvasni
a paramétereket, értelmezni és ellenőrizni kell őket, a paraméterek
alapján fel kell tölteni az ellenőrzéshez szükséges belső táblázatokat, addig a generálásnál ez egyszer történik meg, a program előállításánál. A program belső táblázatai, mint kezdőértéket tartalmazzák az ellenőrzés szempontjait, a hibaüzeneteket.
A CHRONOS

ellenőrző

programokat

előállító

generátora

A program az ismertetett elveknek megfelelően, a bizonylat szerkezetét, az ellenőrzés szempontjait, a generálandó hibaüzeneteket egy
paraméterfile-ból kéri. Eredményül az adott bizonylattípus ellenőrző
programját állitja elő.
A beépithető standard ellenőrzési szempontok a következők:
- hiányosságok

figyelése

- folytonos változó értéke
adott intervallumba esik?

pl. hiányzik á beteg azonosító

száma

pl. 40 á pulzus á 2<20

- egymást kizáró mezők ellenőrzése

pl. a 'dohányzási szokások' kérdésére az alternativ válaszok közül csak az egyik lehet bejelölve

- kódmezők ellenőrzése

pl. 'kezelőorvos kódja' mezőben csak
egy adott kódkészlet értékei
adhatók meg

egyes gyógyszerekhez rendelt
adagok ellenőrzése a min.,
max. adagok alapján

pl. a TRASICOR gyógyszernél az adagnak 0.5 és 20 tabletta/nap közé
kell esnie
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Alkalmazási tapasztalataink szerint - eddig 14 programot generáltunk - a standard ellenőrzési szempontok a feladatok 90-95 %-ban
lefedték az igényeket. A fennmaradó ellenőrzési szempontokra, hibaüzenetekre a programokhoz csatolható felhasználói FORTRAN szubrutinok szolgáltak.
A generált programok f e l t é t e l e z i k , hogy a bizonylatok 80 karakteres tördelésben vannak rögzítve valamilyen adathordozón /kártyán,
mágnesszalagon, mágneslemezen/. Az egyedi ellenőrző programok
outputként egy hibalistát és az ellenőrzött bizonylatok flle-ját
állítják e l ő .
A hibalistán - lásd 4. sz. ábra - kezelő orvos szerint csoportósithatok~a~hIbatizenetek, folytonos változónál, kódmezőknél kiíródik
a hibásnak talált érték is. Az üzenetek megfelelő formai kialakításával a hibaüzenetek sulyozhatók /pl. xxx-ok használata/.
~ lásd 5. sz. ábra - a
HoneywelI~BÜII~TSS"rendszereben~dlsplay-en megjeleníthető, javítható.
A file sorokból áll, minden második sorban az un. aláhuzássorban a
normál -,+ pozíciót jelölő karakteren kívüliek jelzik a hibásnak talált mezőket. A sorok elején szereplő sorszámra hivatkozva, a javításra szoruló bizonylatok - hogy a bizonylat hol található a file-ban,
azt a hibalistán szereplő, a beteg nevével egy sorban, a zárójelekben megadott sorszámok mutatják - a hibalista és ezen TSS file alapjául
egyszerűen és gyorsan javithatők.
Üzemelő rendszereinkben szerzett tapasztalataink azt mutatják,
hogy a hibaészlélés és javitás leirt módszerei megfelelő hatékonyságot biztosítanak. A 6. sz. ábra azt mutatja, hogy az operált pajzsmirigy adaptációban, a bevezetett ellenőrzési rend hatására, a betegadatok dokumentálása a kontroll időperiódushoz képest jelentősen
megbízhatóbbá vált.

CHRONOS RENDSZER
N Y Í R T O N IA KOVETES

DÁTUM:1982.86.28.
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5. sz. ábra
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AZ ALAPELLÁTÁS EGYSÉGEINEK RANGSOROLÁSA AZ ELLÁTÁS EREDMÉNYESSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRE KÍSÉRLETILEG BEVEZETETT SZÁMÍTÓGÉPES INFORMÁCIÓS RENDSZER ALAPJÁN
Tóth Z., Csobó D., Magyar F., Reményi J., Kóbor J.
Baranya megyei MESZTIK, Baranya megyei Tanács V B Egészségügyi
Osztály, POTE Szervezéstani Intézet
Korábbi előadásunkban ismertettük munkacsoportunk eddigi eredményeit az alapellátási egységek tevékenységének értékelése viszonylatában. Vázlatosan ismertetésre került az a számitógépes információs
rendszer, mely a tevékenység értékelésének kísérletén tul arra is hivatott, hogy adatokat szolgáltasson a már ismertetett feldolgozáson
kivüli egyéb alrendszerek számára, igy például az eredményességet matematikailag értékelő kísérleti alrendszer részére. Igen fontos annak
a ténynek a kihangsúlyozása, hogy a tevékenység és az eredményesség
között alapvető különbséget látunk, bár a két dolog kapcsolatát tekintve nem független egymástól. Ezen fogalmakat leegyszerűsítve ugy
is mondhatnánk, hogy a tevékenység értékelésével elsősorban arra kapunk választ, hogy ki mennyit dolgozik. Az eredményesség vizsgálata
során viszont arra kell, hogy választ kapjunk, hogy az egészségügy
rendszereleme tevékenységének eredménye vonatkozásában hogyan viszonyul, áz egészségügy általános célkitűzéséhez. Az eredményesség tehát
értelmezésünk szerint nem más, mint a tevékenységgel elért állapotnak
és a tevékenység céljának /célállapot/ egymáshoz való viszonya. Ennek
megfelelően az értékelés kísérleti rendszerének kidolgozásához első
lépésként az univerzális célt /CÉL/ kellett meghatároznunk. .Igen lényegesnek tartottuk a célmeghatározásnál az alábbi szempontok figyelembevételét :
1./ A CÉL általános érvényű legyen,.azaz az egészségügy rendszerének
elemeire és a teljes rendszerre egyaránt vonatkozzon.

2./

A CÉL általános legyen abban az értelemben is, hogy történelmi
koroktól, társadalmi berendezkedésektől és az egyes ofszágok fejlettségi színvonalától egyaránt független legyen.

3./ Legyen a CÉL egy stabil állapot, mivel a célhoz való viszonyítás
csak ilyen feltételek mellett adhat időben és térben összehasonlítható eredményeket.
4./ A CÉL valóban cél legyen, tehát egy elérendő végső állapot. Részcélok kitűzése és ehhez való viszonyítás nemcsak logikailag zavarná az értékelést, de tulajdonképpen megkérdőjelezhetné az egész
értékelő eljárás létjogosultságát. Másképpen mondva nem szabad a
célt az eszközzel összetéveszteni. És végül
5./ A CÉL elméleti meghatározása a lehető legegyszerűbb alakban történjen, hogy ezzel a matematikai leirás is egyszerű módszerekkel
elvégezhetővé váljon.
A fent emiitett gondolatok mögött megsejthető, hogy az ilyen feltételeknek eleget tevő célállapot tulajdonképpen egy kettőséget hordoz
magában, mégpedig azt, hogy egyaránt tekinthető gyakorlatinak és elméletinek. Gyakorlati annyiban, hogy célja kell, hogy legyen az egészségügynek. Pontosabban ezt kell az egészségügy számára univerzális
célként kitűzni. Elméleti pedig annyiban, amennyiben teljességgel
jelenlegi tudásszintünk szerint nem érhető el. Ez a megítélés azonban
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a tudomány mindenkori állása alapján állandóan változott, és a továbbiakban is változni fog. A fejlődés folyamán a CÉL mindinkább megközelithetőnek tűnik, de végső soron a CÉL állapotának bekövetkezése
nem valószinü. Csak az ilyen tipusu célmeghatározás elégiti ki az
emiitett feltételeket.
Rendszerelméleti megfogalmazásunkban az egészségügy CÉL-ját a
szakirodalom figyelembe vételével a következőképpen adjuk meg:
j

A CÉL olyan
ban annak minden
lamennyi
funkciój

állapot
biztosítása
a Világ népességének
- konkrétabegyede számára - melyben az egyedek szervezetének
vaa a külvilág
ráható tényezőivel
dinamikus
egyensúly-

ban van. Megjegyezzük, hogy a szervezetre ható tényezőket a szervezet
normális ütemü természetes elöregedésének kivételévél, - mely összhangban van a termodinamika 2. főtételével - közvetlen, vagy közvetett
módon kialakult külvilági hatásoknak feltételezzük.
A CÉL rendszerelméleti megfogalmazása után megadjuk a célállapot
matematikai leírását a hatékonyság vonatkozásában;
ELESZ = GONDS = EBF

(1)

ahol
ELESZ

adott egészségügyi rendszer, vagy rendszerelem által ellátandó lélekszám a vizsgálati időszak végén,

GONDS

az ellátandó területen lévő nyilvántartott gondozottak
száma a vizsgálati időszak végén,

EBF

a vizsgált egészségügyi egység betegforgalma /ember-egészségügy kapcsolatok száma/ a vizsgálati időszak
alatt.
Mit jelent a CÉL matematikai leirására használt egyenlőség?

Ha az évi betegforgalom megegyezik az ellátandó lélekszámmal
- azzal a feltétellel, hogy az a gondozattak számával is egyezik -,
akkor ezen egyenlőség hátterében a következő logikai igazságot kell
meglátnunk:
Valamennyi lakos gondozott, tehát találkozásuk az egészségügy
rendszerével, vagy annak rendszerelemével az egészségügy részéről tudatosan irányitott és szervezett tevékenység eredménye. Mivel a betegforgalom is megegyezik az ellátandó lélekszámmal - mindenki gondozott -, biztosan állithatjuk, hogy valamennyi megjelenés a vizsgálati
időszakban a fent emiitett módon irányitottnak tekinthető. Egyetlen
egészségügyhoz való fordulásra sem mondhatjuk tehát, hogy az az egészségügy részéről véletlenszerű, azaz nem aktivan irányitott volt. Sőt
ennél többet is kifejez a fenti egyenlőség, mégpedig azt, hogy mivel
valamennyi lakos a vizsgálati időperiódusban csak egyetlen alkalommal
találkozott az egészségügy rendszerével /vagy annak elemével/, ez az
egyetlen találkozás olyan eredménnyel járt, hogy ezen kivül a terület
egyetlen lakosa egyetlen alkalommal sem kereste fel az egészségügy
rendszerét. Ez csak ugy lehetséges, hogy az az egy aktiv találkozás
maximálisan hatékony volt, azaz aki egészséges, az egészséges maradt
a vizsgálati időszak végére is, a potenciálisan veszélyeztetetteknél
sikerült megelőzni a szervezet funkciói és a környezet között fennálló
egyensúly megbomlását. Akinél ez az egyensúly már korábban megbomlott
- azaz betegség áll fenn -, az az egyetlen aktiv ember-egészségügy
kapcsolat során helyreállításra került. Ez egyben azt is jelenti, hogy

- 392 -

a lakosság elfogadja a gondozást, együttműködik az egészségügy helyi
rendszerelemével, tehát az ellátás adott formáját szimpatikusnak
tartja.
.
Fel kell ismerni azt, hogy ezen egyenlőség és az általunk
'korábban emiitett - és szövegesen megfogalmazott
- egészségügy
lános eélja közé oáa tehetjük a logikai egyenlőség
jelét!

már
álta-

A CÉL állapot matematikai definíciója után megadjuk az eredményesség értékelésének általunk használt képletéti
0
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Jelen közleményünk kereteit messze maghaladná módszerünk és képletünk
alkalmazhatóságának bizonyítása.
Az eljárás jogosságának igazolására a problémát több irányból
közelitettük meg, és kidolgoztuk az általunk kísérletképpen bevezetett
eredményesség-értékelésnek rendszerszemléletű, méréselméleti, függvénytani, valamint információelméleti elemzését. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy eljárásunk jogosultságát elsősorban elméleti módszerekkel kivánjuk alátámasztani. A gyakorlati elemzések eredményeit csak közvetett, az elméletünket támogató érvekként kivánjuk értékelni. A kérdést már eddig néhány szűkebb fórumon nemcsak orvosokkal, hanem közgazdászokkal és számítástechnikai szakemberekkel megvitattuk. A felvetett problémákat eddig maradék nélkül sikerült rendszerünkbe beilleszteni. Tájékozódási és nem bizonyitási céllal az értékelt egységeknél
gyakorlati-szakmai ellenőrzést tartottunk. Ennek tapasztalatai is alátámasztották elméletünket.
Az előzőekben közölt képlet alapján a Baranya megyei MESZTIK-ben
elkészítettük a számitógépes feldolgozás programjait. A program nyelve
MINIBŐL. Az input adatokat a már korábban ismertetett tevékenység-értékelő rendszer output adatai biztosították. A gépi feldolgozás során
nemcsak rangsorlista készült, hanem szakmánkénti, ezen belül területenkénti, és ezen belül pedig ABC sorrendbe rendezetten az egyes egészségügyi egységekre megadtuk az eredményességi értéket, és annak számításához felhasznált változók értékeit. A programot TPA/i számitógépen
futtatjuk. Az eredményesség eljárásunkban zéró és 1 közé eső tizedestört értékként szerepel.
összefoglalva elmondhatjuk, hogy szerzők az egészségügyi tevékenység eredményességének mérésére számitógépes információs rendszerre
alapozott kísérleti módszert dolgoztak ki. Ezt az alapellátás egészségügyi egységeinek értékelésénél vezették be. Eljárásukban döntő
súlyt helyeztek az egészségügy általános céljának meghatározására és
annak az eredményesség szempontjából történő matematikai leírására.
Módszerük közvetlen alátámasztására végzett elméleti fejtegetéseik
többrészes közlemény formájában töirténő megjelentetése folyamatban van.
Véleményük szerint eljárásuk eleve alkalmas lehet az egyes országok
egészségügyi rendszereinek egységes elv alapján történő egyszerű össze-
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hasonlítására. Jelen előadásuk csak Igen vázlatos formában ismertette
az e témában kifejtett tevékenységükét, elsősorban azzal a szándékkal,
hogy az eredményesség általános értékelésének törekvésénél a kulcsfontosságú célmeghatározásban milyen szempontok vezették szerzőket
kísérleti eljárásuk
kidolgozásánál.
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KÓRHÁZ SZERVEZÉSI STRUKTURA ELEMZÉSE KORRELÁCIÓSZÁMÍTÁSSAL
Rácz Lajos .
__

MN Központi Katonai Kórház

A felgyorsult társadalmi, tudományos és műszaki fejlődés a gazdasági környezetet állandó mozgásbán, változásban tartja. A szervezeteknek, igy az egészségügyi rendszereknek is - ha a fejlődéssel lépést akarnak tartani - alkalmazkodniok kell ezekhez a változásokhoz.
A szervezetek innovációját nem lehet megoldani csak a korszerű technika alkalmazásával, innoválni kell a munkaerő szakmai kulturális szintjét és a szervezési-vezetési rendszert is. A vezetési rendszer innovációjához meg kell keresni és fel kell mérni az egészségügyi szervezetekre ható külső és belső tényezőket. A szervezet működésében keletkező zavarok valódi okához csak a befolyásoló tényezők felkutatásán, mérésén és elemzésén keresztül juthatunk el. A bonyolult kibernetikai rendszerek megismeréséhez - amilyen a szervezési-vezetési
struktura - meg kell ismernünk a befolyásoló tényezőket és valamilyen
módszerrel meg kell kisérelnünk azók mérését. Minél bonyolultabb egy
rendszer, megismeréséhez annál nagyobb mértékben van szükség a mérésre, ezzel azonban együtt növekszik a mérés nehézségi foka és pontatlans.ága is.
A szervezési strukturák mérésére, összehasonlítására a kontingenciaelmélet lehetőséget ad, hozzájárulnak ehhez még a szociológiai,
pszichológiai, matematikai és rendszerelméleti kutatások, amelyek segítségével egyre inkább lehetővé válik a komplex rendszerek elemzése.
E kutatások lehetővé teszik az interdiszciplináris, többtényezős döntéselmélet kifejlődését és a szervezet-fejlesztésben való hasznosítását.
A szervezési rendszer méréséhez egy kontingenciális struktura
modellt alkottam a független és függő változók kapcsolatrendszerének
bemutatására. A modell felépítésénél megkülönböztetek külső /környezeti/ független változókat és belső /környezeti/ független változókat. Független változók közé sorolom a külső és belső szervezési adottságokat, a szervezési karakterisztikát /a kontextuális tényezőket/.
A függő változók közé sorolom a vezetési rendszer elemeit. Az egészségügyi szervezetet rendszerként fogom fel, a rendszert a strukturája
alapján elemzem.
Feltételezem, hogy a szervezet strukturája és eredményessége között
kapcsolat áll fenn. A felállitott modellt jelenleg hazai környezetben működő egészségügyi szérvezétekben vizsgáltam. A független változók, függő változók, a szervezet eredményessége, valamint ezek egymás
közötti kapcsolatának megállapításához és méréséhez korrelációszámítást alkalmaztam.
A vizsgálódásom tárgyánál az egészségügyi rendszer modellnél a
teljesség igénye nélkül az alábbi független és függő változókat vettem figyelembe:
Külső független változók:
- társadalmi rendszer,
- gazdasági, irányitási rendszer,
- tudományos környezet,
- függőségi viszony,
- pozicionális helyzet.
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Belső független változók:
- nagysága,
- telepitési helyzete,
- eredete és fejlődése,
- profilja és az alkalmazott technológia,
- a munkaerő szakmai szintje, kulturáltsága, magatartása,
elvárásai,
- a munkakörülmények /anyagi, pénzügyi lehetőségek, műszaki
állapot/,
- a szervezet jellemzői /szokások, hagyományok/.
Függő változók /a vezetési rendszer elemei/:
- tervezés és informálódás,
- szervezés és szabályozás,
- operátiv vezetés és kommunikáció,
- ellenőrzés.
A független

és fügpő változók, korrelációja

Á szervezeti struktúrákat elemző szakirodalomban széles körben
alkalmazzák a többváltozós analízis számításokat. Korrelációszámítást
használt a független és függő változók kapcsolatának elemzésénél
Woodward [1]! Mérései alapján szoros kapcsolatot mutatott ki a f ü g getlen változók és a struktura jellemzői között. Korrelációs módszereket használ Marosi Miklós [2] is a szervezeti strukturák elemzéséhez.
A független és függő változók, valamint az eredményesség kapcsolatát,
elméleti logikai összefüggések empirikus adatait matematikai-statisztikai eszközökkel mérem.
Az empirikus uton elméleti-logikai módszerekkel megállapított korrelációs értékeket a jobb áttekintés érdekében a következő módon transzformáltam:
- szoros korreláció /korrelációs együttható r=±l, pozitív, illetve negativ korreláció/
- közepes korreláció /l>r>0,5/ a táblázatban ± 0,67
- gyenge korreláció /0,5>r>0/ a táblázatban ± 0,33
- nincs korreláció /r=0/ a táblázatban 0.
A következőkben bemutatom a független változók, függő változók,
a struktura és az eredményesség közötti feltételezett kapcsolatrendszert .
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A vázlat alapján többdimenziós összefüggésrendszert kell elemeznünk.
A többdimenziós kapcsolatrendszert a megfelelő szemléltetés és elemzés érdekében leegyszerűsítettem négy kétváltozós függvényre, és az
értékek egyidejűségét feltételezem. Az összefüggésrendszert a matematikai-statisztikai módszerek közül a lineáris korreláció alkalmazásával mérem. A többdimenziós kapcsolatrendszert négy kétdimenziós
összefüggésrendszerre redukáltam /a harmadik dimenzióban az egyidejűséget feltételeztem/.
A négy kétdimenziós összefüggésrendszer a következő:
- Független változók korrelációja.
- Független és függő változók-korrelációja.
- Függő változók korrelációja.
- Függő változók és teljesítmény korrelációja.
A korrelációs koeficiensek egy fiktiv egészségügyi szervezet empirikus adatait tükrözik.
A modellben elméleti-logikai összefüggésekkel, valamint a korrelációszámítással egy módszert óhajtottam bemutatni a valóságban létező egészségügyi szervezési strukturák mérési lehetőségeiről. A bonyolult rendszerek - amilyenek az egészségügyi rendszerek is - mérése nehéz, leegyszerűsítve pontatlan és sok szubjektív elemet tartalmaz. Azonban nagy vonalakban mégis lehetőséget teremt á szervezeteken belüli zavar, illetve veszteség források feltárásához és a vezetés belső rendszerének fejlesztéséhez. A bemutatott modellen megállapítható például, hogy a tervezés /informálódás/ és a szervezés /szabályozás/ hiányosságait az operatív vezetésnek kell helyesbíteni, ami
a vezetők napi munkáját jelentős mértékben megnöveli, rögtönzésekét,
meggondolatlan döntéseket eredményez és ez a szervezet bájait örvényszerüen növeli.
A módszer pontatlansága, szubjektiv vonásai ellenére azonban
egy mérési módszert jelent mégis az egészségügyi szervezési struktúráknál és lehetőséget biztosit a rugalmas, korszerű vezetési rendszerek /célok és részvétel alapján való vezetés, kivételes beavatkozás
elvén alapuló vezetés, stb./ bevezetéséhez, adaptálásához.
Irodalom
[1]

Woodward I: Industrual organization. Oxford University Press,
London, 1965.

[2]

Marosi Miklós: Szérvezés, ösztönzés, hatékonyság. KJK, Bp. 1978.
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AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS IRÁNYÍTÁSA, MINT KOMPLEX INFORMATIKAI '
FUNKCIÓ
Csobán György
Debreceni Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Szervezési Intézete
Az irányitási funkció akkor lehet ideális, ha az irányitó előtt
egyrészt világosan állnak azok az összefüggések, melyek a jelen helyzetig segítették az irányitott rendszert, másrészt képe van az ezután
bekövetkező lényeges eseményekről irányitott rendszerével kapcsolatban. Nem különösebb probléma a jelent meghatározó helyzet megismerése, legalábbis elvben nem. Hiszen a már megtörtént eseményekről, folyamatokról, változásokról, stb. elvileg minden ismeret megszerezhető, különösen, ha birtokában vagyunk a szükséges informatikai-rendszernek. A problémát a mindinkább igen bonyolulttá váló rendszerek
naprakész "szemmeltartásá"-nak a követelménye okozza. Egy működő
rendszer jelen állapotát tulajdonképpen csak bizonyos idő múlva ismerhetjük meg, mikor az - nagyságától és bonyolultságától függően'- már
több napos, vagy több hetes; esetleg hónapokkal kell mérnünk azt az
időtávolságot, amely megismerhetőségéig eltelik.
A jövő ismeretének szükségessége speciális követelményeket támaszt. Nem kevesebbet, mint azt, hogy ugyanugy szerezhessünk
ismereteket a jövőben végbemenő eseményekről, az irányitott- rendszer
jövőbeli állapotáról, viselkedéséről, mint ahogy azt a múltra
vonatkozóan megtehetjük. Ezt a lehetőséget a szimulációs eljárások teremthetik meg számunkra. Az irányitási funkciók eszköztárában máris fontos
és egyre növekvő szerepet kapnak a szimulációs eljárások.
Végeredményben sajátos informatikai lehetőségek alkalmazását
valósitja meg a szimuláció. A Müsz. Értelmező Szótár tágabb értelmezésben egyenlőségjelet tesz a modellezés és szimuláció közé: "szimuláció valamely rendszernek, vagy folyamatnak valamilyen más, könnyebben vizsgálható folyamattal vagy modellel való reprezentálása ¡modellezés /." GÁBOR DÉNES [13] rámutatva a szimuláció társadalomkutatási alkalmazásának lehetőségére, 1972-ben egy interjúban mondotta, hogy
napjainkig nem kísérletezhettünk a társadalommal, mert kísérleti laboratóriumként való felhasználása igen kockázatos lett volna. A tudomány azonban kidolgozta időközben a számitógépet és a számítógépes
szimuláció módszereit, ami lehetővé teszi, hogy milliós variációkban
úgyszólván előre "eljátsszuk" a jövőt [10]. Ha az egészségügyi ellátórendszer irányításáról beszélünk, akkor végeredményben a szociális
rendszerek irányításában vagyunk érdekeltek. Az irányitás tudományos
alapokra helyezése az elmúlt másfél-két évtizedben vett nagy. lendületet. A fejlődés lényeges vonása pedig az, hogy előtérbe került a szociális rendszerek irányitáselmélete.
Ennek tárgyát TŐTH IMRE ZOLTÁN
a következőképpen határozta meg: "a szociális rendszerek
irányításelméletének tárgya a szociális rendszereken belüli együttműködési
és
irányitási viszonyok strukturális, funkcionális /ezen belül
hatékonysági/ és fejlődési törvényszerűségeinek
vizsgálata,. e viszonyok leirása, magyarázata és alakulásuk előrejelzése.,.-." [141. Az előrejelzés
tehát fontos összetevője az irányitásnak. Az irányitás komplex értelmezéséhez azok a folyamatok lényegesek, melyeket AFANASZJEV foglalt
össze a társadalom irányításával kapcsolatban igy: "Tudományosan irá-
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nyitani a társadalmat annyi, mint feltárni a társadalom fejlődésének
haladó tendenciáit és irányítani, azaz megtervezni,
megszervezni,
szabályozni és ellenőrizni a társadalom mozgását ezen tendenciáknak
megfelelően." [1]
Az irányitás széles körű komplex értelmezésébe beletartoznak tehát az előrejelzés, ,szervezés, tervezés, szabályozás és ellenőrzés
mint lényeges /fő/ folyamatok. Ezen főfolyamatok egyszerű logikai
kapcsolatai tulajdonképpen a tervezési dinamika modelljét képezik.
(1. ábra)
A kötött előadás-időre tekintettel csupán utalok a sémán feltüntetett főfolyamatokra és nem részletezem azokat. Az előrejelzés az
alsó rész "idővonalán" lelhető fel. A tervezés - mely a séma felső
részén található - jól demonstrálhatóan támaszkodik a mult tapasztalataira és a jövőképre. A középponti helyet elfoglaló szervezés fogja
egységbe a folyamatokat, miközben megvalósítja a terv-végrehajtási
folyamat ellenőrzését, illetve a kivitelezés szabályozását /operativ
irányítását/.
KISS IMRE irányitás-tipusait [11] alapul véve zárt szabályozási
körrel modellezhető az egészségügyi ellátás alapszintjén a gyógyítási
folyamatot megvalósító orvos-beteg kapcsolat. A sémán (2. ábra) jól
demonstrálható, hogy a szabályozás a gyógyitás-centrikus /beteg-centrikus/ ellátási módnak megfelelő irányításként értelmezhető. Működésének előfeltétele az eltérés /azaz a betegség/ kialakulása és észlelése. [5, 8, 9]

A tervezési-dinamika egyszerű modellje
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A korszerű orvostudomány szemléletének azonban nem felelhet meg
csupán az ilyen defenzív, "betegségelháritó" gyakorlat. Már az elnevezés - gyógyitó-megelóző egészségügy - is utal az offenziv funkcióra, tehát arra, hogy - a betegségeket megelőzendő - kutatja az egészség megőrzését, erősítését, fokozását szolgáló lehetőségeket és módokat.
A vezérlés-tipusu irányítási séma - mint modell - alkalmas az
egészségügy offenziv jellegű funkcióinak értelmezésére. Ilyen modellekkel értelmezhető az "egészség-orientált" és a szorosan vett "megelőző" ellátás is. Az ember, illetve a lakosságcsoport egyszerű rendszermodell jében az abba szervesen beletartozó, vezérlés-tipusu
irányítást megvalósító részt ugy értelmezhetjük, mint az eredeti rendszer
/tehát amit modellezni kívánunk/ viselkedését megszabó
alrendszert.
A 3. ábra alsó része az egészségügyi ellátásban részesülő lakosságcsoportot szimbolizálja a három jellegzetes időperiódusban /multjelen-jövő/. Ebben a vezérlés-tipusu sémában a "viselkedési rendszer"
reprezentálja a "vezérlő-jel"-et.
Azt kell vizsgálnunk, hogy a lakosságcsoport egészségi állapotának alakításában milyen fő tényezőcsoportok a meghatározók. Három
csoportról lehet szó:
- anyagi

/gazdasági, természeti-környezeti/

- eszmei

/politikai tud.-technikai, kulturális/

- cselekvési

szféra,
szféra,

/viselkedési, társadalmi/ szféra.

Természetesen számos egyéb tényező mellett, mint amilyen pl. a
biológiai-genetikai alapadottság mind az egyes emberekben, mind a lakosságcsoportra jellemzően /statisztikusán/. Az irányit ásnák a három
emiitett szférán keresztül, azok megfelelő alakításával kell hatnia

3» ábra

EGÉSZSÉGÜGYI IRÁIYITÁS-SZEKVEZÉS DIIAMrxUS

PUnCIÓ-BOdell-váilata
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az irányitott rendszerre, a lakosságcsoportra. Az anyagi, szférának.
nyújtania kell a materiálisán szükséges feltételeket a gyógyitó-megelőző ellátáshoz. Az eszmei szféra feladata részint az előbbi lehetőségek létrehozásához illetve felhasználásához szükséges elméleti-is.mereti alapok kimunkálása /tudományos tevékenység, technológiák kidolgozása/, részint a szükséges ismeretek eljuttatása a lakossághoz
/oktatás, ismeretterjesztés/. A cselekvési szféra hatásterülete a lakosság viselkedésének, életmódjának befolyásolása a cselekvések
szintjén; tehát annak elősegítése, hogy az elméleti-ismereti "anyag"
/pl. az egészséges életmód ismerete/ ne "intellektuális érték" maradjon csupán, hanem legyen cselekvő gyakorlattá.
Vázlatunkon a célt az alsó sorban demonstrálhatjuk: elérni a
jobb egészségi állapotot, aminek feltétele a személyek /lakosságcsoport/ "javított" viselkedési rendszere. „
Központban helyezkedik el a cél elérését szolgáló folyamatokat .
irányító-szervező blokk, ahova folyamatos visszajelzések jutnak az
irányitott rendszerről az elemzés értelmezésen keresztül. Ez a folyamatos visszacsatolás lehetőséget ad a menetközbeni
szabályozásra
/igazgatásra/, a végrehajtási program szükség szerinti módosítására.
Tehát a szabályozás-tipusu
irányítás is demonstrálható a sémán.
A bemutatott irányítási-funkció-modell
a hibát generáló
rendszer
eleve való megjavítására törekszik /igy fogalmazta meg SZENTÁGOTHAI
profe.sszor a korszerű modellezés követelményét az első magyar rendszerelméleti konferencián Sopronban, 1973-ban [121/ részint a vezérlés-tipusu irányítással, részint a folyamatos szabályozással. Modellünkben a lakosságcsoport az a rendszer, amely a nem megfelelő viselkedési rendszere "segítségével" generálja saját egészségi állapota
romlását. Ezt a hibás vezérjelet hivatott eleve megjavítani
a modellezett irányítási rendszer.
Mind az ismertetett modellek, mind a modellezett reális rendszerek működése elképzelhetetlen a megfelelő információ-rendszerek
illetve informatikai rendszerek nélkül. E két fontos fogalom értelmezését munkadefiniciók formájában adom meg:
Információ-rendszeri
az információk logikailag és fizikailag
strukturált olyan összefüggő halmaza, mely az adott rendszer létének
/szervezettségének/ és működésének a fenntartásához, valamint a rendszer fejlesztéséhez szükséges.
Informatikai rendszeri az adatok /mint potenciális információk/
és információk keletkezését, azok felvételét és feldolgozását, valamint értelmezésüket és kapcsolataikat megvalósító azon eszköz-eljárás-mechanizmus-komplexum, mely egy adott rendszer szerves részeként,
az annak működéséhez /létéhez/ és fejlesztéséhez szükséges információrendszer létrehozását, illetve a szükséges információknak kellő időben a kellő helyre juttatását, valamint hatékony felhasználását biztosítja.
Az egészségügyi ellátó rendszer informatikai rendszerének modell
je lehet a komplex epidemiológiai vizsgálat. Ezt az elmúlt években
több-kevesebb részletességgel kifejtettem és leirtam [4, 6, 7], A
komplex epidemiológiai vizsgálat mint informatikai rendszer az előbbi
ekben vázolt irányítási funkciókhoz azon információkat szolgáltathatja, melyek a múltra és a jelen helyzetre vonatkoznak. Munkánk jelenlegi szakaszában azon módszerek kutatásával foglalkozunk, melyek a
tervezés-irányitáshoz szükséges jövő-kép kialakítását segítik elő.
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Kezdeti eredményeinkről itt is, más fórumon is beszámoltunk [2, 31. A
módszer gerincét a számitógépes szimulációs technika képezi. Első lépésként sikeresen megoldottuk a népesség-szám és -összetétel alakulásának szimulációját /előrejelzését/ egyszerű körülmények között. Jelenleg és a továbbiakban célunk, hogy részint a számitási és modellezési rész-eljárások finomításával, részint a társadalmi mozgások /elsősorban az egészségi állapottal is összefüggő struktura-alakulások/
tendenciáinak és törvényszerűségeinek feltárásával, elemzésével pontosabbá és biztonságosabbá tegyük az előreszámításokat.
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ORSZÁGOS EGÉSZSÉGÜGYI LAKOSSÁGSZÜRÉS SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSÁNAK
HARDWARE- ÉS SOFTWAREBÁZISA
Borókay Ferenc, Naszlady Attila, Széphalmi Géza, Rodek István
KSH Államigazgatási Számitógépes Szolgálat, •
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
Több éve folyó kisérletek után, az Országos Korányi TBC és
Pulmonológiai Intézet szakmai irányításával megkezdődött a hagyományos
ernyőfényképszürés mellett egyéb krónikus betegségek /sziv- érrendszeri, légúti, diabetes/ felkutatását is célzó lakosságszürés.
nia:

A szűrővizsgálati rendszernek két alapvető feladatot kell ellát- a lakosság folyamatos, célzott, többirányú szűrővizsgálata az
alapellátás orvosainak folyamatos értesítésével, azaz az ismeretlen, kezdeti stádiumban lévő betegségek időben való felismerése, a betegségre gyanús esetek felülvizsgálata és mielőbbi
kezelése érdekében szervezett, pontos információrendszer kiépítése;
- a szűrésen mért adatok alapján a lakosság egészségi állapotára
• vonatkozó mutatók kidolgozása, a rögzített adatok sokszempontu
elemzése.

Tapasztalatok bizonyították, hogy a kiterjesztett szűrővizsgálat
során keletkező adattömeg feldolgozása, folyamatos használata a hagyományos módszerekkel rendkívül nehézkes ill. keresztülvihetetlen, ezért
döntő segitséget jelenthet a számítástechnika lehetőségeinek igénybevétele.
A szűrési információrendszer modellje az 1. ábrán látható.
ni:

A gyakorlati megvalósításnál a következőket kell figyelembe ven-

a. Megfelelő input bizonylat kialakítása, mely
- egyszerűen kitölthető,
- a szűrés elvégzése, a mezők kitöltése után egyben az un.
operativ döntési leletet is tartalmazza,
- könnyen transzformálható gépi inputként használható másodlagos
adathordozóra.
b. Olyan számitógépes háttér biztositása, mely
- lehetővé teszi a nagytömegű input adat gyors és megbizhatő
beolvasását,
- alkalmas az adattömeg tárolására /elegendő háttértárral rendelkezik/,
- rendelkezik a tároláshoz, visszakereséshez, elemzéshez szükséges korszerű software eszközökkel.
Továbbiakban az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet és
az ÁSZSZ hardware eszközbázisára telepített, a fenti szempontokat kielégitő, szűrési rendszer specialitásait fogjuk ismertetni.
1. A rendszer hardware elemei:
- HwB 66/20D nagyszámitógép,
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Adatállományokt
KAT: l a k o s s á g k a t a s z t e r
ID:
szűrésre Idézettek
TR:
B z e m é l y o r i e n t á l t t r a n z a k c i ó s f i l e /egy s z ű r é s i c i k l u s a d a t a i /
S Z E M : j a v i t o t t ás r e d u k á l t B z e m é l y o r i e n t á l t t ö r z s a d a t t á r / i d ő s o r o k b a n /
DIAG:betegségorientált törzsadattár
l.sz.

ábra
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- VDT 52118 programozható terminál,
- HP-85 miniszámitógép,
- képdigitalizáló- berendezés.
2. Az alapbizonylat,

másodlagos

bizonylat.

A szűrés alkalmával az un. CEL /Célzott Egóssségvizsgálati Lap,
2. ábra/ űrlap kerül kitöltésre, melyen
- 50 "igen-nem" tipusu kérdés,
- személyi azonosításra szolgáló adatok vannak.
Ez a bizonylat egyben "operatív leletként" is szolgál.
A másodlagos bizonylat a korábban már ismertetett [1] 50x20 mátrixpontot tartalmazó adatlap, mely a képdigitalizáló berendezés közvetlen Inputjaként használható.
A mátrixlap egy-egy oszlopára jelölik az eldöntendő /"igen-nem"/
tipusu kérdésekre adott választ /I lapra max. 20 ember/, továbbá
a lap aljára azonositó mezők kerülnek. A CEL bizonylat személyi
adatai manuális uton kerülnek rögzitésre.
A személyi és szűrési adatok párosítására az azonositó mezőkön keresztül van lehetőség.
3.

Input

eljárás.

Input eljárás alatt értjük a mátrix lap beolvasására és az adatok
HwÉ mágneslemezén való elhelyezésre szolgáló programrendszert.
(3. ábra)
Az eljárás három lépésben történik.
Az első lépés az adatok beolvasása a mátrixlapról, és elhelyezése
a HP-85 floppy disc-jén. A mátrixlap egy bitnyi információja - egy
eldöntendő kérdésre adott válasz - a floppy-n szintén egy bit-en
van ábrázolva.
Ezek után 8 bitenként a bitkombináció szerinti, a HP karakterkészletének megfelelő, karaktert generálunk, majd a karaktert hexadecimális számként irjuk fel a VDT 52118 terminál mágneskazettájára.
A mágneskazettáról az adatokat kapcsolt telefon vonalon keresztül
a HwB 66/20D-hez küldjük és megfelelő átalakitás - dekódolás; a
kérdőiven lévő 1000 bit ¡50x20
mátrixpont/ aktuális tartalmának
megfelelő ábrázolása - után mágneslemezen helyezzük el.
4.

Adattárolás.
Az adatok tárolását ugy kell megoldani, hogy lehetőség nyiljon;
- azok többszempontú - viszonylag egyszerűen megoldható - csoportosítására, ezek alapján elemzésre,
- follow-up nyilvántartásra,
- esetenként interaktív lekérdezésre.

Mindezek alapján a szekvenciális feldolgozással szemben magasabb
szintű file-kezelő, esetleg adatbáziskezelő rendszer alkalmazása szükséges.
'
A rendelkezésre álló software alapján választhatunk ISP, It>8,
ill. az intézet által kidolgozott /a Kollokviumon ismertetsére kerülő/ IF05 között.
Döntésre a végleges igények, valamint un. "cost-benefit" elemzés után
a közeljövőben kerül sor.

-

409

-

FÖR adatfelvétele esetén kil kitölteni I
ÉLETKOK

1

14-30 évw
31-50 évw
50 év felett

VANE (VOLT-E) ORVOSILAG MEGÁLLAPÍTOTT BAJAI HA NNCS
HA VAK MILYEN
• légzőszervi
szívbetegség
mogos vérnyomás
cukor boj
veseboj (gyúlt. vogy kő)
daganat
orvos ellenőrzi, kezeli
VIZSGÁLTÁK-E EGÉSZSÉGÉT UGYAMTT FfiiVEN BELŐL 1
EGÉSZSÉGESNEK &ZI-E MAGÁT?
köteg
HA IGBM
HA NEM, PANASZA
köpete van
könnyen kifullad
szive járáskor megfájdul
szive gyokron rogy okot Ot
sokat eszik, szomjas, hízásra hajlamos

0

DOHÁNYZIK-E?
TESTMAGASSÁG:

1

V&NYOMÁS:

cm

TESTSÚLY:

kg

súlytöbblete van
súlyhiánya von

systoles>2U kPa/160 HgnrW
<¿ostoles>12A kPo/95 Hgiwn/
vitaikapacitás eltérés 230%
FEV 1 a VC %-ában

kPa
kPo

^60%

VIZBCT FBHÉRJE POZITtV (2= -H-)
.CUKOR' POZlflV
Ef TODÖ ISMBIT VÁLTOZATLAN B T Ö t ö VAN
ÚJ &TÉRÉ5 VAN
ÉRT6LELHETETL04
KOZÉPÁRNYÉK ISMERT VÁLTOZATLAN ELT&ÉS VAN
ÚJ B.TÉRÉS VAN
EGYŐ(.
LÉGZÉSI ETÉRÉS VAN
VÉRNYOMÁSaTÚtÉS VAN
VlZafTBBM FEHÉRJÉT TALÁLTUNK
VÍZ BITET CUKORRA GYANÚSNAK TALÁLTUK
MB1ÉBEN aVÁLTOZÁST TALÁLTUNK
E G Y Ő aTÉRÉSBC I
j_
T&EMVALÓ:
3-NINCS
2 - KIVIZSGÁLÁS VÉGETT KEZELŐORVOSÁNÁL JELBTTKEZZÉK
1 - SORGÓS BLÁTÁS TORT&JT
A KIEMaT: EGÉSZSÉGESNB< TALÁLT
MÁR IS MBIT, DE NEM KEZaT BETEG
MÁR ISMERT, VAGY GONDOZOTT BETEG
VESZÉLYEZTETETT VAGY KÉRDÉSES MARADT
ÚJ BETEGNEK BIZONYULT
dMZETT NEVE:
dMZETT dME:
KITÖLTŐ:
MINŐSÍTŐ
MEGJEGYZÉSEK: non-coop esetén az Ketö sor szövege töHendöl
D-nél SZÁMMAI megismétlendöl
A MINŐSÍTŐ feni
" ~~
(Muí N n M - M 974

2. sz. ábra
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III. FLEXIN
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"Felügyelő"
programok

VIPKOR
3 . 8 1 . ábra

M á t r i x l a p beolvasásának menete /INPUT

eljárás/

TSS EXEC.

- 411 -

Jelenleg a szorosan vett szülést adatok. /50 "igen-nem" tipusu
kérdés/ beolvasása és statisztikai elemzése folyik az ASZ$Z számitógépén is elérhető BMDP programcsomag segítségével. 1981-ben 8000,
1982-ben kb. 50e lakos szűrése történt meg.
A tárolási struktura kialakitása. után megteremtődik az interaktív
lekérdezés és follow-up lehetősége.
Hivatkozás
[1]

j

Naszlady A. és mtsai: Tapasztalataink a klinikai adatrögzitéssel. 6. Szegedi Kollokvium, 1975.
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A SZÁMÍTÓGÉP SZEREPE A TÖMEGES SZŰRŐVIZSGÁLATOK LEBONYOLÍTÁSÁBAN
Szilasi Anna, Ajkay Zoltán, Müller László, Horváth Rózsa,
Bársony Tiborné, Kiss Péter, Kádár János, Tényi Jenő
Pécs m. Város Tanácsa VB. Egészségügyi Osztálya, Egészségügyi
Minisztérium, Egyesitett Egészségügyi Intézmények Pécs,
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet,
Pollack Mihály Műszaki Főiskola, Pécsi Orvostudományi Egyetem
Egészségügyi Szervezéstani Intézete
A számitógépes irányitási és információs rendszerek egészségügyi
alkalmazása nagymértékben függ a modern technikai eszközök hozzáférhetőségétől. A magas költségszint miatt az egészségügyi ágazatban az
informatika viszonylag lassabban terjedt el.
Pécsett 19 75 óta működik a "Komplex Szűrőállomás" elnevezésű
egészségügyi alrendszer, melynek feladata az asszisztensek által
végzett "orvos előtti" szűrővizsgálatok tömeges lebonyolítása /előszűrés/ .
A felnőtt lakosság első átvizsgálása: a sziv- érrendszeri /hipertónia/, anyagcsere /elsősorban diabetesz és lipoid anyagcsere/ zavarok, idült máj és idült vesebetegségek, légzőszervi betegségek felkutatása, nőgyógyászati onko-cytológiai és emlőtumor szűrővizsgálat
irányába történt.
A betegségre gyanús személyek kivizsgálása a körzeti orvos feladata. A szűrőállomáson kézzel kezelt központi adattárat hoztunk létre,
mely az intézményen belül kialakitott, zárt információs rendszer központja és irányitója egyben [1. sz. ábra). Itt rögzitésre kerülnek az
aktiv felkutatás kapcsán gondozandókon tul a spontán orvoshoz fordulás révén gondozásba kerülők adatai is.
Az Egyesit»11 EgéazeégOgyi
INFORMÁCIÓS
Péce

Intézaónyek

RENDSZERE

városban

Igazgatóéi
egyaégak

A _ 1

Í

1
1
1

SZAKGONDOZÓ

int.-tek

tudó ldag e a r d .

onk.

-l—tRendelőintézet
kartonozó

Fakvóbateg

/adatbank/

intézetek
Kórbonctan

Tanóca n é p e e s é g n y i l v é n t a r t ó Caop.

1. sz. ábra
A személyazonosításra az Állami Népességnyilvántartó Hivatal kódrendszerét alkalmazzuk. így a két számitógépes rendszer összekapcsolásának feltétele adott.
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A számítógép-alkalmazást az 1977 évben szűrővizsgálati forgalom
feldolgozásával kezdtük meg. 15.595 személy 20.984 megjelenésére vonatkozó 36.280 adatlapot tartalmazó törzsadatállomány került feldolgozásra.
A feldolgozást SPSS programcsomag alkalmazásával végeztük, a
kérdések megválaszolásához: személyi, forgalmi, vizsgálati, betegség file kialakitása vált szükségessé.
Képet kívántunk alkotni arról, hogy a szűrővizsgálat mely munkamozzanatai, milyen mértékben járulnak hozzá a kivizsgálandók arányához, hogy a kivizsgálások milyen mértékben terhelik az egészségügyi
ellátás alrendszereit, továbbá mely betegségek milyen személyi és
vizsgálati csoportnál fordulnak elő halmozottan. Milyen az ismert és
az uj megbetegedések aránya, milyen arányban csökkenthetők az ismételt vizsgálatok.
Meghatároztuk a vizsgálati eredmények szűrési küszöbértékét,
a panaszfelvételi, a betegvizsgálati és a laboratóriumi adatok szakmai összefüggéseit, a csoportképzéshez szükséges BNO kódadattárat.
Elvégeztük a Komplex Szűrőállomás teljes adattárának retrospektív számitógépre vitelét, az igy kialakuló törzsadat-állomány alapján az egészségi állapot mutatóinak megfelelő rizikócsoportba sorolás
/32-féle rizikócsoport/ szerinti, célirányos /szelektiv/ periodikus
szűrővizsgálatok rendszerének kidolgozását.
A rizikócsoportba sorolás szakmai modelljének kidolgozása a következő főbb szempontok szerint történik:
- betegséggel és kóros szűrési adattal nem rendelkezők,
- kóros adatu, de kivizsgálásnál egészségesnek talált személyek,
- gondozandó betegségben szenvedő, de szövődménymentes betegek
/elsősorban BNO II., III., V., VII., VIII., IX., X., XVII. főcsoportba tartozók/,
- szövődményes gondozattak egészségi állapotának követése,
- egyéb veszélyeztető tényezők a szűrési eredmények mellett.
Az emiitett halmazok további számos alcsoportra oszlanak. A
szürő-ellenőrző vizsgálatra behivás periódustartama, valamint az elvégezendő vizsgálati panel a rizikó csoportoknak megfelelően különböző {2. sz. ábra), de a rendszer l-l elemeként meghatározott.
C s o p o r t k é p z é s a v l z s g é l a t l adatok
(Szúrt
Valószínűleg

Nem

beteg

Szűrési

rltaus

I.

lek ősség

^

alapién
^

egazségaal

Veszélyeztetett

Szűrési

rltaus

II. 111.

"n"

2. sz. ábra

Szűrési

rltaus

I.
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A számi tógéptől az alábbi főbb feladatok megoldását várjuk
(3. sz. ábra) t
A SZÁK TÓGÉPPEL ELTÉOZEIDÓ KÜTOA POLIAMATA

- A lakosok beidézése a szűrőállomásra.
- A vizsgálati eredmények értékelése.
- A nyilvántartott előző betegségek és gondozott betegségek, valamint
a szűrési eredmények egybevetésével a lakosok rizikócsoportba sorolása.
- Az egészségi állapot és változásainak adatairól a megfelelő ellátási egységek felé információ készitése és a visszajelentések ellenőrzése .
- A szűrőállomás tevékenységének folyamatos követése és a megadott
szempontok szerinti értékelése.
- A célirányos vizsgálatokhoz adatszolgáltatás és egyéb adatszolgáltatások, statisztikai összesitések, értékelések gépi elkészitése.
- A rizikócsoportoknak megfelelő gyakoriságú és terjedelmű célirányos
/szelektiv/ periodikus szűrővizsgálati adatai alapján a betegkövetés folyamatos megvalósítása, a törzsadatállomány rendszeres karbantartása.
A törzsadatállomány kialakításánál az adatok a következő főbb
csoportokból tevődnek össze:
1./ A személyhez kötödő általános adatok
/személyi szám, név, anyja neve, születési adatok, lakcim, foglalkozás, körzeti és üzemorvos/.
2./ Személyre szóló egészségügyi adatok:
2.1./ Ernyőfényképszürés adatai
/szűrés célja, szűrés dátuma, EF leolvasási adatok, köpet
Koch tenyésztési, BCG oltási és tuberculin szűrési adatok/.
2.2./ CNSLB szűrés
/a szűrés időpontja, anamnesztikus adatok, légzésfunkciós
eredmények, szomatikus adatok, lezajlott kivizsgálások ered-
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menyei és BNQ kódja/.
2.3./ Általános belgyógyászati szűrés adatai
/szűrés célja, időpontja, esetszáma, RR érték, vizeletvizsgálati eredményék, laboratóriumi vérvizsgálati eredmények, májbetegségekre vonatkozó anamnesztikus adatok,
betegségek BNO kódja/.
2.4./ A személy egészségi állapotát tükröző diagnózisok
/szűrés előtt ismert betegségek, szűrés utáni kivizsgálás
eredménye, kivizsgálás helye, a kivizsgálást végző egészségügyi alrendszer/.
2.5./ Emlőszűrés
/időpontja., anamnesztikus adatok, asszisztensi előszűrés
eredménye, orvosi vizsgálat eredménye, további vizsgálat
eredménye, betegség BNO kódja/.
2.6./ Nőgyógyászati onkológiai szűrés
/a szűrés dátuma, a vizsgálat oka, a kivizsgálás eredménye,
BNO kódja/.
A retrospektív adatfelvitelt követően a törzsadatállomány karbantartásának munkafázisai az alábbiak:
- A személyhez kötödő általános adatok változásának folyamatos javítása.
.
- A szűrt lakosok vizsgálati eredményeinek folyamatos hozzárendelése
a már tárolt adatokhoz.
- Az egészségügyi szolgálaton belüli információ révén ismertté vált
adatváltozások átvezetése.
- A szűrési célnak megfelelően kialakított szakmai célprogramok vizsgálati eredményeinek hozzárendelése a törzsadatállományhoz /pl.:
szűrési program bővitése, rizikócsoportok szűrése, stb./
A 4. sz. ábra a számitógépes feldolgozás folyamatát mutatja be.
A rutin feldolgozások egy úgynevezett aktuális állományból készülnek. Ez fix hosszúságú rekordokat /kb. 400 karakter/ tartalmaz
minden 14 éven felüli pécsi lakosról. Ez a file előreláthatólag kb.
120-130.000 rekordot tartalmaz. Egy további úgynevezett archiv file
tartalmazza az utolsó szűrést megelőző szűrési eredményeket és egyéb
adatokat. Ez már változó hosszúságú rekordokat tartalmaz lakosonként.
Az aktuális állomány nagyságrendje miatt a szekvenciális karbantartást nem lehet naponta vagy hetente elvégezni. Ezért kb. 2-3 havonta
leválogatjuk a következő szürőperiódusban szűrendőket. Az igy nyert
állomány kiegészül még az előző szűrési periódusból azon személyekkel,
akiknek szűrése vagy kivizsgálása még nem fejeződött be.
A prospektiv program során az orvos-szakmai szempontoknak megfelelő rizikócsoportba sorolás alapján a számitógép kásziti el a célirányos /szelektiv/ periodikus szűrővizsgálatra idézendők listáját és
behivó kartonját.
A szűrési vizsgálat-fajtáknak megfelelően öntapadós cimkék is készülnek, amelyeket az eredmények adatlapjára ragasztunk fel. Ez egyben
az elsődleges adathordozónk és a szűrőállomás alapdokumentációja is.
A számitőgép ellenőrzi a szűrés megtörténtét és kiértékeli az eredmé-
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4 . sz. ábra
nyeket egy, a "szűrésre adaptált normálérték táblázat" alapján. Ha
szükséges, a kivizsgálási egységeket értesiti, illetve kontroll vizsgálatra hivja a lakost. A gép ellenőrzi a kivizsgálás eredményének
visszajelentését, elkészíti a gondozandó betegségekről a szükséges
információt.
A lakosok név és címjegyzékének naprakész pontossága ad lehetőséget az orvosi körzetek raódositására, valamint a körzeti orvosok és
más illetékes ellátási egységek pontos informálására is. Sajátos szakmai ellenőrzési lehetőséget biztosit a proszektúrákkal kialakitott
kapcsolatrendszer. Mivel a rögzitett anyagot lakos rekordonként mágnesszalagon archiváljuk, longitudinális vizsgálatokra is lehetőség
van. A lekérdezett statisztikai táblák idősorainak elemzésével epidemiológiai következtetésekhez juthatunk. Rendkivüli jelentőségű az
adatok megbízhatósága, a legrövidebb időn belüli hibajavítás.
A számítógépes adatbankot a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola R 22 gépén hozzuk létre a magas tárolási és periféria igény alapján.
A lakosság ujraszürését már a meglévő információk figyelembevételével
szelektíven kívánjuk végezni.
A felsorolt feladatok végrehajtására számitógépes rendszerünk
a következő modulokból áll:
- retrospektiv-prospektiv állományt létrehozó modul, mely folyamatosan lépteti a rendszerbe a felnőtt lakosságról készült 20 Mbyte
adattömeget;
- adatellenőrző-értékelő modul, mely a napi szűrési és betegvizsgálati
adatlapok, valamint az intézményen belüli információs rendszerben
keletkező adatváltozás jelentések logikai és formai ellenőrzését
végzi;
- archiválás, a vizsgált személy adatainak számszerű tárolása a vizsgálat időpontjának feltüntetésével, a teljes adatlaptartalommal;

i
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- mikrociklus, a szűrés és kóros lelet miatt szükséges kivizsgálás
aktuális adatállományának értékelése, rendezése, a következő esedékes szűrés időpontjának és rizikócsoportjának beállítása, lis. ták készítése;
- makrociklus, a teljes lakosság személyi törzse, a legutóbbi adatoknak a következő szűrés szempontjából meghatározó értékelt hatásával.
Évente további 50 Mbyte információ feldolgozásával számolunk.
A hardware kötöttségek miatt nem volt:lehetőség arra, hogy a feladatot adatbázis-kezelő rendszer segítségével oldjuk meg. Ahhoz, hogy a
hagyományos feldolgozás körülményei között is tudjuk biztosítani a
rendszer könnyű adaptálhatóságát és bizonyos jellemzőinek változtatási lehetőségét, számos paraméter és kód adattárat hoztunk létre, melynek karbantartását a szűrőállomás végzi.
Az adatrögzítést a szűrőállomásra telepitettük, ami a gyorsaságot
és pontosságot segiti elő. Költségvetési intézmény számára is megfelelő árfekvésű Mickey 80' fantázianevű mikroprocesszoros inteligens
terminál kifejlesztésében vettünk részt az LSI Alkalmazástechnikai
Tanácsadó Szolgálattal együttműködésben.
Az Írógépnek megfelelő jeleket tartalmazó billentyűzet lehetővé
teszi, hogy számitástechnikai szakismeret nélkül is alacsony hibahatárral, normál kazettás magnetofon szalagra történik az adatrögzítés.
Interface egység biztosítja az R 22 felé az adattovábbítás.feltételét.
A szem kontrollját TV vevőkészülék biztosítja. Az adatrögzítéssel egyidejűleg az ellátási egységek számára információszolgáltatás és alapdokumentum közlés feltételét az EPSON MX-80 mátrixnyomtató csatlakozás biztosítja. A Z 80-as gépi kódban irt software alapján az adatrögzítés rendszere megfelel a szűrőállomáson alkalmazott adatlapok rendjének. Az adatrögzítést "operátor vezetéses" eljárás segiti. A memóriában tárolt hibaellénőrző program az adatrögzítés során lehetővé
teszi az azonnali hibajavítást, illetve elő is irja azt, á formai és
logikai hibaellenőrzési szempontok alapján. A mikroprocesszoros készülék memóriakapacitása /16-32 kbyte/ lehetővé teszi a napi forgalom tárolását, az adatok személyekre szóló kiegészítését és komplettirozását az R 22 felé való továbbítás előtt. A software függvényében a készülék körzeti orvosi egységenkénti adattárolásra is alkalmas és a
központi számitógép adatbázisához terminál funkcióval való csatlakozást is biztosítja.
Az 5 év tapasztalata szerint az alapellátás munkájának struktúrája átalakult, a gondozott betegek aránya 20 %, táppénzes igényük csökkent, az egészségügyi könyv mint információhordozó /1976 óta alkalmazzuk/ a párhuzamos vizsgálatok számának csökkentését eredményezte. Az
adminisztráció is csökkent általa. Az egészségügyi irányitás és tervezés munkáját a lakosság egészségi állapotát jellemző konkrét adatokra alapozzuk.
Az eddigiekben ismertetett munkát az Országos Korányi TBC és
Pulmonológiai Intézet Számítástechnikai Munkacsoportjával együttműködésben, a Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Szervezéstani
Intézetének és a Polláck Mihály Műszaki Főiskola munkatársainak támogatásával végeztük. Segítségükért ezúton is köszönetünket fejezem ki.
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A PÉCSI KOMPLEX SZŰRÉS SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERTERVE
Bársony Tiborné, Kiss Péter, Szilasi Anna, Horváth Rózsa,
Lábadi Tamásné, Kádár János, Eke László, Tényi Jenő
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet,
Pécs m. Város Tanács VB Egészségügyi Osztálya,
Egyesitett Egészségügyi Intézmények Pécs,
Pollack Mihály Műszaki Főiskola,
Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Szervezéstani

Intézete

Az 1975. óta működő szűrőállomás 1981 végéig Pécs város teljes
lakosságának komplex szűrését elvégezte. A lakosság ujraszürését már
a meglevő információk figyelembevételével szelektíven kívánjuk végezni, melyhez a számitógép felhasználása nélkülözhetetlen.
A számitógéppel a szűrőállomás következő funkcióit oldottuk meg:
- a lakosok szűrőállomásra történő idézése,
- a vizsgálati eredmények értékelése és a lakosok informálása, a
visszajelzések ellenőrzése,
- egyéb információ /személyi adatokban beállt változás, gondozási
diagnózis, nem gondozott diagnózis/ áramoltatása,
- a szűrőállomás folyamatos tevékenységének követése,
- célirányos vizsgálatokhoz adatszolgáltatás,
- lehetőség egy későbbiekben létrehozandó egészségügyi adatbázis
kialakításához.
A felsorolt feladatok végrehajtására kidolgoztunk egy több modul
ból álló számitógépes rendszert.
A rendszer moduljai:
- retrospektiv-prospektiv állományt létrehozó modul, mely folyamatosan lépteti a rendszerbe a felnőtt lakosságról készült 20 Mbyte
adattömeget;
- adatellenőrző-értékelő modul, mely a napi szűrési és betegvizsgálati adatlapok,- valamint az intézményen belüli információs'rendszerben keletkező adatváltozás-jelentések logikai és formai ellenőrzését végzi;
- archiválás, a vizsgált személy adatainak számszerű tárolása a vizsgálat időpontjának feltüntetésével, a teljes adatlaptartalommal;
- mikrociklus, kezeli azon lakosok rekordjait, akiknek éppen aktuális
szűrésük van folyamatban, a szűrési eseményekről listákat készit;
- makrociklus, a személyi lakosságtörzs karbantartását végzi,, melyről
értesitést küld az illetékes egészségügyi intézmények felé.
Retpvospektiv-prospektiv

átmenet

A számitógépes komplex szűrési rendszer /prospektiv rendszer/
megvalósításának feltétele a szűrőállomáson 1976 óta összegyűlt egész
ségügyi és személyi információk szelektiv feldolgozása.
Ez számitógépes feldolgozásra alkalmas adatlap megtervezését
tette szükségessé. Az adatlap kialakításánál a kártyára történő rög-
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zités szempontjait kellett figyelembe venni. Az adatlap mintegy 400
karakternyi információt tartalmaz.
Az óriási adattömeg megkövetelt
a. formai ellenőrzést az összes adatra,
b. tartalmi, logikai ellenőrzést azokra az adatokra, melyek
beépülnek a prospektiv személyi törzsbe.
A hibajavitás után került sor a prospektiv "Személyi" és "BNO"
törzsek kialakitására. A személyi törzsrekord a lakosnak az egészségügyi ellátás szempontjából fontos adatait tartalmazza /Személyi szám,
név, lakcím, foglalkozás, orvoskódok, szűrési dátumok, rizikócsoportok, speciális kódok/. A BNO törzsrekord a lakos gondozott betegségeit továbbá a diagnózisok megállapításának időpontjait tartalmazza.
A személyi és BNO törzs kialakitását a következő lépésekben oldottuk meg:
- 1. step: Hibaellenőrzés, hibás és hibátlannak itélt rekordok szétválogatása /formai, logikai ellenőrzés/.
- 2. step: Dupla személyi szám hibák kiszűrése, rizikócsoportok megállapitása, uj személyi és BNO törzsrekord kialakítása.
- 3. step: A prospektiv rendszerbe beépült uj rekordokról öntapadós
cimke készitése a szűrőállomás részére egyeztetés- és jelzésként.
- 4. step: Az uj belépők retrospektív anyagának archiválása.
- 5. step: A régi és az uj BNO törzs össze-merge-lése.
Adatellehőrző

és

értékelő

A modul a prospektiv rendszer adatlapjait hibaellenőrzi és a
szűrési adatlapok adatait kiértékeli.
A nagy adattömeg /napi 1.000-1.500 adatlap/ felvetette az azonna
li hibajavitás igényét. A kérdés megoldását az LSI által forgalmazott
MICKEY - 80 adatrögzítő berendezés megvásárlása adta. Ez a 16 K memóriáju mikroprocesszor alkalmas a szűrőállomáson kitöltésre kerülő 14
adatlap adatrögzítésére magnókazettára és alapvető tartalmi és formai
adatellenőrzésére. Az adatok R22 számitógép felé továbbítására a multiplex csatornára kötött MICKEY - 80 szolgál.
A számitógépes rendszer adatellenőrző modulja felkészült a hibák
maradéktalan kiküszöbölésére. A hibákról jól értelmezhető formában
hibalistát készít. A hibaellenőrzés a formai és logikai hibák kiszűrésén tul biztosítja a BNO törzzsel, a kódadattárakkal valamint a sze
mélyi szám szűrővel /a rendszer által ismert személyi számok/ való
összevetést.
A hibátlannak talált szűrési adatlapok esetén az értékelő program értékeli a szűrési információkat az értékelő paraméteriile alapján /szűrési normál értékek/. Az értékelés /negatív, kontroll, kóros,
technikai akadály, nem történt/ további információt nyújt az adatlapok rendszeren beiüli mozgásához..
Az adatellenőrző és értékelő modul a felhasználó által meghatáro
zott gyakorisággal futtatható /kb. naponta/. Az egymás utáni futások
eredményeit a program a rendszer megkívánta rendezésben merge-li.

- 420 -

Archiválás
A pécsi komplex" szűrés kisérleti jellegéből adódóan igen sok
kérdés vár megválaszolásra /szűrési normálértékek, szűrések kiemelési
hatékonysága/. A szűrőállomás üzemeltetése során számos olyan informá
ció keletkezik, amely, ha csak az input adatlapokat archiválnánk,
elveszne. Ezért a mikrociklus olyan rekordtipusokat is előállít, amelyek a szűrés kezdetét, a szűrés befejezését és az orvoskód változásokat hivatottak archiválni. A szűrés befejezéséről készülő rekord
további olyan statisztikai jellegű kigyűjtéseket tartalmaz, amelyek
segítségével a szűrési folyamatok dinamikájáról nyerhetünk ismereteket.
A fent emiitett archiválási rekordokat éves gyűjtésben táróljuk
személyi számonként, ezen belül pedig az adatlap rekordokat beérkezési ill. a rendszer által előállitott rekordokat előállitási sorrendjükben. Ez a megoldás lehetőséget nyújt egy későbbi időpontban a szűrési folyamatok rekonstruálására gyakorlatilag információveszteség
nélkül.
Az archiválási rendszer gondoskodik arról, hogy a /mikrociklusban is/ hibásnak talált adatlaprekordok ne kerüljenek archiválásra.
Ezzel információt vesztünk a hibás adatlapokra vonatkozóan. Ezt kiküszöbölendő, égy külön állományban gyüjtjük a hibás adatlapokra vonatkozó adatokat, amely rendszeresen lekérdezhető.
Az archivált információk alapján éves szinten rendszeres statisz
tika készül a szűrőállomás munkájáról, a szűrésekről ill. a számitógépes üzemeltetésről.
.Mikrocjklus
A mikrociklus modulja kezeli azon lakosok rekordjait, akiknek ép
pen aktuális idézett vagy alkalmassági szűrésűk van folyamatban, vagy
kivizsgáláson vannak.
A mikrociklus programjai a következő feladatokat látják el:
- a szűrőállomás által megadott kontingens szerint idézik azon személyeket, akiknek aktuális szűrése van /a legrégebben elhúzódó
szűréseket először/;
- az adatellenőrző-értékelő modul által elfogadott és kiértékelt rekordok adatait beépitik a mikrociklus rekordokba, a hibásnak talált
rekordokat hibalistára teszik és gondoskodnak, hogy ilyen adatlapok
ne kerüljenek árchiválásra;
- szűrés kezdetét ill. befejezését jelző rekordokat küldenek az
archivum felé;
- azon rekordokat, amelyeknek törzsmódósitó hatásuk is van, továbbítják a makrociklus felé;
- listarekordokat készítenek a- szűrés ill. kivizsgálás folyamatéval
kapcsolatos eseményekről.
- idézési listákat a lakos I., II., III., Köjál ill. kontroll idézé
sével kapcsolatban.
- Kivizsgálási listákat a különböző kivizsgálási egységek felé /kör
zeti, üzemorvos, tüdőgondozó/.
- Befejezett szűrés listát a mikrociklusból kikerülő mikrociklus
rekordokról.
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- Gondozott beteg befejezett szűréséből a. gondozás helye szerint
/tüdő, ideggondozó, körzeti ill. üzemorvos/.
- Elhúzódó szűrésekről, továbbá kivizsgálásokról a felelős kivizsgálási egység felé.
- Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos listákat /régen Ml-ben tartózkodók, mikrociklus statisztika/.
- Aktualizálják a személyi szám szűrőt, amellyel a hibaellenőrzés szí
goritható.
A mikrociklus kb. hetente futtatandó, hogy a listák ne veszítsék
el aktualitásukat.
Makrociklus
A modul feladata
- a lakossági személyi törzs karbantartása /személyi változások,
szűrési információk beépítése/,
- a személyi és BNO változásokról az illetékes egészségügyi intézmények értesitése,
- a következő szűrési periódus /kb. 1 hónap/ szűrendőinek leválogatása,
- az előző szűrési időszakok lezáratlan szűrendőinek az uj leválogatottakkal együtt közös állományban rendezése.
A makro főprogram az előző makrociklus futás óta beérkezett személyi és BNO adatváltozásokról a változások és értesítési irány kódadattár alapján értesiti a megfelelő egészségügyi intézményeket.
/Személyi adatváltozás okok: beköltözés, lakcímváltozás, elhalálozás,
elköltözés, üzemorvos, foglalkozás, speciális kód, eng. körzeti
orvos változás.
BNO változás okok: bejelentés, törlés.
Értesítési irány: szűrőállomás, tüdő, ideg, kardiológiai gondozó,
körzeti, üzemorvos, kartonozó./
A mikrociklusban befejeződött szűrésekről küldött információk
alapján, a makrociklus az elvégzett szűrések dátumai továbbá a rizikócsoportoknak a szűrési kódadattárban meghatározott szűrési ciklusai
nak figyelembevételével alszűrésenként külön-külön meghatározza az uj
szűrés dátumát. A szűrési kódadattár tartalmazza a szűrések életkor
szerinti elvégezhetőségét, valamint a szűrés letiltásokat /férfiaknál
nincs emlő- és nőgyógyászati szűrés/. Mód van az uj szűrés dátumának
két szűrés közötti megállapítására, amelyre akkor kerül sor, ha pl.
egy olyan gondozott diagnózis kerül bejelentésre, amelyre a szűrési
periodicitás bizonyos szűrésekre vonatkozóan lerövidül.
A szűrendők leválogatása a szűrőállomásnak a következő szűrési
ciklusra megadott kapacitásának függvényében történik. A leválogatottak számának átmeneti módosítására lehetőség van, az aktuális szűrések dátumának eltolásával ill. a szűrési irányok súlyozási arányainak megváltoztatásával.
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A PÉCSI KOMPLEX LAKQSSÁGSZÜRÉSI RENDSZER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
VONATKOZÁSAI
Kádár János, Müller László, Eke László, Mezei Erika, Szilasi Anna,
Horváth Rózsa, Bársony Tiborné, Kiss Péter
Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs, Pécs m. Város Tanácsa
Egészségügyi Osztálya, Országos TBC és Pulmonológiai Intézet
A Pécs Városi Szűrőállomáson a komplex lakosságszürési program
bevezetése kapcsán bebizonyosodott, hogy a komplex lakosságszüréssel
kapcsolatos pótlólagos adminisztrációs munka manuálisan nem biztositható. A szűrőállomás vezetői a megoldás kulcsát a számitógépes rendszer megteremtésében látták.
A rendszer a Pécs Városi Tanács Egészségügyi Osztálya, az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, a Pécsi Orvostudományi
Egyetem és a Pollack Mihály Műszaki Főiskola közös kutatási tevékenységének eredményeként jött létre.
A rendszertervet az Országos Korányi Intézet és a Műszaki Főiskola közösen alakitotta ki. A számitógépes programokat teljes egészében a Műszaki Főiskola dolgozói készitették.
A rendszer alapvető funkciói a következők:
- Pécs felnőtt korú lakossága /140 Ö00 személy/ személyi
inak teljeskörü, naprakész nyilvántartása;

adata-

- a rendszerben szereplő személyék tiz különböző szűrési irányra vonatkozó szűrési adatainak értékelése, a szűrési eredmények
feldolgozása, archiválása a későbbi statisztikai kiértékelések
céljából;
- a szűrőállomás adminisztratív munkájának

segitése;

- a szűrendő személyek kiválogatása, az utolsó szűrésűk óta
eltelt idő, a betegségre hajlamositó tényezőik /un. rizikófaktor/ és a szűrőállomás kapacitásának figyelembevételével.
Az előző funkciók megvalósítása összességében kb. 20 Mbyte nagyságú törzsállományok létrehozását kivánta meg. A rendszer működése
folyamán évente kb. 50 Mbyte információt kell feldolgozni.
A programrendszer megalkotásánál figyelembe kellett venni az
információk óriási volumene által támasztott speciális követelményeket. A programokba gyors algoritmusok beépítésére törekedtünk. A személyi törzsállomány méretének csökkentése érdekében a helység és az
utca karakteres ábrázolása helyett azokat kódszámjaikkal helyettesitettük. A lakosok következő szűrési időpont információikat un. dátumeltolási értékekkel jelöltük, ami egy eszmei időponthoz képest eltelt
napok számát jelenti. Ha az év, hó, nap ábrázolási formát használtuk
volna, akkor a törzsállomány mérete kb. 40 %-kal lett volna nagyobb..
A programok irása közben messzemenően figyelembe vettük az adatbiztonság szempontjait is. '
•/
A tervezés folyamán célul tüztük ki, hogy minél szerényebb
hardware és software eszközök igénybevételével alkossuk meg a rendszert. Ezzel az volt a célunk, hogy minimális hardware és software
lehetőségekkel rendelkező számitóközpontok is adaptálhassák azt. A
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rendszer OS/MVT operációs rendeser alatt futtatható, az összes program PL/1 nyelven Íródott, A programok futtatásához szükséges minimális konfiguráció: 2 db 7,25 Ííbyte kapacitású mágneslemez egység,
3 db mágnesszalag egység, kártyaolvasó, sornyomtató.
Mivel a rendszer teljes bemutatására itt nincs lehetőség, ezért
az alábbiakban a rendszer legérdekesebb, leginkább egyedi és újszerű
megoldásokat tartalmazó részét szeretnénk részletesebben ismertetni.
Ahhoz, hogy a hagyományos /nem adatbázison alapuló/ feldolgozás
körülményei között is biztosítani tudjuk a rendszernek a felhasználó
igényeihez való rugalmas alakítását, számos paraméter és kód adattárat hoztunk létre.
A kód adattárak tartalmazzák a rendszerben használható legális
kódokat, melyek típusai például a következők: orvos kódok, utca kódok, BNO kódok, stb. Ezek az adattárak az input adatok ellenőrzésére
kódolására és dekódolására szolgálnak.
A paraméter file-okban lévő adatok a programok működését befolyásolják, például: milyen időtartam után adjunk visszajelzést a kivizsgálás visszajelentésének elmaradásáról, a laboratóriumi értékek
milyen tartományai tekinthetők kórosnak.
Ezek az adattárak valamennyi alrendszer működését befolyásolják
a teljes rendszerben éreztetik hatásukat.
A felhasználói igényekhez igazítva a rendszer tevékenységének
módositása az adattárak változtatásával megoldható anélkül, hogy a
programokat kellene módosítani.
A paraméter és kód adattárakkal kapcsolatos-rendszerterv a
Pollack Mihály Műszaki Főiskola dolgozóinak önálló munkája.
A rendszerben használt kód adattárak rövid bemutatása:
Orvoskód

adattár

Ez az adattár a rendszerben ismert orvosok kódjait és neveit
tartalmazza a következő bontásban:
- körzeti orvosok;
- üzemorvosok, ezen belül:
- táppénzre vételi joggal rendelkező üzemorvosok,
- táppénzre vételi joggal nem rendelkező üzemorvosok;
- gondozó intézetek orvosai.
Az adatellenőrzési alrendszer.az adatlapokon lévő orvoskódok
legálisságának ellenőrzésére használja az adattárat.
A szűrési és személyi alrendszerek a listákon az orvosok kódjai
mellett, a könnyebb Azonosíthatóság érdekében, a neveiket is kinyomtatják. Ezeket az információkat az orvoskód adattárból nyerik.
Kóros adatu személyek kivizsgálását a körzeti orvoson kivül a
táppénzre vételi joggal rendelkező üzemorvosok is végezhetik. Annak
eldöntése, hogy melyik üzemorvos rendelkezik táppénzre vételi joggal
szintén az orvoskód adattár segítségével lehetséges.
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Idézési

adattár

A programok az .előző szűrés dátumának figyelemhevételével, az
idézési adattár segítségével határozzák meg szűrési típusonként a lakosok következő szűrési dátumát. Az adattár szűrés típusonként, ezen
belül pedig a szűrés iránynál figyelembe veendő betegségre hajlamosító tényezőnként /rizikófaktoronként/ tartalmazza, hogy a szűrést milyen időközönként kell megismételni. Természetesen az adattár azt is
tartalmazza, hogy ha valaki nem rendelkezik az adott szűrésnél figyelembe veendő rizikófaktorral, akkor milyen gyakran kell beidézni szűrésre. Ha a lakos több rizikófaktorral is rendelkezik, amelyek befolyásolják a szűrés gyakoriságát, akkor a programok a legkisebb szűrési intervallum figyelembe vételével határozzák meg a következő szűrés dátumát.
A felhasználó szűrés típusonként meghatározhatja, hogy milyen
korosztályokra tartozó lakosokat idézzenek a programok. Á korhatárnál
fiatalabb lakosok szűrésének következő dátumát a korhatár elérésének
idejére állitja be a program, a korhatárnál idősebbek idézését pedig
letiltja. Az adattár módosításával lehetőség nyilik a szűrési stratégia rugalmas változtatására.
Helység

és utca

adattárak

E két adattár tartalmazza a Szűrőállomás működési körzetébe tartozó helységek, illetve azok utcáinak neveit, az utcákhoz tartozó
területi körzetorvos/ok/ ködszáma/i/t, az utcák postai irányitószáma/i/t és kódszámait.
A két adattár együtt, ilyen módon lehetőséget nyújt arra, hogy
- a személyek lakcímre vonatkozó adatait a Személyi-törzsbe
való beépitése előtt szigorú hibavizsgálatnak vethessük
alá, igy növelve a tárolt személyi adatok megbízhatóságát,
- egy esetleges utcanévváltozás vagy körzethatármódositás
minimális manuális munkaráfordítással legyen végrehajtható a számi tógépes rendszeren is,
•

.

»

- egy-egy személynél a helység- és utcanév összesen 39 bytenyi információja 2 byte-on legyen tárolható, ami 120 ezer
személy esetén több, mint 4 Mbyte tárolókapacitás megtakarítást jelent.
Az adattárak méretei biztosítják, hogy szükség esetén a központi
memóriában tartható, ami jelentős feldolgozási idő csökkentést eredményez.
BNO

kódadattár

A BNO kódadattár tartalmazza a Betegségek Nemzetközi Osztályozásának IX. revíziójában megadott összes lehetséges BNO kódot. Ezt az
adatellenőrző program használja fel az adatlapokon megadott BNO-k
legálisságának ellenőrzésére.
A felhasználónak lehetősége van BNÓ csoportok kijelölésére, amelyek a gondozandó betegségek BNO-it tartalmazzák. Ha a lakosnál ilyen
jellegű megbetegedés észlelhető és ezt jelzik a számítógép felé, akkor
a programok azt nyilvántartásba veszik a személyi adatok között és
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rizikófaktorokat állítanak be ez alapján. Ezek a rizikófaktorok befolyásolják a különböző szűrések megismétlésének időintervallumait. így
lehetőség nyilik a gondozott betegek egészségügyi állapotának fokozottabb figyelemmel kisérésére.
A gondozási tevékenységbe újonnan bevont betegségek, vagy onnan
élhagyott betegségek a kódadattárban jelölhetőek. A programok ezek
után a módosult állapotnak megfelelően állítják be a lakosok rizikófaktorait és ezen keresztül a szűrési intervallumaikat.
A rendszerben használatos paraméter file-ok az alábbiak:
Az adatellenőrző

párámétér

filé

Az adatellenőrző paraméter file a laboratóriumi értékek és más
folytonos mennyiségi ismérvek /pl. testsúly, magasság/ lehetséges
adattartományát határozza meg. Az ezen tartományokon kivül eső értékeket tartalmazó adatlapokat hibalistára irja a program.
Az értékelő paraméter

file

Az értékelő paraméter file a laboratóriumi értékek kóros, negatív és kontroll tartományainak határait tartalmazza. Az értékelő
program az alapján határozza meg, hogy a lakos leletei kórosak-e
vagy sem. Az értékek módosításával szűkíteni illetve bőviteni lehet
a kivizsgálandó lakosok körét.
A szűrési

alrendszer

paraméter

file-ja

A szűrési alrendszer paraméter file-ja vezérli a modul időtartamokhoz kötött funkcióit. /Pl. ismételt idézések./ A megadott intervallumok segítségével a felhasználó a manuális és a számitógépes
rendszer összehangolását végezheti el.
A személyi

alrendszer

paraméter

file-ja

A személyi alrendszer paraméter file-ja irányitja a személyi
adatváltozások kiértesítését. A felhasználó megadhatja, hogy mely
adatközlési irányokba, milyen adatváltozás típusokról küldjön tájékoztatást.
A szürésirányonkénti egyenlőtlen kapacitás-leterhelés kiegyenlítésére a lakosok kővetkező szűrését előre lehet hozni és el lehet
halasztani. Ezen dátummódositó értékeket is a személyi alrendszer paraméter file-jáhan lehet megadni. A módositás hatása csak az alrendszer futásának ideje alatt érvényesül és az idézendők leválogatását
befolyásolja. Az idézendők leválogatását a felhasználó által adott
kapacitás limitek figyelembe vételével végzi a személyi alrendszer.
A programrendszer rendelkezik parametizálható lekérdezési lehetőségekkel is. Ezek segítségével a felhasználó különböző vizsgálatokat végezhet a törzsállományokon. A vizsgálat eredményeként kapott
részsokaság kor és nem szerinti bontását korfa kinyomtatásával jeleniti meg a lekérdező program, az összefüggések szemléletes megjelenítése céljából.

- 426 -

CARSYS, GYERMEKFOGÁSZATI SZŰRÉSI PROGRAMRENDSZER
Bruszt Veronika, Bánóczy Jolán, Hadas Éva
Semmelweis Orvostudományi Egyetem. Szárnitóközpont,
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Konzerváló Fogászati Klinika
Napjaink egyik népbetegsége a fogszuvasodás. Ezt a tényt több
tanulmány is bizonyitja. Megállapították, hogy a fogszuvasodás a cukorfogyasztás, az ivóviz alacsony.fluor tartalma, baktérium fertőzés
és általában a helytelen étkezési szokások eredménye.
Mivel az állandó fogak gyermekkorban fejlődnek ki, a gyermekkori caries, azaz fogszuvasodás megelőző kezeléseknek nagy jelentőségük van. A SOTE Konzerváló Fogászati Klinikáján többféle longitudinális, azaz követéses klinikai kisérletet végeznek. Tanulmányozzák
a szorbit tartalmú édességek főétkezések közti adásának a gyermekek
caries viszonyaira való hatását.
Felhasználva azt a hipotézist, hogy a mesterségesen adagolt
fluor ugyanolyan hatású, mint az ételekben, italokban előforduló
"természetes" fluor, világszerte kísérletek folynak a mesterségesen
fluorozott ivóviz, a fluorozott só caries csökkentő hatásának bizonyítására. Hazánkban jelenleg klinikai kisérletek folynak a fóti gyer
mekvárosban a fluorozott tej fogazatra való hatására vonatkozólag.
Ugyancsak a SOTE Konzerváló Fogászati Klinikájának vezetésével folyik
longitudinális vizsgálat Gyulán az ionkezelésben részesülő, iskoláskori gyermekek fogstátuszára vonatkozóan.
Mivel
lyamatosan
CARSYS, az
meltethető

a különböző klinikai kisérletek nagymennyiségű adatai foérkeznek a SOTE Számitóközpontjába, célszerű volt a
egységes fogászati adatlapot feldolgozó folyamatosan üzefogászati adatfeldolgozó rendszer kidolgozása.

1962-ben egy szakértői bizottság standard adatfelvételi módszereket dolgozott ki a nemzetközileg egységes fogászati statisztika
érdekében. A fogászati vizsgálati eredmények értékeléséhez a WHO
standard kérdőivet szerkesztett. Ennek alapján készült a budapesti
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Konzerváló Fogászati Klinikáján
dolgozó kutatócsoport fogászati szürőlapja.
A CARSYS FORTRAN-IV. programozási nyelven irt, a szürőlapokat
feldolgozó programrendszert a SOTE Számitóközpontjának R-20-as számítógépén dolgoztuk ki. A CARSYS létrehozásával az volt a célunk, hogy
a kérdőiv adatai könnyen értékelhetőek legyenek, elősegítsék a kutatási kérdések matematikai statisztikai módszerekkel történő megválaszolását. Segítségével "kiszürhetőek" a fogszuvasodásban szenvedő
betegek, előrevetíthető a fogászati ellátás megterhelésének mértéke:
a várható betegforgalom, a gyermekfogászati hálózat terheinek csökkenése. Ahhoz, hogy a szürőlapon szereplő adatokból kimutathassuk, hogy
milyen a fogszuvasodás elterjedése, konkrét és a matematikai statisztikában használható, értelmezhető mutatókra, nem feltétlenül abszolút
értékű mennyiségekre van szükség [1].
Ezeknek az indexeknek egyrészt
reprodukálhatóaknak, egyszerűnek
mérőszámnak, másrészt olyannak kell lenniük, amely tervezhetővé teszi
az egészségügyi ellátást. Tulajdonképpen számos - a fogszuvasodás mér
tékét jellemző - mutató számolható. A leggyakrabban a DMFT és a DMFS
számokat használják a caries súlyosságának mértékéül.
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A DMFT index a megvizsgált egyén szuvas, tömött és caries miatt kihúzott fogai száma.
A DMFS index a DMFT—hez hasonló mutató. A DMFS számításéikor figyelembe veszik, hogy a 3 megkülönböztetett fogfelszin közül hány fogfélsz in szerint keletkezett a szuvasodás, hány fogfelszin tömött
és a hiányzó fogeüc számát 3-as szorzótényezSvel összegzik.
/Nagyszámú kihúzott fog vizsgálata során azt tapasztalták, hogy a fogak 2,63 felszínen voltak szuvasak, ezért alkalmazzák a 3-as szorzótényezőt./
Ez az indexrendszer csak 35 évnél fiatalabb betegek esetén alkalmazható, mert ennél idősebb korban gyakran másféle szájbetegség következtében romlanak meg a fogak, vagy idős ember esetén foglazulás miatt
kell a fogat kihúzni.
A CARSYS programrendszer összesen 67 fogászati mutatót számol.
A CARSYS

leirása

A vizsgáló orvos rögzíti a fogak állapotát, majd ennek alapján
kitölti a fogászati szürőlapöt.

A programrendszer

felépítése

A főprogram az alábbi eljárásokat használja.
VALT

szubrutin meghatározza a változók-mutatók értékeit.

KSZ

függvényeijárás a kérdőív megadott pozícióján szereplő kareüctert
számmá alakítja át. Ha a kérdőiven blank szerepéi, akkor -1
értéket ad vissza.

ISZ

függvényeljárás meghatározza, hogy a kérdőív megadott helyén
bizonyos kódok milyen gyakorisággal fordulnak elő.
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MS

függvényeljárás a tejmoláris, maradó front, maradó moláris értékeit határozza meg.
File-ok

leírása:

A program inputja: kártyaképeket tartalmazó mágnesszalagfile
/blokkolatlan, 80 byte hosszúságú rekordokból álló file/. Ez a file
tartalmazza a feldolgozatlan kérdőiveket. /Egy kérdőívről 5 kártya
készül./
A program outputja: kártyaképet tartalmazó mágnesszalagfile.
Tartalmazza a kérdőivekből meghatározott. 67 változót. A 67 változó
3 kártyára fért fel. Az első kártya formátuma a következő:
pozíció
1-5.
6.
7.
8.
9-80.

sorszám 15
vizsgálat száma
kártyaszám
1=11
üres
1-24.változó 24
értéke

II
II
IX
13

A 2. és 3. kártya hasonlóan épül fel. A kártyaszám és a változók
sorszáma értelemszerűen módosulnak. A program sornyomtatós outputján
csak a feldolgozott kérdőivek száma jelenik meg.
Hardware

és software

feltételek:

Memóriaigény: 6 Kbyte
Perifériaigény: 2 mágnesszalagegység
Printer
Standard rendszer
Lemez CL könyvtár.

A longitudinális vizsgálatok adatai folyamatosan érkeznek a SOTE
Számitóközpontjába. A CARSYS segítségével elkészitjük azt a mágnesszalagfile-t, amely tartalmazza a fogászati mutatókat.
A kutatási kérdések megválaszolása a BMDP [21 statisztikai programcsomag segítségével - varianciaanalízissel - történik, amelyhez a
fenti módon elkészített mágnesszalagfile-t használjuk inputként.
A SOTE Konzerváló Fogászati Klinika és a SOTE Számitóközpont
együttműködése során a CARSYS rendszer alkalmazásával az alábbi eredmények születtek.
Szorbittal

végzett kísérletek 1.3]:

A vizsgálat célja volt a főétkezések közt adott szorbittartalmu édességek hatását 3-12 éves gyermekek cariesviszonyaira klinikai és longi
tudinális kisérletben meghatározni. Három éven át a tesztcsoport napi
8 g szorbitot, a kontrollcsoport napi 8 g szacharóztartalmu édességet
fogyasztott. Három év után a kisérletben résztvevő gyermekek adatait
értékelve a szorbitcsoportban a fogak és fogfelszinek szerinti
caries-szaporulat lényegesen. /45 %-rkal/. kisebb volt, mint a szacharózcsoportban. A harmadik évben kisebb caries-redukciót tapasztalták,
mint az első két évben.
A fóti gyermekvárosban a tej fluordusitásával
longitudinális kísérletek eredményei [4]:

végzett

klinikai

Három éves klinikai longitudinális kisérletben a rendszeresen fogyasz
tott, fluordusitott tej 3-9 éves gyermekek fogazatára kifejtett
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cariesmegelőző hatását vizsgáltuk. A caries redukció, a fluorozott
tej fogyasztás időtartama és a fluort fogyasztani kezdők kora között
szoros összefüggés mutatkozik. Azoknak a 6 éveseknek a csoportjában,
akik 3 éve fogyasztottak fluorozott tejet, 74 %-os a caries redukció.
A fluoros tejet fogyasztók adatait összehasonlítva a szorbittal
és szacharózzal végzett kisérletek eredményeivel, azt mindkettőhöz
viszonyítva jelentősen alacsonyabbnak találtuk. Tehát a tej fluordusi£ása óvodáskorú gyermekeken a naponta egyszer alkalmazott szorbitnál jelentősebb cariesredukciót hozott létre. Kontrollként a
szacharóz-csoport eredményeit használtuk fel.
A tej fluoriddal történő dusitása zárt közösségben könnyen megszervezhető, más kollektiv fluoradagolási módszer bevezetéséig alternatívaként alkalmazható.
Irodalom
[1]

Harding Lerichew, Milner, J.:
Epidemiology as "Medical Ecology. Churchill Livingstone,
Edinburgh, London, 1971. 394-414. o.

[2]
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University of California Press, 1977.

[3]

Bánóczy J., Hadas É., Esztári I., Főzy I., Szántó S.,
Felsővályi A., Albi I.:
Szorbittal végzett klinikai kisérletek,
Fogorvosi Szemle, 73. 321-329. 1980.
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Zimmermann P., Pintér A., Hadas É., Bánóczy J., Albi I.,
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A tej fluordusitásával végzett klinikai kisérletek eredménye,
Fogorvosi Szemle
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A KFKI SZÁMÍTÓGÉPES EGÉSZSÉGÜGYI SZÜRÖPROGRAMJA FUTTATÁSÁNAK
TÖBBÉVES TAPASZTALATAI
Laboda Irma, Dusa László, Cserjés Zsuzsánna, B. Nagy András
MTA Központi Fizikai Kutató Intézet
Bevezetés

a

Az Intézet üzemorvosi Szolgálatával, együttműködve a Bioelektronikai Osztály 1980. elejétől a KFKI több, mint 2000 dolgozójának számitógépes kikérdezésen alapuló szűrését inditotta el. A szűrés fő
célja: a számitógépes kikérdezés és kiértékelés segítségével a neurózist, a manifesztálódott vegetativ panaszokat és az organikus eredetű szívpanaszokat, a gyakori magas vérnyomást elkülöníteni egymástól és az egészséges populációtól.
A számitógépes szűrő- és diagnosztizáló program 32 k szavas kapacitású TPA/i tipusu kisszámitógépen fut. A progfam BASIC nyelven
Íródott. A kérdőív kitöltése során keletkező páciens válasz-vektorokat floppy-disken és lyukszalagon tároljuk. Eddig több, mint 700 individuum töltötte ki a kérdőivet.
A számitógépes

program felépítése

(1.

ábra)

A számitógépes program 2 fő részből áll:
- 211 kérdést tartalmazó kérdőivből;
- heurisztikus döntési eljárásból, amely a páciens válaszai
alapján 6 diagnosztikai osztály szerint értékeli az
individuumokat. Ezek az osztályok a következők:
a./ Egészséges
b./ Hypertóniás
c./ Neurotikus
d./ Szivbeteg
e./ Funkcionális szivbeteg
f./ Egyéb
I. Kitöltés

fázisa

A program indítását és a páciens adatainak begépelését /név,
születési év, azonositó kód/ az asszisztens végzi, majd a pácienst
leülteti a számitógép display-je elé és magára hagyja. Először a
bevezető szöveg jelenik meg a display-n, mely a vizsgált személy
együttműködését igyekszik megnyerni. Ezután a program működtetése
tanitásknak fázisa következik. Miután a páciens megtanulta a számitógépes program klaviatúrán keresztül való működtetését /összesen 3 bil
lentyüt kell kezelnie/, a 211 kérdés feltétele és megválaszolása következik. A kérdéseket zárószöveg követi, melyben a program megköszöni az együttműködést.
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START
KITÖLTÉS DATUMA,
PACIENS AZONOSITŐ KŐD
/ OPERATOR /
A BEVEZETŐ SZÖVEG
ÉS BETANITÄS

66-90

ÁLTALANOS ALLAPOT;
PANASZOK FELTÁRÁSA
NEUROTIKUS SZEMÉLYISÉGJEGYEK

91-105

VEGETATIV DISTONIAS TÜNETEK

.106 -130

NEUROTIZALŐ TÉNYEZŐ
MUNKAHELY ES CSALAD

1-65

EGÉSZSÉGESSÉGI
INDEXET SZÁMOL

v

EGÉSZSÉGI ALLAPOTA
KORANAK MEGFELELŐ

Th

131-211

CARD10VASCULARIS
BETEGSÉGEKRE UTALŐ
KÉRDÉSEK

ZÁRŐSZÖVEG

OUTPUTOK:
- SYMPTOMAK, PANASZOK LISTAZÁSA LP-N
- PT AZ OPERATIV DG. OSZTÁLYBA
SOROLÁSHOZ
1. s.z . ábra

- 432 II. A páciens besorolása
válaszai álapján

az egyes bétegségosztályokbá

a

A besoroláshoz alkalmazott heurisztikus eljárás alkalmazásához
az un. diagnosztikai profilok ismerete szükséges az egyes betegségosztályokra vonatkozóan ( D ^ D 2 ,..., D g ) . Ezeket előzőleg egy adatfeldolgozás során kell meghatározni, olyan páciensek válaszvektorai
alapján, akiket az orvosok diagnosztizáltak. /Ez az algoritmus un.
"tanitási" fázisa./ A diagnosztikai profilok diagnosztikai
sulyokból
állnak (2. ábra), melyek az egyes kérdésekhez rendelt előjeles számok. A sulyszámitás alapját az orvosilag diagnosztizált esetek kérdőivéből kigyűjtött válaszok relativ gyakorisága képezi. Az algoritmus pozitív értékű diagnosztikai súlyt rendel azokhoz a kérdésekhez,
amelyekre a vizsgált betegségben szenvendők válaszoltak nagyobb relativ gyakorisággal "igen"-t, mint az abban nem szenvedők.
Negatív diagnosztikái súlyt pedig azokhoz, amelyekre adott "igen"
válaszok a betegségben nem szenvedő egyedekre jellemző.
Egy adott betegségosztály esetén típusos válasznak, nevezzük a páciens
azon "igen" válaszait, amelyekhez pozitiv diagnosztikai suly tartozik.
A diagnosztizáló algoritmus a paciens "igen" válaszait és a vizsgált betegségosztályhoz tartozó diagnosztikai profil illeszkedését
vizsgálja /un. "döntési" vagy "besorolási fázis"/.
A diagnosztizálás során az algoritmus, többek között, meghatároz egy
un. diagnosztikai százalékot az adott betegségosztályra minden páciens esetén, mely egyenlő százzal, ha a páciens "igen" válaszait pontosan azokra a kérdésekre adta, amelyek az adott betegségosztályban a
tipusos válaszok, azaz pozitiv diagnosztikai suly tartozik hozzájuk.
Ehhez a paraméterhez kapcsolódik a diagnosztikai küszöb fogalma: ez
annak a diagnosztikai %-nak az értéke, amely fölött a diagnosztikai
profil és az individuum válaszvektorának illeszkedését elegendő pontosnak tartjuk, azaz ekkor történik meg a feltételes besorolás az
adott betegségosztályba.
A diagnosztikai profilok számítását elvégeztük 55, 90, 150, 206,
255 páciens alapján. Az egymást követő profilok távolságát /vektorok
euklideszi távolságát/ kiszámítva azt kapjuk, hogy a távolságok csökkennek minden betegségosztály esetén /várhatóan 0-hoz konvergálnak/.
A tendencia már 255 páciens esetén is jól látható /lásd 3. ábra/.
A 206 illetve 255 páciens alapján számolt diagnosztikai profilok
távolsága már elegendően kicsi a megfelelő érzékenységű diagnosztizáláshoz .
A 4. ábrán a vizsgált populáció betegségosztályok szerinti meg- .
oszlását mutatjuk be, a korosztályok függvényében. Az ábrából jól
követhető az egészségi állapot romlása - különösen a neurózis és a
kardiális megbetegedések fokozódása - az életkor növekedésével. Ezen
betegségek kismértékű csökkenését tapasztaltuk az 50-60 év közötti
populációban: ennek oka a korosztály összetételének megváltozása /elhalálozás és nyugdíjazás'/«
_ __
Az 5. ábrán a teljes vizsgált populáció "egészségességi indexének" korcsoportok szerinti megoszlását ábrázoltuk, férfi-nő megosztásban. Jól megfigyelhető a 30-50 év közötti nők korcsoportjának az
egészségességi index karakterisztikus eltérése az azonos férfi korosztály csoportja átlagától: ez a középkorú nők fokozott panaszkodását, egészségüknek vélt/valós romlását, neurózisra való hajlamukat
mutatja.

>
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A 6. ábra az egészségességí index korosztályok szerinti változását mutatja, a diagnosztikai kategóriák szerinti megosztásban. Az
ábrából az un. egészséges kategória és a megbetegedéseket összefogó
többi 5 kategória határozott elkülönülése figyelhető meg. Az egészségességi index nem mutat szelektivitást az egyes betegségosztályokra: ez azt bizonyltja, hogy az index az általános testi-lelki egészség mértékére jellemző szám.
A számitógépes kikérdezésen alapuló döntési algoritmus 80 %-nál
nagyobb érzékenységgel és 85 %-ot meghaladó fajlagossággal sorolja
be a szűrésen résztvevő egyedeket a megfelelő diagnosztikai kategóriákba. Ezért, valamint a gépi anamnézisből nyerhető részinformációk
rendezettsége és konzekvens értékelhetősége miatt a szürőprogram
rutinszerű alkalmazását folytatni kivánjuk.
Irodalom
[1]

A. B. Nagy, K. Ghyczy MD: Medical diagnostic questionnaire for
screening cardiopulmonary diseases and related neurosis.
Computers in Cardiology Conference, Rotterdam, 1977.

[2]

A. B. Nagy, I. Laboda MD, L. Dusa MD, Zs. Cserjés:
Screening in place of employment by computerized medical
diagnostic questionnaire.
2nd Mediterranean Conf. on Med. and Biolog. Eng. Marseille, 1981.
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SZÁMÍTÓGÉPPEL TÁMOGATOTT KOMPLEX VIZSGÁLATI INFORMATIKAI MODELL
A MUNKAEGÉSZSÉGÜGYBEN
Ferkó Vilmos, Grószmann Mária, Soltész Miklós
Egészségügyi Minisztérium.Szervezési, Tervézési és .
Információs Központja, Országos Munka- és üzemegészségügyi Intézet
Az Országos Munka- és üzemegészségügyi Intézet a munkaegészségügyi vizsgálatok komplex és több ágazatra érvényes modelljének kidolgozási munkálatait végzi. E munka keretében bizta meg az ESZTIK-et a
számítástechnikai modell kidolgozására. A 2 modell egymással szoros
kölcsönhatásban iterativ módon került meghatározásra, sőt az összes
részlet meghatározása még nem is történt meg.
Kiindulásként vettük figyelembe az OMÜI által rendelkezésünkre
bocsátott, először a bányászati iparágban kipróbálásra kerülő modell. -tervezetet.
Egyes lakosságcsoportok állapotára ható tényezőket - különös
tekintettel a munkakörnyezeti hatásokra - vizsgáló modell célja a
munkakörnyezet és morbiditás összefüggéseinek feltárása. Időütemezés tekintetében 3 jól definiálható részmodellből áll:
1. A keresőképtelen morbiditás vizsgálata az életkor, a foglalkozás,
a szolgálati idő összefüggésében.
2. Munkavégzés, munkakörülmények tényezőinek vizsgálata.
A munkakörnyezetben meglévő mérhető egészségkárosító hatásoknak
kitett személyek expozíciós adatainak regisztrálása.
3. Foglalkozástörténet, egyes kockázati tényezők, idült betegségek
és családi anamnézis megismerése meghatározott populációknál.
A részmodellek végrehajtása során a következő kérdésekre szeretnénk választ kapni:
- egyes iparágakban munkakörönként külön-külön az .életkorral, a foglalkozással, a munkahelyen eltöltött évek számával összefüggésben
hogyan alakul a keresőképtelen morbiditás;
- milyen a vizsgált üzemek-munkahelyek munkahigiéniás helyzete;
- a vizsgálatba bevont személyek mely időszakban, mennyi ideig és
milyen mértékben voltak egészségkárosító hatásoknak kitéve;
- melyek azok a személyi rizikófaktorok, családi anamnesztikus adatok,
amelyék a munkakörnyezeti hatásokkal együttesen befolyásolhatják a
különböző foglalkozásokkal összefüggésbe hozható betegségek kialakulását; stb.
A leirt szakmai modell megismerése után, annak rendszerszintű
értelmezését dolgoztuk ki.
A modell tágabb metodikai lehetősége az általánosíthatóság. A
modell képes több iparágban szinte a gazdasági élet valamennyi területén a dolgozó embert, egészségi állapotának jellemzőit, a munkahelyi, munkakörnyezeti adottságait együttesen, egységben reprezentálni.
Az ilyen tipusu vizsgálatok során létrejött, és fokozatosan bővülő
információk összessége nemcsak munkaegészségügyi, népgazdasági, hanem
társadalmi jelentőségű.
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Számítástechnikai szempontból kritikus pontok: az általánosság,
a többcélúság, a kísérleti jelleg és az ebből következő bizonytalanság, a részmodellek egymásra épülése, de időbeni szétválása, és az
adatgyűjtés megszervezése. Meghatározók továbbá az objektív számítástechnikai lehetőségek: R-22-es számitógép és OS operációs rendszer.
Kritikus az optimális adatfelvétel, hiszen a kitöltési helyek
funkcionálisan tagoltak, a topográfiai elhelyezkedés szétszórt. A
bizonylatok szakmai adattartalma bonyolult, terjedelmes, az egyes
bizonylatok között keresztösszefüggések vannak és a feldolgozások
nem bizonylatokra, hanem az azok együttesével reprezentált komplex
helyzetre vonatkoznak /személy, környezet, időtartam, stb. együttállása és egymást befolyásoló hatása mellett/. Mindezt bonyolította,
hogy a különböző kitöltési helyeken különböző időpontokban történtek
az adatfelvételek, igy speciális adatfelvételi-ellenőrzési-adatrőgzitési-feldolgozási folyamatokat kellett kialakitani. Speciális szinkronmüködést kellett biztosítani, olymódon, hogy a kisérlet magunk elé
tűzött határidőit betartsuk.
Bonyolult szervezési problémát jelentett az egyetlen személyre
vonatkozó bizonylatok különböző helyeken és időpontban történő áramlásának /kitöltésének és továbbadásának/ olyan megszervezése, amely
még ütemében is szinkronban állt a máshol folyó munkákkal, igy biztosithatóvá vált á különböző ágakon érkező bizonylatok adott ponton, és
időben történő találkozása, ami az ellenőrzés és begyűjtés alapfeltétele.
Ezzel a módszerrel - amely kivételesen magasszintü adatszolgáltatási fegyelmet igényel -, sikerült megteremteni azt az adatállományt, ami az orvosszakmai modell első szintjének' számítástechnikai
bázisát képezte.
Ma még keveset tudunk a szakmai modell 2. és 3. részéről, de
bizonyos, hogy az első részben feldolgozott információkra más fekvésben és más összefüggések mellett, de ezekben a részmodellekben is
szükség lesz. Ezért kellett olyan rugalmasságú számítástechnikai megoldást találnunk, amely lényegében minden változtatást, uj szempont
beépitését, uj feltétel figyelembevételét zökkenőmentesen kezelni
tudja.
A számítástechnikai modell átlagon felüli rugalmassága mellett
azonban természetesen az alapvető struktúrákat meg kellett határozni.
Igy rögzitettük az egyes modulok összekapcsolásának módjait, azonosítóit, struktúráját, az egyes bizonylatok közti kapcsolatokat. (1. sz.
ábra)
Megoldásaink lehetővé teszik, hogy egy-egy részállomány részinformációinak feldolgozása után az orvosszakmai vezetés újra fogalmazza igényeit, és a feldolgozás ujabb iterációját kérje.
Természetes tehát, hogy a hagyományos file-szervezési módszereket
/amelyek egy bizonylathoz 1 file-t rendeltek/ valamint az ezzel együtt
járó egyedi programozást el kellett kerülnünk, már csak a rendelkezésre álló programozói kapacitás szűkös volta és a hosszú átfutási
időigények miatt is. Fontos megemlítenünk, hogy Intézetünknél az adatbázis kezelés lehetősége adott, de a gyakorlati tapasztalatok még nem
elégségesek ahhoz, hogy kellő biztonsággal, rövid idő alatt nagyméretű adatbázis szervezésére vállalkozhatnánk, teljes biztonsággal.
Megoldásként olyan file-szerkezet kialakítását terveztük és valósítottuk meg, amely az input bizonylatokról rögzitett 800-1200 po-
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ziciós rekordokat egységes szerkezetű 30 poziciós rekordokká alakitja át, különböző átkódoló, szétválasztó és feldolgozó programok segítségével. (2. sz. ábra)
Ezek az egységes rekordok az iparágtól teljesen függetlenül dolgozhatók fel, tehát ezáltal megteremthettük a rendszer más területre
történő konvertálhatóságát, de természetesen minden egyes uj területen uj rekorditpusokkal kell számolni. Egy-egy terület lefedéséhez
40-45 féle rekordra van szükség /tartalmát tekintve/.
Egyes rekordtipusokból csak néhány ezer db szerepel az adatállományban, másokból 600 ezer db is. A rövid rekordhosszuság következtében a feldolgozási idők elfogadható méretűek, de mindenképpen jóval
rövidebbek mint ugyanezen adatállomány adatbázisban történő kezelésekor szükséges gépidő.
Az egyszerű rekordszerkezethez egyszerű feldolgozó programok tár
sulnak olymódon, hogy azok az IDMS adatbázis mintegy mellékszolgáltatásaként rendelkezésre álló és külön is felhasználható CULPRIT progra
mokkái kezelhetők, igy a különböző szempontok szerinti feldolgozás
programjai gyorsan elkészíthetők.
Természetesen a CULPRIT alkalmazása önmagában kevés lenne, hiszen az
átkódolásokat, szövegkonstansok bevitelét, bizonyos számításokat, stb
csak egy-egy PL/1 vagy COBOL rutinnal tudunk megoldani, de a végzendő
feldolgozás mindig egyszerű, áttekinthető, félreérthetetlenül definiálható, igy megoldása biztonságos.
Az output táblázatok jelenleg ismert körére elmondhatjuk, hogy
mintegy 150-500 kártya terjedelmű programot igényelnek, de jól elkülöníthető csoportokba sorolhatók. Pillanatnyilag .8-10 ilyen modulról
tudunk, ezekbe minden változat besorolható. A modulon belül egy-egy
output program megírása után a továbbiak elkészítése már csak 20-50
kártya cseréjét igényli, igy lényegében egy modulon belüli uj táblaváltozat elkészítése néhány óra alatt elvégezhető. Miután legalább
350-400 táblaváltozat elkészítésére van szükség, ezért nem mindegy,
hogy egyetlen változatra jutó programozási igény mekkora.
Megvizsgáltuk speciálisan erre a célra készitett általános táblázó program használatának lehetőségét, de azt gazdaságossági okokból
el kellett vetnünk. /Több programozónak több hónapi munkájába kerülne
egy ilyen program megírása, ugyanakkor CULPRIT-ben gyakorlott programozóink a moduláris struktura mellett bizonyos táblaváltozatokat
10-15 perc emberi munkaráfordítás után generálni tudnak./
Feldolgozásainkhoz 2 törzs file-ra van szükség /természetesen'ál
landóan karbantartott állapotban/ a diagnózisok kódjait és megnevezéseit tartalmazó, valamint a foglalkozások kódjait és megnevezéseit
tartalmazó adatállományra.
A szakmai szempontból kísérletnek tekintett munkához számítástechnikai szempontból szintén kisérletnek tekinthető megoldással csat
lakoztunk. A két modell együttműködése - eddigi tapasztalataink alapján - az egyetlen lehetséges módja a megkívánt rugalmasságú adatfeldolgozási rendszer létrehozásának.

- 442 EGÉSZSÉGÜGYI MUNKAERŐ INFORMÁCIÓS RENDSZERE
Galambos Lajosné, Ács Teréz, Csányi Attiláné
Egészségügyi Minisztérium Szervezési, Tervezési és
Információs Központja
1. A rendszer
igények

célja, á rendszerrel

szemben

támasztott

Az Egészségügyi Minisztériumnak és a megyei irányitó szerveknek
a munkaerő tervezéséhez, elosztásához, képzéséhez, továbbképzéséhez
megbizható, egész ágazatra kiterjedő információra van szüksége. Az in
formációk egy részéhez a kb. 200 intézetből külön-külön beküldött kézi adatszolgáltatás összesítéséből jutottak, de voltak olyan információk, amelyek egyáltalán nem álltak rendelkezésre. A terület manuális
statisztikai munkáját növelte a KSH statisztikai igények kielégítése
is. Mindezek a tényezők szükségessé tették a teljes ágazatra - minisztérium közvetlen felügyeleti és tanácsi felügyeleti intézetekre - kiterjedő egységes egészségügyi munkaerő információs rendszer
létrehozását.
A rendszer megszervezésénél figyelembe kellett venni a következő szémpontokati
- Információ tartalmában és fogalmi meghatározásaiban illeszkedjék a
KSH fogalomrendszeréhez és információgyűjtési igényéhez.- Biztositsa az EüM közvetlen felügyelete, valamint a tanácsok felügyelete alá tartozó intézetek munkaerő ás bérügyi adatainak összehasonlíthatóságát.
- Adjon információt az EüM vezetői számára munkaerőgazdálkodás távlati tervezéséhez, képzés-továbbképzés megszervezéséhez.
- Az ad-hoc jellegű kérdések gyors megválaszolásával segitse az
egészségügy vezetőit az operativ irányításban.
- Lehetőség szerint reinforinálja az adatszolgáltatókat.
- Váltsa fel a kézi KSH adatszolgáltatásokat.
- A rendszer kidolgozásánál figyelembe kell venni a rendelkezésre
álló software és hardware lehetőségeket.
2. A rendszer

adatszolgáltatói,

input

adatai

A fenti célok figyelembevételével - PM-mel együttműködve - azonos tartalmú adatgyűjtést szerveztünk mind az EüM, mind a tanácsi fel
ügyeleti intézetekre, amely évente kiterjed a személyenkénti teljes
keresztmetszet vizsgálatra /munkaügyi és bérügyi adatok/, a negyedévenkénti munkaerőmozgás adataira és minden páros évben a szeptemberi
létszám- és béradatokra. A rendszer megszervezésénél - bár személyekre bontott alapadatok álltak rendelkezésre - nem volt szükség adatbázisra épülő személyi nyilvántartásra, elegendőnek bizonyult egy statisztikai rendszer kidolgozása.
A beküldött input-adatok logikai szempontból 4 csoportba sorolhatók:
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- első csoport: az adatszolgáltató intézet azonositói a KSH által kidolgozott azonositók alapján /jelenleg törzsszám, alszám, költséghely, ágazat, megye/, amelyek 1983. január 1-től módosulnak
az uj szakágazat és szakfeladatrend bevezetésével;
- második csoport: dolgozónként munkaügyi adatok a bérkarton és munkaügyi feljegyzések alapján /bérkarton sorszám, munkahely tipus*,
személyi szám, foglalkozás jelleg, szakképzettség, besorolási
kulcsszám, FEOR-kód, munkaerőmozgás jellege, munkaerőmozgás
ideje, az év folyamán létesitett munkaviszonyok száma, ösztönző
nyugdíjpótlékra jogosultság/;
- harmadik csoport: a. béradatok szintén a bérkarton alapján /besorolás szerinti alapbér, besorolás szerinti alapbér és nem alapbér
jellegű pótlékok, decemberi helyettesítési dij, tulmunkadij,
egyéb bér, szeptemberi bérjellegű járandóság, év folyamán számfejtett bérjellegű járandóság, év folyamán kifizetett jutalom,
munkaidőn kivül az intézettel kötött külön megállapodás keretében végzett munka jellege és dija/;
- negyedik csoport: a fix adatok mellett lehetőséget biztosítottunk
az adatlapon évente igény szerint változó adatok bekérésére is.
Azonos adatlapon kell beküldeni negyedévente a munkaerőmozgást,
a decemberi és szeptemberi adatszolgáltatást. Az adatlap szinezése
jelzi, hogy melyek azok az adatcsoportok, amelyeket munkaerőmozgás
esetén, melyek azok, amelyet keresztmetszet vizsgálat esetén kell
kitölteni.
3. Az adatok feldolgozásának

módja

A tervezéshez, irányításhoz szükséges információk adatgyűjtési
és feldolgozási folyamatát az 1. ábra mutatja. A rendszerben - ahol
erre a technikai lehetőség biztositott - mind az input, mind az
output átadását mágnesszalagon oldottuk meg. Ezt a törekvést a jövőben elősegiti a helyi mikroprocesszoros kisgépek elterjesztése.
Az adatokat három fázisban dolgozzuk fel:
- külön az EüM közvetlen felügyeleti intézetek adatait;
- külön a tanácsi felügyeleti intézetek adatait;
- együtt mindkét felügyeleti intézet adatait.
A feldolgozás R-22-őn készül COBOL, PL/1 illetve CULPRIT nyelven.
A CULPRIT előnye, hogy jól előkészített file-ok-ból kevés programozási munka ráfordításával, gyorsan elkészíthetők a táblázatok.
Az előre megtervezett output igényeknek megfelelően a táblázatelőkészitő fázisban ki kell egésziteni az input file-t valamennyi output
tábla kontrolifokozatával, oldal, fej és kontrollszövegeivel, valamint
a szükséges összevont és képzett adatmezőkkel. Az évente ismétlődő,
valamint az ad-hoc igények alapján készülő táblázatok közös inputja
ez a jól előkészített adatfile. Ha az ad-hoc igényeknél esetleg olyan
szövegkiirásra és mezőösszevonásra van szükség, amelyre az előkészített file nem készült fel, ugy azt a táblázási fázisban is pótolni
lehet.

* A munkahely tipus kódja kidolgozás alatt áll.

1. s zámu á b r a
Adatszolgáltatók':
EÜM. közv.f olügy . Int.

Tanácsi felügy.Int.
•5 J
« 6= Létszám és
1»
x Munkaügyi
adatlap

n

ISH
tg

r%
v- R

•J

il

Adatrögzítés

a

Ellenőrzés

HIBALISTA

Létszám és
Munkaügyi
adatlap

1

Adátélőkészítés
Adatrögzítés
Hibaellenőrzés

ELLENORZOTT

ELLENŐRZÖTT
ÁLLOMÁNY

ÁLLOMÁNY

1

f

sc TABLAELOKES ZITEi
I- TÁBLÁZÁS
N
<0 KSH statisztika
U1
előkészítés

J L

FELHASZNALÜK':
Adatszólgáltatók
EÖM főosztályai
Megyei főorvosok

FESZTEK

MESZTIK
SZOT
PM
Fővárosi Tanács
Szakdolgpzó Tpvábbkópzo Intezet

HIBALISTA

Felhasználó:
KSH

- 445 -

Az elkészült outputok logikai és tartalmi szempontból öt csoportba oszthatók:
- orvosokra vonatkozó adatok /elsősorban szakképzettség, ném, korcsoport, megye, foglalkozás jellege megoszlásában/;
- szakdolgozókra vonatkozó adatok /az előzővel azonos megoszlásban/;
- mind az öt munkaköri csoportra /orvos,, gyógyszerész és egyéb diplomás, szakdolgozó, ügyviteli-gazdasági dolgozó, fizikai dolgozó/
vonatkozó munkajogi állományi létszámok az előzőekhez hasonló megoszlásban;
- évközi létszámmozgásra vonatkozó adatok;
- bérekre vonatkozó adatok intézetenkénti, megyei és ágazati összesítésben.
Ezeken kivül lehetőséget biztosítottunk az intézetek, felügyeleti szer
vek ad-hoc jellegű információs igényeinek kielégítésére.
4. A rendszer értékelésé

és kiterjesztése

más

ágazatban

A rendszer az eddigi tapasztalatok alapján mind a KSH, mind az
ágazati igényeket kielégiti. Másik előnye, hogy a több százezer dolgozót foglalkoztató tanácsi felügyeleti intézetek /egészségügy, oktatás,
kutatás, stb./ adatszolgáltatásával teljesen azonos, tehát népgazdasági méretekben is összevethető adatállomány áll rendelkezésre.
Ezen tapasztalatok és előnyök felhasználásával most tervezi a Tudomány
szervezési és Informatikai Intézet, valamint a Fővárosi Információs
Központ /FŐINFORM/ egy alapjaiban azonos rendszer, kidolgozását.
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MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK TÁRSADALMI BEILLESZKEDÉSÉT MONITOROZÓ
SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZER
Fodor Péter, Kreil Vilmos, Barti Lászlóné, Csik Károly
Egészségügyi Minisztérium Szervezési, Tervezési és
Információs Központja
Megalapozott statisztikai becslés alapján Magyarországon mintegy
1 millió fő azoknak a száma, akik veleszületetten, vagy életük során
szerzett betegség, illetve baleset következtében maradandó egészségkárosodásban szenvednek, akik szervezett társadalmi segitség nélkül
aktiv életmódra képtelenek. Nagy részüknél az orvosi rehabilitáció
mellett kiemelt feladatként Kell kezelnünk - mind humánus, mind gazdasági szempontból - foglalkozási rehabilitációjukat, társadalmi beilleszkedésüket.
*

Az Országos Orvosszakértői Intézet hivatalos adatai szerint 1981ben 164.311 orvosszakértői véleményezést végeztek az Orvosszakértői
Intézetben, amiből a visszarendeltekkel együtt 122.287 munkaképességcsökkenés jellegű volt.
A véleményezettek 67,8 %-át találták rokkantnak, 9,6 %-át üzemi baleseti .járadékosnak véleményezték.
A rokkantságot okozó betegségcsoportok szerint elemezve a megoszlás szempontjából, első helyen a keringési rendszer megbetegedései
állnak. Ez mintegy 40,3 %. Az elmebetegségek 10 %, a csontváz és izomrendszer megbetegedései, valamint a daganatos megbetegedések 8,9 %,
mig a légzőrendszer megbetegedései 6,6 %-ban járultak hozzá a rokkantságot okozó állapothoz.
Korcsoportonként vizsgálva a rokkantak 57,9 %-a a 40-54 éves korúak
közül kerül ki. Nemenként vizsgálva a rokkanttá nyilvánítottak 60,6 %a férfi és 39,4 %-a nő.
A Minisztertanács határozata értelmében a szociálpolitikai feladatok átrendezése során a foglalkozási rehabilitációval kapcsolatos
országos irányitó és koordinációs tevékenység az Egészségügyi Minisztériumba kerül.
A foglalkozási rehabilitáció nyomonkövetésénél az ágazatnak" figyelembe
kellett vennie, hogy több fázisból felépülő - komplex munkafolyamatot
kell koordinálnia és irányítania. A feladat megoldása az egészségügyi
munkával kezdődik, hiszen az orvosok találkoznak először a rehabili- .
tációra szorulóval. Az egészségügyi intézményekben végzett beavatkozások eredményessége, döntően befolyásolja a megváltozott munkaképességűek további sorsát, társadalmi beilleszkedésének lehetőségeit.
Csak a sikeres orvosi rehabilitációra épülhet a pedagógusok - szakoktatók munkája. Ekkor már fontos szerep jut a vállalat munkaügyi szakembereinek, társadalmi szerveinek, a foglalkoztatást vállaló munkahelynek is. A jól végrehajtott rehabilitációs tevékenységek javitják a
társadalmi közérzet, távlatokban csökkentik az egészségügy feladatait.
Az egészségügy tehát mindaddig nem zárhatja le a rehabilitációra
szorulók megfigyelését, mig azok társadalmi beilleszkedése megnyugtató
módon le nem zárult.
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Az Egészségügyi Minisztériumból az ESZTIK számítástechnikai
apparátusa megbizást kapott, hogy dolgozza ki - első lépcsőben a
teljes körű, de statisztikai jellegű megfigyelést biztosító számitógépes rendszert. A kidolgozásnál vegye figyelembe, hogy a rendszer
távlatokban legyen nyilvántartástipusuvá fejleszthető.
Az előadás további részében, erről a FEJLESZTÉSI FÁZISBAN lévő, számítástechnikai feladatról számolok be - elsősorban a már definiált
INPUT folyamat szintjén.
A megváltozott munkaképesség elbírálásával kapcsolatos eljárások
szerte-ágazóak, a fellebbezési lehetőségekből adódóan bizonyos ciklusságot mutatnak. Az adatgyűjtés bizonylatát ehhez a szövevényes
mechanizmushoz kellett illeszteni.
Az adatlap (1. ábra) a következő főbb részekből áll;
- az azonositási célokat szolgáló részből,
- a megváltozott munkaképességű munkáltatójának adatait tükröző
részből,
- az orvosi szakvélemény adataiból,
- a megoldást ill. a határozatot hozó szervek adataiból,
- a megoldás módjára vonatkozó adatokból.
Az adatlap végigkíséri a teljes folyamatot. Kiviteli formája lehetővé teszi, hogy az orvosi szakvélemény kialakulásától kezdve lépcsőről-lépcsőre kövesse a megoldáshoz vezető utat, szükség esetén
beavatkozzon abba.
A könnyebb követhetőség érdekében az alábbi 3 főbb eljárási folyamatot különböztethetjük meg (lásd 2. ábra):
- az un. egyszerű rehabilitáció a Főorvosi Bizottság szakvéleménye
alapján,
- az un. eldönthető rehabilitáció vagy rokkantositás az OOSZI bizottságainak részvételével,
- az eldöntött rokkantositási folyamat.
1. Egyszerű rehabilitációs folyamatról b e s z é l ü n k h a a keresőképtelen
állományban lévő beteg állapota olyan, hogy az vitathatatlanul foglalkozási rehabilitációra szorul. Ebben az esetben a Vállalati
Rehabilitációs Bizottság, ill. a Területi Rehabilitációs Bizottság
által kitöltött adatlapon a Főorvosi Bizottság szakmai véleményt
ad. Az'ilymódon kiállított adatlapot a munkáltató rehabilitációs
bizottsága kapja meg a megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatásának megoldása érdekében. Amennyiben a Főorvosi Bizottság
szakvéleménye alapján a dolgozó rehabilitációja a vállalatnál megoldható, az adatlapot a megfelelő rovatok kitöltésé után meg kell
küldeni a Területi Rehabilitációs Bizottságnak, ahonnan meghatározott időszakonként az adatok számitógépes feldolgozásra kerülnek.
Az adatok rögzítése után az adatlapok visszakerülnek a Területi
Rehabilitációs Bizottsághoz. Ha a dolgozó foglalkoztatását a vállalat nem képes megoldani, az adatlapot a Területi Rehabilitációs
Bizottsághoz kell továbbítani. A Területi Rehabilitációs Bizottság
köteles megoldani a dolgozó foglalkoztatását. Ha a dolgozó ezt a
megoldást elfogadja, a megoldás létrejött, az előbbiekben elmondott
módon az adatok számitógépes feldolgozásra kerülnek. A Főorvosi
Bizottság szakvéleményében foglaltakkal, ill. a Területi Rehabilitációs Bizottság felkínált megoldásával szemben az OOSZI I. fokú
bizottságához lehet fellebbezni. A fellebbezés uj adatlap kiálli-

- 448

-

ADATLAP
A MEGVÁLTOZOTT

i

Adatlap azonosítók:

MUNKAKÉPESSÉGŰEKRÖL

1.

. eng. szám

Kiállítás kelta: 1 9

Neve:

Személyi száma:

Állandó lakása:

VD

T t r u l e t kódja:
nincs
1 - 3 . oszt.

Iskolai végzettsége:

(II
12)

4 - 6 . oszt.
6 - 8 . oszt.

szakmunkás
középfokú

(3)
(4)

(5)

felsőfokú
ismeretlen

(6)

n

(7)

(8)

Népgazdasági elágazat: I

Munkáltató neve:
címe:

yn

Terület kódja:

Foglalkozása:

FEOB-kódj.:rnr 1 1 1 1 1

mmmmmmmmmm

Foglalkozási hatások * lásd. utasítás
leírása (munkahely):

Ft

Előző évi jövedelme (számfejtett):
Véleményező orvosi bizottság adatai

. időpontja:
19

10.

bizottság i i
ttpusa-- | Ibizottság száma:

szakv. iktatósz.
Véleményezés:

első

Véleményadás jogcíme:

(1).

ismétalt

(2)

előzetes
rokkantsági sk.

(1)
(2)

üzemi baleset
fogl. betegség

(3)
(4)

rehab. vizsg.

(5)

DA

Kórisme:

13.

•
•

Munkaképesség csökkenés mértéke:

15.

Orvosi rehabilitáció:
Fogl. rehab.:

16.

szükséges

•
•
mmmmmmmmmm

nem szükséges

(1),

nem rehab.-ható rokk.
jelenleg nem rehab. rokk.

A foglalkoztatást kizáró
feltételek:

17.

(1)
(2)

A lásd ut.

Munkáltató
fogl. megoldotta
nem oldotta meg

Területi Rehab. Bizottság
(1)
(2)

orvosi vetetné nnupi
nem ért erj^et (4)

.0 O

N-F 3 18.
j I -O
¡1« 3

PH

•

fogl. megoldotta
nem oldotta meg

orvosi

(2)

csak spec, esetben rehab. rokk.
rehabilitálandó rokk.

MEGOLDÁST-HATÁROZATOT

31 E

u

Megváltozott munkaképességű
Rokkant
I. KategóriaII. kategória I. kategória II. kütetpria
(3)
(4)
(1)
(2)

14.

(1)
(2)

vélemém iga I

b e m ért e g y e t

•

HOZÓ

(3)
(4)

rehab. szüks.
rehab. nem szüks.

(5)
(6)

SZERV

Rokkantsági Bizottság
rokkantsági, baleseti
ellátást megállapít

I I
LJ

(3)
PH

PH

'2
Kelt: 1 9
19.

Határozat (megoldási száma:

20.

Megoldás módja:

: jc n21.

Kelt: 1 9

Kelt: 19

Érvényesség időpontja: 1 9

lásd utasítás

Fogl. rehabilitáció esetén a munkáltató népg alágazata:

22.

Fogl rehabilitáció esetén a megváltozott munkakór FEOR száma:

T

i
S
• jr

alapbér

23. I Várható évi jovedalém

jöv. kiag.

(-1)
[X)

rokk. nyugd (3)

1. ábra

- M I

m

Foglalkozási

rehabilitáció

javaiotf

folyamata

értesíti

rokkantak

O folyamat indítás
& folyamat táras

***-egej£zerv rehab. Fóorv. Biz.-on keresztül
—ODSU rehab. J , ,//. ,7. szinten
—rokkan tositas 0.0. Sz.f. ~n keresztül
statisztikai

2. ábra

-feldoloozás

"V.

- 450 -

tásával indul. A régi adatlap fiktiv lezárással, számitógépes
dolgozásra kerül.

fel-

2. A nehezen eldönthető rehabilitációs folyamatban a dolgozó munkaképessége olymértékben csökken, mely szerint a foglalkozási rehabilitálhatóság orvosi szempontból vitatható. Ebben az esetben a
Főorvosi Bizottság nem tölti ki az adatlap orvosszakmai részét,
a beteget a munkaképességcsökkenés mértékét elbiráló OOSZI I. fokú
bizottsága elé utalja. Az orvosi szakvélemény adatait ekkor az
OOSZI i. fokú bizottsága állit ja ki. Amennyiben a bizottság döntése egyértelműen rokkantositás, ugy a folyamat a későbbiekben ismertetett módon zárul. Amennyiben a szakértői bizottság foglalkozási rehabilitációt véleményez, ugy a folyamat további részében a
Vállalati Rehabilitációs Bizottság ill. A Területi Rehabilitációs
Bizottság lép munkába és keresi a megoldást.
3. Az eldöntött rokkantositási folyamat az OOSZI bizottságainak szakvéleménye alapján történik. A Társadalombiztosítási Főigazgatóságok mellett működő Rokkantsági Bizottságok a rokkantakat nyilvántartásba veszik, az adatlapot a megfelelő rovatok kitöltése után
számitógépes feldolgozásra küldik.
Ez a folyamat természetesen tovább bonyolódik abban az esetben,
ha valamelyik szinten fellebbezés történik. Fellebbezéskor minden
esetben uj adatlapot kell kiállítani. Az adatlapot a Területi Rehabilitációs Bizottsághoz benyújtott fellebbezéssel együtt a Területi Rehabilitációs Bizottság indítja II. vagy III. ciklusának megfelelő útjára.
A számitógépes rendszer nehéz feladatot vállal magára, ezért a
fejlesztésnek első fázisában csak egy statisztikai jellegű követési
rendszer fejlesztése történik. A rendszer teljes kiépítettségében kiemeli a keresőképtelen állományban lévők közül azokat-, akiknek az állapota már az első hónapokban állandósult, és megállapítható,'hogy a
táppénzjogosultság lejárta után nem lesznek képesek ellátni korábbi
munkájukat. A rendszer feladata indítani, figyelemmel kisérni és segiteni a probléma megoldását az orvosi tevékenység kialakulásától a
munkáltató ill. a Területi Rehabilitációs Bizottságok valamint a Rok- <•
kantsági Bizottságok határozatain keresztül a megváltozott munkaképességű egyén számára is megfelelő társadalmi környezetbe illeszkedésig.
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KÓRHÁZI MORBIDITÁSI RENDSZER SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁSÁNAK
ELŐZMÉNYEI ÉS JÖVŐJE
Vassné Szántó Mária, Galambos Lajosné, Finta Csongor, Szabó Mihály
Egészségügyi Minisztérium Szervezési, Tervezési és
Információs Központja
Magyarországon a kórházi morbiditási adatgyűjtés és feldolgozás
több évtizedes múltra tekint vissza. Már a század elején gyűjtöttek
kórházi betegforgalomra és morbiditásra vonatkozó adatokat, amelyeket
manuálisan dolgoztak fel. Az első számitógépes adatfeldolgozásra
1967-ben, majd 72/73-ban került sor. 1974-től ez év julius l-ig folya
matos számitógépes kórházi morbiditási feldolgozást végeztünk az un.
FEJLAP bizonylat alapján.
A FEJLAP-pal az osztályos ápolás legfontosabb adatait - személyre és az ápolásra vonatkozóan - rögzítettük és egy véletlen szerű min
tavételi eljárással kiválasztott 10 %-át dolgoztuk fel.
fel:

Gyakorlati tapasztalatok alapján a következő problémák merültek

- A FEJLAP nem épült be a kórházi dokumentációs rendszerbe, csak számitógépes adatlapként használták, ezért kitöltésére nem forditottak
kellő hangsúlyt.
- Az adatszolgáltatás teljességét nem ellenőrizték, igy a minta nem
érte el a 10 %-ot.
- Az ANH személyi azonositó hiányában nem lehetett kórházi ápolási
epizódra* vonatkozó információt nyerni.
A fenti tapasztalatokat figyelembe véve egy uj kórházi dokumentációs és számitógépes értékelő rendszert kellett kidolgozni.
Az uj rendszer távlati célja a beteg életútjának követése az integrált egészségügyi intézményrendszer kereteiben. Ennek első lépéseként
valósul meg a beteg követése a fekvőbeteg-intézményen belül. A cél ér
dekében olyan adatlapot kellett szerkeszteni, amely egyben a kórházi
alapdokumentáció szerves része. Ez az adatlap a KÓRLAPFEJ.
A KÓRLAPFEJ a jelenleg használt, majd a jövőben á jelenleg kidolgozás alatt álló egységes, de szakmaspecifikus kórlapok boritója.
A rendszer - a modern kórházszervezési alapelveket figyelembe véve központi betegfelvételi, központi dokumentációs irodán alapul. Minden
fekvőbeteg-intézménybe felvett betegről a betegfelvételi irodán kitől
tik a KÓRLAPFEJ-en a személyi adatokra és a felvétel körülményeire vo
natkozó részt, majd a beteggel együtt továbbítják az ápoló osztályra.
Az osztályon mint betétlapot csatolják hozzá a kórlapot. Ideális eset
ben nincs szükség arra, hogy a személyi adatokat újra felvezessék a
kórlapokra, hanem a törzsszám és a személyi szám elegendő azonositók.
Az osztályról történt áthelyezés vagy kiirás esetén a KÓRLAPFEJ-re
felvezetik az ápolás fontosabb eseményeit, majd a KÓRLAPFEJ-et a bennelévő kórlapokkal, zárójelentés másolattal kell a másik osztályra
* Egy beteg intézeti benntartózkodása a felvételtől a kiirásig függet
lenül attól, hogy hány osztályon kezelték.
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vagy a központi bétegdokumentációs irodába leadni, ahol végül mikrofilmen vagy eredeti papir alakban archiválják.
Sajnos a kórházak többségében - elsősorban anyagi akadályok
miatt - még nem alakították ki a központi betegdokumentációs irodát,
igy minden osztály saját dokumentációs részleggel rendelkezik. A kórlapokat decentralizáltan tárolják, egy-egy betegről nem áll rendelkezésre áttekinthető követéses dokumentum. Ezekben a kórházakban nem
lehet a KŐRLAPFEJ előnyeit maradéktalanul kihasználni.
Azonban ezekben a kórházakban is megoldható, hogy ne csak a
KŐRLAPFEJ kövesse a beteg útját, hanem kiirás után a KŐRLAPFEJ-eket a
zárójelentés másolatokkal kiegészítve személyi számra rendezve olyan
betegdokumentációs adatok álljanak rendelkezésre, amelyek a beteg ismételt megjelenésekor - akár évekkel később - jól lehessen használni.
Intézetünkben most folyik a KŐRLAPFEJ kórházon belüli ügyvitelszervezésének kidolgozása. Az országosan egységes ügyvitelszervezés és a
közeljövőben a kórházakba kitelepítendő kisszárnitógépek lényegesen
megváltoztathatják a betegfelvétel, betegkövetés és betegdokumentáció
lehetőségeit. A helyi adatok mágneses adathordozóra való rögzítése,
ellenőrzése, helyi kiértékelése, elkészítése nem csak elősegíti majd
a kórházi irányítási és gyógyító munkát, hanem pontos adatokat biztosit az országos feldolgozáshoz is.
Mindaddig mig a kórházakban a számitógépes feldolgozás csak szórványos jelenség, meg kell szervezni a FEJLAP-rendszernél hatékonyabb,
pontosabb adatszolgáltatást.
Ennek megfelelően,
- a felügyeleti szervek bevonásával rendszeresen ellenőrizni kell
a beküldött adatlapok számának teljességét,
- figyelni kell a mintabeállást,
- havonként kell ellenőrizni és javítani a hibákat,
- minden adatszolgáltatóhoz el kell juttatni az évi feldolgozás
eredményeit.
A jelenlegi rendszer nagyvonalú folyamatábráját az 1. számú ábra
szemlélteti.
A KŐRLAPFEJ számitógépes feldolgozásához a hibaellenőrző, hibakiértékelő modul elkészült. A feldolgozás elemzését készitő modult az
OTKI munkatársaival közösen most tervezzük. Ezek kidolgozásáig átmenetileg az MTA SZTAKI munkatársai által a FEJLAP kiértékelésére kidolgozott SIS77 rendszert használjuk. A SIS77 rendszer moduláris felépítése
és flexibilitása lehetővé teszi, hogy jelentősebb módositások nélkül
az uj alapbizonylat is feldolgozható legyen.
A tervezés alatt álló számitógépes rendszer céljai
- a kórházi morbiditás struktúrájának vizsgálata,
- EüM és megyei vezetők részére a progresszív betegellátás sikeres megvalósításáról információk biztosítása,
- EüM, a megyei és intézeti vezetők, tervező értékelő munkájához
döntéselőkészitő információ biztosítása,
- a gyógyító-megelőző munkában közvetlenül résztvevő orvosok munkáját elősegítő információ biztosítása,
- a KGST országok kórházi morbiditásával kapcsolatos informatikai
igények kielégítése,
- a tudományos kutatásokhoz, publikációkhoz alapinformáció biztosítása.
A reinformáló
output táblák kidolgozásához kérjük a terület véleményét és igényeit. Ezek alapján dolgozzuk ki és kiadványként jelentetjük meg egy-egy év eredményeit közlő információkat.
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AZ UJ KÖRLAPFEJ SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁSÁNAK TAPASZTALATAI
Tóth Józsefné, Kiss Ilona
Zala megyei Tanács Kórház-Rendelőintézet Zalaegerszeg,
Zala megyei Tanács VB. Egészségügyi Osztálya
A számitógépes feldolgozási rendszer tervezésénél abból indultunk ki, hogy az egészségügyi információs rendszer keretén belül, az
egészségügyi ágazat céljaihoz igazodva miként lehet e szerteágazó feladatsorból Zala megyében megoldani egyes részterületek feldolgozását.
Ehhez számításba kellett vennünk a már rendelkezésünkre álló rendszereket - amelyek egy-egy fő terület információigényét részben, vagy
egészben kivánták kielégiteni, továbbá a gépi hátteret, és nem utolsó
sorban a rendelkezésre álló szervezői kapacitást, illetve a személyi
tényezőket.
A feldolgozással alapvető célunk az volt, hogy megyénk lakosságának egészségi állapotára vonatkozó információk rendelkezésünkre álljanak .
E célkitűzések megvalósításához olyan egységesen szabályozott
adatforrásokból származó információs bázist kell megteremteni, amely
megfelel az ágazati beszámolási rendszer követelményeinek, de ezen
túlmenően egyes speciális szakmai irányitási, képzési, továbbképzési,
esetleg tudományos igények kielégítésére is alkalmas.
Ilyen irányú tevékenységünket 19 80. évben kezdtük el a szekszárdi
kórház által kidolgozott kísérleti kórlapfej feldolgozás zalai adaptálásával.
A KÓRLAPFEJ feldolgozása során több problémával kellett szembenéznünk .
Egyrészt programok átvétele elsősorban gyakorlat hiánya miatt nehézségeket okozott.
Másrészt az alapadatot szolgáltató kórházi dolgozók sem ismerték a számitógépes féldolgozás követelményeit, elvárásait.
A feldolgozás kisérleti bevezetése lehetőséget adott a megfelelő
tapasztalatszerzésre és megteremtette a lehetőségét annak, hogy ,az
1982. január 1-től alkalmazott kórlapfejet megyei rendszer-szervezéssel
és programozással, az országos feldolgozáshoz kapcsolódva, sajátos
igények figyelembevételével megkezdjük.
A gépi adatfeldolgozás bevezetéséhez jó adottság volt az, hogy a
Zala megyei Tanácsnak - önálló gépparkkal rendelkező /R-10-es, R-22-es/ Számítástechnikai Intézete a megyei kórház székhelyén, Zalaegerszegen
működik és rendelkezésre áll az a szakembergárda, amely a költségvetésből gazdálkodó intézmények, igy a Zala megyében működő kórházak elektronikus adatfeldolgozásával foglalkozik.
A megyei Kórház Dokumentációs és Információs Osztályának a feladata a MESZTIK támogatásával az adatfeldolgozás konkrét irányítása, a
feldolgozással szembeni igények összegyűjtése, illetve a rendszerjavaslat összeállítása.
A kiinduláshoz rendelkezésre állt az input bizonylat /uj kórlapfej és a Beteg törzskönyv/, melynek adatállománya többféle táblakészi-
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tési lehetőséget kínált:
- statisztikai
- orvosszakmai és
- egészségügyi irányítást támogató
adatokat, amely a legkisebb egységektől /részleg, osztály, intézet,
megye/ a legnagyobb egységekig is jól hasznosítható.
A számitógépes rendszer szervezése az elmúlt év második félévétől
kezdődött. így vált lehetővé, hogy 1982. január 1-től a zalaegerszegi
Kórház, majd julius 1-től a nagykanizsai és keszthelyi kórház is rendszerhez kapcsolódjon.
Az adatok bevitele a zalaegerszegi megyei kórházhoz kihelyezett
Videoplex 3 csoportos adatrögzítői munkaállomásról történik, saját
adatrögzítői személyzettel. Ennek nagy előnye, hogy az orvosi titoktartás nagyrészt igy megoldott, ugyanakkor a szakmai hozzáértés és
gyakorlat is adott.
A folyamatos adatrögzítés mellett hoztuk létre a törzsadat állományokat.
A törzsadataink:
- A BNO /betegségek nemzetközi osztályozása/, amelyet az ESZTIK
biztosított számunkra. Ez tartalmazza az egyes betegségek nem,
kor szerinti összeférhetetlenségét is.
- A BNO közlési alapjegyzék /csoport és tétele/.
- Intézmény törzs.
- Osztály törzs.
- Település törzs.
További input bizonylataink:
- A kórlapfej és kórlapfej pótlap.
- Törzskönyvmásolat.
- Betegáthelyezések.
A rendszer szervezésével és a törzsadattár feltöltésével lehetőség nyilt az output táblák programjainak elkészítésére, kipróbálására.
Létrehoztuk a havi állomány hibavizsgáló programjait.
Működése: formai, logikai, hibavizsgálat elvégzése.
Az output táblák havi, féléves, éves gyakorisággal, valamint esetenként készülnek az input bizonylatok hibátlan adatait tartalmazó forgalmi adatállomány és a viszonylag állandó adatokat tartalmazó törzsadat állományok alapján.
Statisztikai jellegű tábla - A havi feldolgozás táblája, a "beteg
forgalmi kimutatás" adatait, működési mutatóit tartalmazza. A napi betegforgalmi adatok a manuális összesítés kiváltására szolgálnak.
A tábla tartalmazza: kórházanként, osztályonként /részlegenként/
a felvett betegek számát /uj felvétel, átvett, összes felvett/, az elbocsátott betegek számát /eltávozott, áthelyezett, meghalt/, a követke
ző napra átmenő létszámot. A felvétel napján elment betegek számát,
teljesített ápolási napokat, ágykihasználás %-át, az ápolás átlagos
tartamát, halálozási %-ot és a műtött betegek számát.
összegfokozatai:
- osztályvezető főorvosoknak az osztályhoz tartozó részleggel
együtt,
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- szakfőorvosoknak szakmánként együtt,
- intézet összesen,
- megye összesen.
A fentieken tul intézetenként: a ténylegesen ápolt betegek számát
a meghalt betegek intézetbe való felvételtől az exitig eltelt idö szerinti megoszlását, az intézetből végleg kiirt betegek számát, az intézet által teljesitett ápolási napok számát és az átlagos ápolási
időtartamot.
A "Betegellátás a kiirt betegek állandó lakhelye
szerint"
cirnü tábla az intézetvezetők számára tájékoztatást ad arról, hogy a
beutalásokat a szabályzatnak megfelelően végezték-e, továbbá információt ad, hogy városonként, járásonként ezen belül községenként milyen
mértékű az intézetbe való beutalás, közvetett módon tájékoztat arról
is, hogy milyen az alapellátás szinvonala.
iSzakmai képzést, továbbképzést támogató jelleggel készült a következő tábla: "A beutaló, felvételi diagnózis összehasonlitása
az
ápolást indokló alapbetegséggel", amely tartalmazza:
az első ápolási osztálynál, a beutaló nélkül érkezett betegeknél,
sürgősségi fokozat szerint: a beteg törzsszámát, a felvételi és ápolást indokló alapbetegség BNO szerinti megnevezését.
A beutalóval érkezett betegeknél, beutaló orvosonként /orvosi
szolgálat száma/ és az országos orvosi nyilvántartó szám alapján, sürgősségi fokozat szerint a beutalt betegek törzsszámát, a beutaló és az
ápolást indokló alapdiagnózis BNO megnevezését.
Osztályonként összesítve részletezi a beutalt és a beutaló nélkül
érkezett betegek számát és a diagnózis egyezőségének, illetve nem
egyezőségének esetszámát.
Kórházi, illetve megyei szintű morbiditás és mortalitás megismerése céljából készült a "Kiirt betegek kor,' nem szerinti
megoszlása
és az ápolási napok száma alapbetegségenként"
cimü tábla. E tábla
tartalmazza a BNO közlési alapjegyzék csoporton és tételen belül a
kiirt és ebből meghalt betegek számát, nem és kor /felnőtt, gyermek/
szerinti bontásban.
összesítésnél, kórházi szinten és megyei szinten a több osztályon
ápolt betegek esetében csak az első ápoló osztály alapdiagnózisát
vesszük figyelembe.
A következő tábla szintén morbiditási adatokat tartalmaz, mégpedig foglalkozás szerint. Kórházanként, illetve megyei szinten tájékoztatást ad közlési alapjegyzék csoportonként, foglalkozás szerint,
az ápolt betegek számához viszonyított %-os megoszlásban.
Orvosszakmai céllal készült az "Alapbetegséghez
társuló
szövődmények- és- kisérő betegségek'f cimü tábla, amely csak azokkal az esetekkel
foglalkozik, amelyeknél szövődmény, illetve^kisérő betegségek is előfordultak.
Osztályonként készül, a betegek ápolási alapdiagnózisa szerint,
amely közlési alapjegyzék csoportonként jelenik meg esetszámmal, ebből a szövődményes esetek számát, szövődmény és kisérő betegek együttes megjelenésének esetszámát, valamint csak kisérő betegséget tartal-
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mázó esetek betegszámát hozza BNO megnevezéssel és részletes betegtörzsszám felsorolással.
Hasonló céllal készült az "Elhaltak diagnózisainak
összehasonlítása" cimü tábla is. Osztályonként készül, az elhaltak alapdiagnózisát közlési alapjegyzékre csoportosítva, ezen belül tételesen a meghalt beteg törzsszámát, életkorát, klinikai és kórboncnoki alapdiagnózisát, klinikai és kórboncnoki haláloki diagnózisát a BNO megnevezés
szerint" jelenteti meg.
A klinikai és kórboncnoki alapdiagnózisok és a klinikai és kórboncnoki
haláloki diagnózisok közötti eltérések esetszámát is vizsgálja.
Tudományos kutatást segitö céllal készült a következő tábla,
amely egy betegség előfordulásával foglalkozik intézeti szinten, megyei szinten, osztályos szinten, a megadott paraméterek alapján.
A tábla tartalmazza: egy betegség előfordulásának esetszámát
intézeti szinten, ezen belül paraméterezett osztályon, akármelyik diag
nózis típusban jelenik meg a vizsgált betegség.
Tételes felsorolást ad azokról a betegekről, akiket a betegségben ápol
tak. A tételes felsorolás tartalmazza a beteg lényeges adatait: törzsszámát, nemét, személyi számát, foglalkozását, ápolási időtartamát,
elhalt esetén az "exit" szó megjelölést.
A rendszer kialakitása, beleértve a próbafuttatásokat egy évig
x
tartott. A speciális egészségügyi problémák tisztázása azonban időnként a tervezettnél hosszabb időt vett igénybe.
Jelenleg a rendszer működik, a megyei kórház adatai 1982. január
1-től állnak gépi feldolgozásban rendelkezésünkre, a megye két városi
kórháza - mivel csak 1982. julius 1-től kapcsolódtak a rendszerhez ez év II. félévtől fognak feldolgozott anyaggal rendelkezni. így ezen
utóbbi időponttól már összemegyei kórházi morbiditási adatok segitik
a megye egészségügyi vezetését, a megyei vezető kórházat.
összefoglalva, a fent ismertetett kórlapfej feldolgozással mélyebb és gyorsabb információkat kivántunk nyerni az eddigieknél a megye lakosságának kórházi morbiditásáról.
Végül fontosnak tartjuk, hogy az egészségügyi rendszerek kidolgozásában az egészségügyet ismerő számítástechnikai szakemberek vegyenek
részt.
A számítástechnika elterjedésének egyik legjobb módja a jó rendszerek
adaptálása, illetve adaptálhatósága.
Véleményünk szerint az általunk kidolgozott Kórlapfej feldolgozást bármely megye egészségügye hasznosíthatja.
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KOMPLEX KARDIOLÓGIAI. STRATÉGIA KIALAKÍTÁSÁNAK
SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSA
Kreil Vilmos, Gyárfás Iván, Ferkó Vilmos, Fodor Péter
'

Egészségügyi Minisztérium Szervezési, Tervezési és
Információs Központja,Országos Kardiológiai Intézet

A statisztikai adatok bizonyítják, hogy jelenleg hazánkban a
legjelentősebb mortalitási problémát a sziv- és érrendszeri betegségek jelentik. Az összes haláleset több mint fele keringési betegség
következtében lép fel.
A rokkantak 40 %-a szívbetegség miatt kerül rokkantnyugdíjba. A
belgyógyászati osztályok betegeinek is mintegy 40 %-át a sziv- és érbetegségek teszik ki. Lényegében egy uj népbetegség alakult ki, amely
nek okai és hatásai az egészségügyi keireteket messze túlhaladhatják,
kumulált egészségügyi, társadalmi és gazdasági problémával kell szembenézni.
Az epidemiológiai vizsgálatok számos olyan tényezőre mutattak
rá, amelyek felelősek a keringési betegségek előfordulásáért. Azok a
társadalmak, amelyekre a cardiovasculáris betegségek nagy elterjedtsége jellemző, a gazdasági fejlettség magasabb szintjén állnak. Az
étkezési, dohányzási szokások jellege, a fizikai tevékenység korlátozottsága és a stresszhatások nagyban hozzájárulnak a betegség kialakulásához, előidézve a magasabb vérnyomást, cukorbetegséget, elhizást
stb.
A betegségek elterjedéséért felelős tényezők, az un. rizikófaktorok, nincsenek minden esetben közvetlen ok-okozati összefüggésben a
megbetegedéssel, de jelenlétük, halmozott előfordulásuk növeli a betegség előfordulásának valószínűségét, kockázatát. Több ipari országban a sziv- és érrendszeri halálozás ma is emelkedő tendenciát mutat.
A rizikófaktorok tanulmányozása és ezek csökkentése, kiküszöbölése
következtében az Egyesült Államokban például 1968. és 1976. között
mintegy 30 %-kal csökkent a keringésrendszeri halálozás. A vizsgált
paraméterek elemzéséből kiderült, hogy a vizsgálat ideje alatt a cigarettázok részaránya 2 3 %-kal csökkent, a megkérdezett családok fele
változtatott étkezési szokásain és életmódján a reklám, prograganda,
egészségnevelés és az orvosi tanácsok hatására.
Mindezek figyelembevételével, az Egészségügyi Világszervezet
ajánlása alapján az Országos Kardiológiai Intézet lakosság megközelítésű komplex megelőzési, gondozási programot dolgozott ki.
A kialakitott vizsgálati modell a következő elemeket

tartalmazza

1. Reprezentatív szűrés, rizikófaktorok gyakoriságának felderítése, és ehhez kapcsolódva, hatékony gondozási rendszer kiala
kitása.
2. Reprezentatív szociológiai adatfelvétel, az életmód /étkezés,
dohányzás, fizikai aktivitás, stb./ összetevőinek tanulmányozása.
3. Heveny ischaemiás szívbetegség és heveny agyi katasztrófa
regiszter felállítása.
4. Haláloki betegségek elemzése.

- 459 -

5. Egészségnevelési intervenciós program /ez az elem nem része a
számítástechnikai rendszernek/.
A fentiekben vázolt modell meghatározott területeken, kijelölt
populáción kerül megvalósításra.
A kutatási program kijelölt területei:
- a főváros IX., X., és XVII. kerülete,
- Pécs város és Siklós járás a POTE Szervezéstani
közreműködésével.

Intézetének

A vizsgálat tervezett időtartama: 1982. január 1-től kezdődően
10 év. /A korábbi években a IX. kerületben már folyt szűrési és szociológiai adatgyűjtés. Ezek az adatok részben összehasonlításra, részben bizonyos trendek, következtetések levonására adnak alapot./
A kijelölt területeken a reprezentatív szűrés- és szociológiai
vizsgálatba bevont populáció kiválasztása mintavételes módszerrel történik. A minták kiválasztásánál az Állami Népességnyilvántartó Hivatal
által rendelkezésünkre bocsátott területi szükitett adatállományból
indulunk ki. /Szükitett állományon a felnőtt lakosság 18-64 évig terjedő korosztályát értjük./
Ebből az állományból - egy-egy területre - 4000 fős random mintát választunk. A mintáknak ki kell elégiteni az Egészségügyi Világszervezet
kritériumait, amely szerint a felső három 10 éves korcsoportban
/35.-44., 45-54., és 55-64. életév között/ nemenként legalább 400-400
főt tartalmazzon a minta.
A szűrővizsgálatok végrehajtása az ernyőképszürő állomások munkájához kapcsolódik. A vizsgált személyek adatai, a szűrési eredmények,
az anamnézis, a dohányzási szokások és a vizsgált személy egészségi
állapotának minősitése az l.sz. ábrán látható adatlapon kerülnek feltüntetésre. Amennyiben a vizsgálat alapján a minősités rovatban a
"gondozandó" bejegyzés szerepel, erről értesitést kap a törzsállományban szereplő illetékes körzeti orvos. A jelenleg gondozás alatt állók
adatfelvételére és az állomány rendszeres karbantartására külön adatlap szolgál, igy a gondozottak követéses nyilvántartása gyakorlatilag
megoldható.
A szociológiai adatgyűjtés a szűrt populáció körében történik,
figyelembevéve azt az elvet, hogy egy családháztartásból csak egy fő
szerepeljen. A kérdőivek kérdőbiztosok közreműködésével kerülnek kitöltésre. /A szociológiai adatgyűjtéssel az időkorlát miatt most nem
foglalkozunk./
A reprezentatív adatgyűjtésekkel párhuzamosan a kutatási területek meghatározott kórházi osztályain az Országos Kardiolgóiai Intézet
irányelvei szerint adatfelvételre kerülnek az infarktus és agyvérzés
események. Folyamatában valamennyi kórlapot átvizsgálva, meghatározható azoknak a személyeknek a köre, akik a további vizsgálatokban résztvesznek'. Kitöltésre kerülnek a 2. és 3. ábrán látható eseménylapok,
amelyek a beteg adatain kivül a rohamra vonatkozó adatokat, a diagnózist, és a túlélésre ill. halálozásra vonatkozó adatokat tartalmazzák.
A KSH mortalitásra vonatkozó nyilvántartása alapján - a 4. ábrán
látható "Halálozási lap" alkalmazásával - felvételre kerülnek a kutatási terület meghatározott betegségeire vonatkozó halálozási adatok.
A rendszermodell az ESZTIK R-22 tipusu számitógépén kerül megvalósításra. A feldolgozás batch üzemmódra orientált, a programok OS
operációs rendszer felügyelete alatt futnak.
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HALÁLOZÁSI

LAP
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—
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Jelenleg az adatgyűjtés stádiumáhan vagyunk. Az adatrögzítés és
ellenőrzés MERA 9150 tipusu csoportos adatrögzítő berendezésen történik .
A rendszer kialakítása folyamatban van, még módosíthatja az elképzeléseket az esetlegesen felhasználásra kerülő IDMS adatbáziskezelő rendszer.
Áttekintve a modell elemei által*szolgáltatott adathalmazokat az
5. ábrán látható vázlat készíthető. Az ábrán követhető a feldolgozások
ill. alrendszerek lehetősége:
1. A vázolt adatgyűjtési irányokban az adatok önmagukban történő
feldolgozása:
- rizikófaktorok eloszlásának, társulásának, összefüggéseinek
feltárása;
*
- rizikófaktorok társadalmi meghatározottságainak elemzése
/összefüggések a társadalmi struktúrával, mobilitással, az
életmód egyes elemeivel/;
- haláloki betegségek statisztikájának

készítése;

- heveny ischaemiás és agyi katasztrófa esemény paraméterek
eloszlásának, összefüggéseinek vizsgálata.
2. összefüggések feltárása két adathalmaz között /közös részek
feldolgozása-/:
- rizikófaktorok morbiditási, rokkantsági, mortalitási öszszefüggéseinek vizsgálata;
- rizikófaktorok és keringési betegek összefüggéseinek, elemzése;
- szűrési-gondozási modell kialakitása.
3. Amennyiben á mintanagyság lehetővé teszi, személyre szóló
összefüggések keresése /több adathalmazban való előfordulás
esetén/
A kutatási program várható eredményei:
1. Keringési betegségek természetrajzának differenciáltabb megismerése, figyelembevéve a társadalmi tényezőket is. Ez a
megismerés az alapja a lakossági szintű diagnózisnak és terápiának.
2. Komplex prevenciós rendszer kialakitás módszereinek kidolgozása, az okok feltárásával, a helyzet pontos ismeretére épülő módszerekkel.
3. Társadalmi szemléletű orvosi működés megalapozása.
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SZÍVMŰTÉTRE VÁRAKOZÓK SZÁMÍTÓGÉPES NYILVÁNTARTÁSA
Ratkó István, Ruda Mihály, Csukás Andrásné, Vaszary Péter
MTA SZTAKI, Országos Kardiológiai Intézet
1978 óta az Országos Kardiológiai Intézet korszerűen felszerelt
Sebészeti Osztályán történik az ország extracorporalis szivmütétéinek
több mint egyharmada. A műtéti várakozó listán szereplő betegek száma
meghaladja az 1000 főt. A "nagyüzemi" méretek, a már-már áttekinthetetlen és állandóan változó adathalmaz miatt elkerülhetetlenül szükségessé vált a változásokat is rugalmasan követni tudó számitógépes
nyilvántartás. A rendszer kidolgozásakor a szívsebészek mellett meghallgattuk az intézet más részlegeiről is számos tapasztalt orvos
észrevételét. A szivmütétre várakozó betegek adatait előzetes ellenőrzés, javítások és kiegészítések után^ 1980-ban géprevitelre kész állapotra hoztuk. Kidolgozott és további fejlesztésre alkalmas rendszerünk az 1980. év eleje óta működik.
1. A rendszer

célja

1. Szivmütétre várakozó betegek nyilvántartása, a műtét előtti
felülvizsgálatra való besorolásuk.
2. A műtétre váró betegekről adott feltételeknek eleget tevő,,
uh. műtéti behívásra szolgáló listák előállítása.
3. A már műtött vagy valamilyen oknál fogva műtétre nem kerülő
/pl. meghalt/ betegek archiválása.
4. Szivmütéten átesett betegek megyei gondozásának
irányítása és ellenőrzése.

elősegítése,

5. Műtétre várakozó betegek megyei gondozásának segitése, irányítása és ellenőrzése.
6. Különböző táblázatok, statisztikák készítése, melyek az orvosok további munkáját /tudományos és szervezői/ elősegítik.
2. Az adatlapok

tartálma és

célja

Eddig háromféle adatlapot használtunk:
a/ Mütétre_vár^ozók_lag2a_!röviden!

=

Ezen történik a várako-

zókról azoknak a fontos adatoknak a felvétele, melyek a behívás
alapjául szolgálnak és információt adnak a kivizsgálás teljességéről .
b/ Mütét_előtti_felülyizs^

Célja, hogy a

műtéti behívásnál figyelembe vehessük a felülvizsgálat során esetleg módosult illetve eddig hiányzó uj adatokat. /Pl. uj műtéti
besorolás, halasztás, s:tb./. További célja az előzetes szürővizsMind a VIL, mind a MEFL lapon visszajelzés történik a beteg állapotáról, sorsáról. A visszajelző kódot "VIL-MEFL állapot"-nak fogjuk
hivni.

V
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gálát eredményével csökkenteni a téves műtéti behivások számát. A
MEFL tartalmazza a műtét előtti kivizsgálással kapcsolatos adatokat, valamint azt, hogy azok a betegek, akiket még műtétre nem javasoltak, hol és milyen szintű ellenőrzés alatt állnak. Módot nyújt
ezek ujabb felülvizsgálati behivására is.
cl

Mütgti.visszajelzési_l^_/röviden^_VIL/* Több célt szolgál:
- Változásjelentés. A műtéti behiváskor fellépő változások jelzése, melyek miatt a műtét esetleg halasztásra kerül vagy végleg
elmarad. Az uj műtéti besorolás jelzése, ha változott.
- Információt ad a számitógépnek arról, hogy kiket hivtak be műtétre, nehogy azokat a gép újra kiirja, mint behivandókat, és ezzel
megzavarja a behivás rendjét.
- Elrendeli azon egyéneknek archiválását, akiket megmütöttek, vagy
akiknek a műtétjére nem kerül sor.
- Jelzést ad a számitógépnek azokról akiket valamilyen okból később kell hivni - meghatározott vagy határozatlan időpontban.
- Azok archiválását is szolgálja, akiket törölni kell a várakozó
listáról.
3. Az adatlapok

használata

a/ VÁL
Az uj várakozókról az előjegyző orvos kitölti a VÁL-t /kódolnia
nia nem kell/ és hetente egyszer átadja a számítástechnikai csoportnak. Az adatok felvitele után a VÁL visszakerül a sebészeti
osztályra, ott tárolják.
A számitógép minden betegnek ad egy sorszámot mely a beteg
azonositója lesz. Ez a szám kerül a VIL-re és a MEFL-re is.
b/ MEFL
Műtét előtt kb. két hónappal műtét előtti felülvizsgálat történik.
A felülvizsgálatra behivandók listáját adott számú beteggel /ez a
szám a szívsebészet kivánsága szerint változtatható/ meghatározott
időnként adjuk meg, külön a felnőttekről,, külön a gyermekekről. A
lista átadása után a felülvizsgáló orvos dönthet ugy, hogy a felülvizsgálat szükségtelen - visszajelzést akkor is kell adni-"behívható" jelzéssel. Amennyiben a felülvizsgálat eredménye alapján "a
beteg archiválására kerül sor, ennek oka is kódolható.
• Archivált beteg az eredeti előjegyzési időponttal visszahozható a várakozó listára, de ezt MEFL-pal kérni kell.

cl

VIL
VIL-pal kell jelezni a műtéti listáról behivottakat. /A már fentebb
emiitett ok miatt./
Jelezni kell a behivás utáni történéseket /műtét megtörtént kontraindikált, halasztott, nem jelent meg, stb./.
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Amennyiben halasztás esetén az ujabb behivás időpontja nincs
megadva, a beteg 1 évig archiválásra kerül.
3 ! . Acut_betegek adataival_kapcsolatos_teendők
Azok az uj /előjegyzés nélküli/ acut betegek, akiknek a műtéte
azonnal megtörténik, nem kerülnek a várakozók listájára. Ezért, hogy
adataikat archiválhassuk, a VÁL adatait a VIL "műtét megtörtént" jelzésével együtt visszük a gépbe.
Régi várakozó beteg soronkivüli, acut műtétének jelzése szintén
VIL-on történik.
4. A betegberendelési

rendszer

szervezése

és

szolgáltatásai

Számitógépes futtatás hetente /egyszer/ történik. A behivandók
száma mindig több /pl. kétszeres/, mint a műtétre kerülők száma - egyrészt a kiválasztási lehetőség miatt, másrészt a már behivottak, de
meg nem jelentek pótlásának érdekében. A szívsebészet előre közli:
van-e valamilyen változtatás a régi feltételekben /ami az általánosan
megadottaktól eltérő/, amit a következő behivásnál figyelembe kell
venni. Pl. más férfi-nő, vércsoport, kor, műtéti besorolási arány stb.
Bármikor lehet a szokásostól eltérő, speciális kivánság a behívásra,
melyet egyedi esetként a számitógép teljesít. /Pl. "A" Rh poz. vércsoportu és 1 ao.-coronaria saphena bypass graftra váró budapesti betegre lenne szükség - donor!/ A listán a mindhárom adatlapon felvett
információk redundanciamentesen kerülnek kinyomtatásra. A szívsebészeti osztály hetente átadja az adatlapokat a számítástechnikai csoportnak - a számitógépbe az adatok bevitele és hibaellenőrzése hetente
történik. A behivási lista előjegyzési időpont és besorolási kategória
szerint rendezett. Meghatározott időszakonként listát adunk azokról,
akiket műtétre már behivtak és több mint 30 nap eltelt, de további
sorsukról nem történt visszajelzés. A számitógép havonta megvizsgálja,
hogy mennyi a műtéti feltételeknek eleget tevő várakozók száma. Ha
60 alá esik ezek száma, a számítógép jelzést ad.
A várakozókról bármikor listákat szolgáltathatunk különböző szemporitok szerint:
a./ Névsor szerinti lista /teljes beteganyagról, várakozókról,
archiváltakról/.
b./ Sorszám szerinti lista /mint előző/.
c./ Előjegyzési időpont szerinti lista a várakozókról.
Statisztikák
a./ műtéti tipús, vércsoport, kor
b./ műtéti besorolás, műtéti tipüs, kor
c./ műtéti tipus, lakhely /pl. megyék/, kor.
A felvitt betegekről különböző statisztikák adhatók.* Pl. 1 év alatt
milyen műtéti besorolású és műtéti tipusu betegek kerültek archiválásra, stb.

* Ld. melléklet.
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5. Mütétj behjvdst

méghatározd

logikái

feltétetek

A műtéti besorolás a következő feltételek figyelembevételével
történik: besorolási kategória /soron kivül, nagyon sürgős, sürgős,
egyéb/, előjegyzési időpont, nem,kor, vércsoport és a műtét nehézségi
foka /nehéz műtét pl. két műbillentyűre váró beteg/.
Ív A behivás sorrendjét az előjegyzés időpontjának évéből és hónapjából valamint a besorolási kategóriából állapitjuk meg. Az aorto-coronaria saphens bypass graftra váró betegeknél a coronarographia
időpontját is figyelembe vesszük / ez a vizsgálat 6 hónap alatt elévül/
2. A férfiak és a nők aránya ugyanaz az adott érték. Ez az arány
igény esetén változtatható.
3. A 6 évesnél nem idősebb gyermeknél a nemre nem vagyunk tekintettel
/gyermek = a 14 évnél nem idősebb beteg/.
4. A különböző vércsoportokból a kivánt arányban szerepelhetnek
a listán.
5. A műtét nehézségi fokánál figyelembeveendő feltétel: a műtétek
legfeljebb kétharmad része lehet nehéz.
6. A listán a besorolási kategóriák adott arányban szerepelhetnek
7. A felsorolt feltételeken kivül természetesen egyéb feltételek
is megadhatók, de adott feltételek figyelmen kivül is hagyhatók.
A már több mint egy éve működő rendszerünkben eddig semmi lényeges korrekcióra nem volt szükség. A szívsebészet korábbi kartotékrendszere - ha szabad igy kifejezni - archívumba került. A gépre vitt
adatok bármikor tetszés szerinti csoportositásbán, bontásban lehozhatok. így kap például az ország megyénként információkat tőlünk az országos kardiológiai hálózat munkájának segitése géljéből.
Dolgozunk a rendszer továbbfejlesztésén. Kibővitjük az adatbázist a praeoperativ vizsgálatokról /haemodynamika, rtg., stb./, a műtéti eseményekről, a közvetlen és késői postoperativ időszakról. Az
adatlapok ehhez már zömmel elkészültek. Célunk a centrum és az országos kardiológiai hálózat közötti folyamatos információcsere elérése,
így pontos képet nyerhetünk a késői műtéti eredményekről is és a műtétre nem kerültek sorsáról is.
óriási, csak számitógép segítségével kezelhető adathalmazokat
teszünk könnyen hozzáférhetővé a tudományos feldolgozáshoz, remélve,
hogy segitséget nyujtunk a még jobb sebészi, gondozási és szervezési
eredmények eléréséhez. Az eddigi tapasztalataink biztatóak és lelkesitően ösztökélőek a már működő rendszer továbbfejlesztéséhez.
MELLÉKLET;

Statisztikák

1. A pillanatnyilag várakozók, azaz az "aktiv" betegek száma. /Értékét jelölje VARPIL/
2. Az adott időszakban előjegyzettek száma /VARINT/.
Az időszakot a felhasználó megadhatja, pl. 1982. VI. 30. és 1982.
XII. 31. közötti előjegyzettek számára lehetünk kíváncsiak. Az
időszak megadásának módjára még visszatérünk.
3. Az adott időszakban előjegyzettek száma VIL-MEFL állapotuk szerint.
/ALLINT(I), I = 1,19/
Az időszakról ugyanazt mondhatjuk, mint az előbb.
A VIL-MEFL állapot a következőket jelenti:
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Rövidítése a
listán
MUT.BEH.

. VIL/3 kódja

•

MEFL/8 kódja
_

1

MUT.VOLT

2

NEM.EGY:

3

10

GOC

4

-

MAS.BWT.
NEM.IND.

•

-

/5

8

6

9

MEGHALT

8

'
9 '

'

EGYEB

11

'

13

10

14 •

BEH.(OK)

-

1

BEH.SK

-

2

ELOK.OK

-

3

KIV.UTAN

-

4

KEZ.SZUK

.

-

KONTRÁIN
NO INF

I

.

5

-

KEZ.UTAN

-

HALASZT

-

MASHOL-M

-

6
7
12

.

ÜRES

-

4. Az adott időszakban előjegyzettek száma műtéti besorolás szerint
/VARBES(I), I = 1,6/
• ' _ . _
5. Az adott időszakban műtötték száma VIL-MEFL állapotuk
/MUTINT(l) = 1 , 1 9 /

szerint

6. Az adott időszakban müüöttek száma diagnózis szerint.
/MUTDGN(I), I = 1,29/
Mivel lehet olyan, akit több diagnózissal műtötték, ezért
29
19
EMUTDGN(I)
£ EMUTINT(I)
1
1
7. Az adott időszakban műtötték száma besorolás szerint
/MUTBES(I),1=1,6/
8. Várakozók diagnózis szerint /OVDG(I), I = 1,19/
29
"
E OVDG(I) a VARPIL
1

•

9. Várakozók besorolás szerint
10. Adott időszakban archiváltak VIL-MEFL állapot szerint .
/ARCDG(I), I = 1,19/
11. Adott időszakban archiváltak besorolás szerint
/ARCBE(I), I = 1,6/
12. Adott időszakban az összes archiv

/KPOTA/

13. Adott időszakban az összes műtött

/KPOTM/
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EGY INTERAKTÍV PROGRAMSZERKESZTÉSI MÓDSZER ISMERTETÉSE
Ratkó István
MTA SZTAKI
A SZERKESZ nevü fortran program /SzP/ egy un. kiinduló programból
/röviden KP/ a felhasználó által megadott számadatok, karakteradatok
alapján összeállít két /szükség esetén egy/ fortran programot, az un.
célprogramokat /CP/.
A számadatok, karakteradatok, továbbá az, hogy a KP mely sorai
kerüljenek át a CP-ba, bizonyos feltételek figyelembevételétol függhetnek. Nézzük meg pontosabban, mit jelent ez.
Elöször is tisztázni kell a "feltétel figyelembevételének" fogalmát. A felhasználó szabhat pl. ilyen feltételt: a készitendö listán
csak olyan betegek legyenek, akik legalább egy éve /365 napja/ okésok .
Ezt egy megfelelő utasítássorozatnak a CP-be történő beépítésével érhetjük el. Természetesen, ha nem akarja a felhasználó figyelémbevenni ezt a feltételt, az utasítássorozat nem szerepelhet a CP-ben.
A KP a következő strukturáju:
1. feltételhez tartozó programsorok

n. feltételhez tartozó programsorok
Az ábrával kapcsolatban a következőket jegyezzük meg:
(i)

A KP nem minden sora kerül át a CP sorai közé.

(ii) A
egy vagy több olyan programsort jelöl, amely mindig
átkerül a KP-fae.
(iii) Egy adott feltételhez több helyen is tartozhatnak" programsorok.
j
(iv) Milyenek lehetnek a feltételekhez tartozó programsorok?
(a) Egyszerű utasitás, mely a feltétel figyelembevétele
esetén automatikusan átkerül a CP-be.
(b) Olyan utasitás, amely tartalmaz a felhasználó által változtatható adatot, pl.
IF(IDO.GT.365)G0T01
Ebben a sorban a 365 a változtatható adat. Ha az IDO
változóban tároljuk azt, hogy hány napja OKÉ-s a beteg,
az 1 cimkéjü utasitás az input file-ról történő beolvasás, akkor a fenti utasitás azt szabja meg, hogy a 365
napnál régebbi OKÉ-sok ne legyenek rajta a listán. Természetesen, ha a 365 napos okézás "soknak" bizonyul, a
felhasználó azt szeretné, hogy ez a határ pl. 180-ra
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legyen változtatható. Ennek biztosításához a KP-ben a
fenti programsort igy irjuk:
IF(ID0.GT.
Ixxxxxx
2)G0T01
Az aktuálisan szükséges számot az XXX-es sor helyére
fogja az SzP berakni.
(c) Un. "utasitáscsoport", pl.
M(l)=l
M(2)=l
M(28)=1
Az ilyen utasitáscsoportnak akkor van szerepe,
amikor pl. a 28 műtéti diagnózis közül csak a 7., 10.,.
12. és 13. műtét jöhet számitásba. Azaz, a készitendo
listára csak olyan betegeket akarunk rávenni, akiket
a fenti diagnózisok valamelyikével műtötték. Ekkor a
fenti utasitáscsoportból csak a 7., 10., 12. és 13. sorok kerülnek a CP-be.
Ugy is fogjuk ezt mondani, hogy az M( . ) tömbből a 7.,
10., 12. és 13. tömbelemekre van szükség.
A listára kerülés feltétele ugyanis /CP-ben/
M(I)=1. Pontosabban, ha valakinél a négy diagnózis
D1,D2,D3, és D4, az akkor és csak akkor lehet a listán,
ha
M(Dl)=1 vagy M(D2)=1 vagy M(D3)=1 vagy M(D4)=1 /kevesebb diagnózisnál értelemszerűen csökken a diszjunkciók
száma/.
Nézzük meg ezek után, hogy a KP milyen módon ad információt a
SzP számára arra vonatkozólag, hogy mi és hogyan kerüljön a CP-be.
Ezeket az információkat a KP 73.-75. pozícióiban helyezzük el az
alábbi módon:
Ha azt akarjuk, hogy a programsor minden feltétel nélkül bekerüljön a
CP-be, a 73.-75. poziciókat üresen hagyjuk. Egyéb esetben a 73.-74.
pozició a CP kialakításában résztvevő feltétéi sorszáma /max. 50 feltétel lehet/. A 76. pozición lévő szám értéke és jelentése a- következő: a, 1; a programsor változtatás nélkül kell b, 2; utasitáscsoport
1. utasitását jelöli c, 3; utasitáscsoport nem első utasitásait jelöli
d, 4; ehhez a programsorhoz tartozik változtatható számadat.
A SzP a következőképpen működik:
1. Felteszi a kérdéseit a felhasználónak:
A felhasználó válasza:

vagy n vagy v, melyeknek

jelentése:

i: figyelembe kell venni á ? előtti feltételt a CP összeállításánál
n: nem kell figyelembe venni
vi nem kell figyelembe venni, sőt a további feltételeket sem.
Bármilyen más B válasz esetén a gép kiirja:

- 471 -

• volt a válasza, s ez rossz
újra félteszem a kérdést
?
2. Miután a felhasználó már minden kérdésre válaszolt vagy valamelyik
re v választ adott, a gép megkérdezi:
tehát ön a következőkre válaszolt igennel:
?
... .7
... .7
Vagyis felsorolja az összes olyan feltételt, amelyet a felhasználó
figyelembe akar venni a CP-ben.
Erre a felhasználó válasza:
i: igen, ekkor a program futása folytatódik;
•
/bármi más/ a program leáll, a CP összeállítása nem történik meg.
3. Ezek után elkezdődik a CP összeállítása. A SzP egyenként, egymás
után megvizsgálja a KP sorait. Ha a 73.-75. pozició üres, akkor
ezt a sort átmásolja a CP-be. Ha nem üres, megnézi mi áll a 73.-74
pózición. Amennyiben ott olyan feltételnek a sorszáma áll, amit
nem kell figyelembevennünk /a megfelelő kérdésre n vagy v választ
adtunk/, akkor ezt a sort nem másolja át a CP-be. Ha a feltétélt
figyelembe kell vennünk, akkor a továbbiak a 75. pozición álló
számtól függően más-más módon alakulnak.
a. A pozíción 1 áll. A sort az SzP átmásolja a CP-be.
b. A pozición 2 áll. A gép kérdése:
Kérem a
Erre
4012
szolni:

7 feltételhez tartozó tömbelemeket.
formátumnak megfelelően az alábbiakat kell válahány tömbelemre van szükség
melyek ezek a tömbelemek

A

36. oldalon emiitett példában a válasz:
4 7101213
A SzP ettől a sortól kezdve a 2 és 3 /75. pozició!/ jelű sorokból a megfelelő tömbelemekhez tartozó sorokat átmásolja a
CP-be.
.
• c. A pozición 3 áll. Erről az előző pontban beszéltünk.
d. A pozición 4 áll. A gép kérdése:
Kérem a ...? feltételhez tartozó számot.
Erre 16 formátumnak megfelelően kell válaszolni. A beütött számmal a KP
1XXXXXX
sorában az XXXXXX karaktersorozatot helyettesiti, s az igy kapott uj sort viszi a CP-be.

- 472 SZERZETT VITIUMOS BETEGEK CSONGRÁD MEGYEI REGISZTERE*
Lenkehegyi Ibolya, Felkai Béla, Tordai Margit, S. Nagy Erzsébet
SZOTE Számítástechnikai Központ, SZOTE önálló Szívsebészeti Osztály
A Szegedi Orvostudományi Egyetem önálló Szívsebészeti Osztálya
megyei
és regionális kardiológiai, szívsebészeti feladatokat lát el,
kardiológiai szakfelügyeletet gyakorol Csongrád megyében és foglalkozik a sziv- és keringési betegségek kutatásával.
Feladatainak, tevékenységének megfelelően a szívbetegek kiválasztott csoportjait magában foglaló számitógépes információrendszert alakított ki. Elkészült és már működik
- az operált szívbetegek adatbázisát kezelő "betegkövetéses" programrendszer és
- a congenitalis vitiumos betegek megyei regisztere.
E programok kidolgozása és fokozatos üzembe helyezése 1974-ben kezdődött, és a programrendszerek elkészültekor azokról egy korábbi Neumann
Kollokviumon már beszámoltunk.
Jelen beszámolónk témája Csongrád megye szerzett vitiumos betegeit nyilvántartó programrendszer - a RESZIV'80 - ismertetése. A megyei regiszter tervezését 1980-ban kezdtük el, és ebben az évben befejeztük az adatbázis létrehozását, és a karbantartást, az archiválást, a rendszeres feldolgozást biztosító programrendszert is.
Az adatlap vázlatos felépítése:
Személyi adatok
- személyi szám
- körzeti orvos kódja
- területi gondozó kódja
Foglalkozás és rehabilitáció adatai
Diagnózis
- ennek biztossági foka
- funkcionális stádium besorolás
- szövődmények és társbetegségek
Vizsgálatok /csak időpontok/
Gyógyszeres kezelés
Műtétre vonatkozó adatok
- indikáció dátuma
- műtét dátuma
- ismételt műtét dátuma
Regisztrálás adatai
- beköltözés dátuma
- elköltözés ideje, helye
- halálozás ideje
* E tanulmány az Eü.M. által 12/4-21/499 jelölt, támogatott tárcaszintű kutatási téma keretében készült.
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Gondozási tennivalók
Egyéb adatok
A lapon összesen 103 kérdés van és ezen információk tárolására
körülbelül 20Ó gépi szó szükséges.
Az adatbázis információkat szolgáltat a tevékenységről /betegellátás,' szívsebészeti teljesítmény, gondozás/, a betegellátás mennyiségi feladatairól, a terápia - szívműtétek
eredményességéről, a
megyei kardiológiai morbiditásról és a szívbetegek egészségi állapoté
nak alakulásáról.
A feldolgozott adatok
- tartalmaznak megyei szintű vezetési információkat,
- támogatják a szívbetegek gondozását, és
- kutatási célokat szolgálnak.
A vezetési információkat táblázatban jelenitjük meg, amelyen
közigazgatási területenként /vagyis a szakorvosi kardiológiai gondozók ellátási területének megfelelően/ vizsgálhatók az adatok, vizsgál
' ható a gondozók tevékenysége.
A szívbe tegek gondozását segitó outvutg.k.
A szervezett gondozás feltétele - az információ oldaláról - a gondozandó betegek regisztrálása. Számitógépi információs rendszerünk biztosítja a kétirányú információáramlást a gondozás szervezetében az
alapellátástól a megyei központig, és lehetővé teszi a betegcsoport,
sőt a betegek egyéni sorsának a követését is. A gondozási-feladatról
a prevalencia és incidencia adatok informálnak, ellenőrizhető a gondozási tevékenység néhány fontos kritériuma: a felderítettség teljesés időben megtörténtek-e a szükséges vizsgálatok•és terápiás beavatko
zások /műtétek/. A számítógéppel asszisztált műtéti várakozási listák
a szívsebészeti feladatról informálnak és támogatják a szívsebészeti
munkacsoport tevékenységét. A műtéti várakozási listák révén automatikusan tájékoztatjuk a régióhoz tartózó megyei kardiológus főorvosokat is a területükről műtétre előjegyzett betegekről.
A területi szakorvosi sgondozó orvosa számára évente készülő regiszterek a következő adatokat tartalmazzák:
^
Személyi adatok: a beteg neve, személyi száma, lakcime, foglalkozása,
munkahelye.
A második adatcsoport a legfontosabb klinikai adatokat, igy a diagnózist, a funkcionális stádium besorolást /a beteg állapotát/, a műtéteinek évét tartalmazza, jelenleg műtéti listán van-e /vagy operál-t/,
esetleg ismételt műtét indikált, vagy a műtétbe nem egyezik bele. A
regiszterben megtalálható a beteg rehabilitáltsági állapota, és látha
tó a terápiás igénye.
A harmadik adatcsoport a gondozási tennivalókra vonatkozik, operativ
funkciója van. A tennivalóknál pl. a következő üzenetek jelenhetnek
meg:
-

elköltözött, az uj lakóhelyén orvosa értesitendő,
ambulanciára irányítani, tisztázandó a diagnózis,
ECHO vizsgálatra küldendő,
rehabilitálandó,
nem vitiumos /gondozás megszüntethető/,
de bármely egyéb, a gondozással kapcsolatos fontos utasítás adható.

II. Táblázat
Szerzett vitiumos beteg-regiszter. Csongrád megye

Prevalencia
- biztos dg. betegek száma
/lakosság ezreléke/
ebből nő
férfi
várható vitiumos szám
- kérdéses dg.-u betegek száma
/lakosság ezreléke/
- Összes gondozott beteg
Diagnózis megoszlás

Klinikai állapot
- I-II funkcionális stádiumban / %
- MS II-IV stádiumban /
zárt op. beteg III-IV stádiumban
- kombinált vitiumos III-IV s.-ban / %
ebből' operált beteg
- SR / Pitvarfibrilláció ?
- digitális / diureticum igény
Műtéti adótok
- műtéti várakozási listán van
a nem op. %-a
ebből ismételt op.
várható műtéti tipus zárt / nyitott
- mütétf listára került.a tárgyévben
- műtétbe nem egyezik bele
ebből várhatóan zárt op. lenne
nyitott op. lenne

A prevalencia,
vagyis.epidemiológiai
adatok informálnak a megyei
kardiológiai morbiditásról,
a gondozási
feladatokról, a gondozás aktivitását
menynyiségi szempontból
jellemzik.
A szegedi "modell-terület"
prevalencia
adatai alapján megállapítható
a várható vitiumos szám, a "hiány" megfelel a
latens
morbiditásnak.

Az operált, és nem operált betegek
funkcionális állapotá informál a betegcsoport egészségi állapotáról
és a terápia
eredményességéről.
Ez a gyógyszeres

terápiás

feladat,

A naptári évben a műtéti listára került
és á listán várakózó betegek száma a
szívsebészeti
feladatról és a gondozás
aktivitásáról
tájékoztat.

- "jelenleg elvi óp. indic. van" összesen
- operált betegek száma
- aránya a biztos dg. csoportban %
zárt o p . / %
extracorp. / %
- tárgyévi műtéti szám / sokévi átlag
- up-to-date várható op. betegek száma
a csop. %-a
A rehabilitáltság helyzete
- rokkant /nyugd.korhatár alatt/ / %
keresőképes korú vitiumosok %-a
operált rokkant / az operáltak %-a
nem op. rokkant / a nem op. %-a
- foglalkoztatott rokkant / a rokkantak %• a
- nyugdijaskoru
- nem kereső foglalkozású

— — *

—•

Ez jelenti a műtéti várakozási listán,
lévő betegek számát + akik abban a
stádiumban vannak amelyben a műtét
elvben indikált, de a műtétbe nem
egyeznek bele, vagy vizsgálatuk még

nem történt meg.

• Az operált betegek + azok száma akiknek a műtét jelenleg elvben indikált.
A rehabilitáltság helyzete
gondozás eredményességével
tásával is összefügg.

a terápia,
és aktivii

Táppénzes napok száma
Regisztrálás adatai
- tárgyévi uj"regisztrálás
ebből uj beköltözés
- elköltözés t
- törlés /nem vitiumos/
- meghalt / évi mortalitási ráta
ebből operált / mortalitási ráta
nem op. beteg /mortalitási ráta

A regiszterben

történő

"mozgások".

/A táblázat első oszlopában látható az adatok vázlatos szerkezete, a második oszlopban
pedig az információkat tüntettük fel./

-

476

-

Az alapellátás orvosát tájékoztató lista a körzetében élő, regisztrált betegek személyi
és legfontosabb klinikai adatait tartalmazza. A körzeti or-vos ezen a listán évente visszajelentheti a változásokat, uj betegeket, vagy törlést és a táppénzes napok számát.
Az előadásban példákat is bemutattunk a feldolgozott adatokból:
gondozással kapcsolatos információkat, idősorokat. Ezek közül az
1. ábrán epidemiológiai adatokat, prevalencia idősort látunk M gondozási/közigazgatási területen. A gondozás aktivitásának fokozódását
jelzi a prevalencia /a felderitett, regisztrált és gondozásba vett
betegek számának/ növekedése, amely 1981-ben megközelítette a 3 % körüli várható értéket. Az is megfigyelhető, hogy az adatoknak a körzetorvosokkal történt egyeztetése - amit a számítógépi információs
rendszer tett lehetővé - az adatok pontosságát javította.
THE VALENCIA líftjOA H

SONDOZ/SI/KOUMZAATTUi TERÜLETEN

TREVMENCIA

A 2. ábrán az epidemiológiái kutatást szolgáló adatfeldolgozás
egy példáját láthatjuk, a vitiümos betegek ötéves korcsoport-'specifikus prevalenciáját, "korfáját".
összefoglalva, a szívbetegek egyik jelentős kategóriáját magában
foglaló, működő egészségügyi információrendszert ismertettünk, amely
megyei szintű vezetési információkat szolgáltat, támogatja a szívbetegek gondozását és szívsebészeti ellátását, továbbá epidemiológiai és
a rehabilitációval kapcsolatos kutatási célokat szolgál. Arra törekedtünk, hogy beszámolónkbán a rendszer információs teljesítményét is
bemutassuk.

A

m
m

m

SZERZETT/ RHCUMAS VTTIUMOS BETEGEK 5-EVES KORCSOPORT-SPECIFIKUS PREVALENCIÁOA
( ¿LÖK /OPERÁLTAK) M 6ONLOZÁSI TERÜLETEN , 1981

a

??. in ia 1«. i*. 17. ia a «. t
ma.

3. ábra

7.

a

a. i a 12. 1*.

77.7«. 7«. ?a i a
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VÉRKÉSZÍTMÉNYEK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK
SZÁMÍTÓGÉPES KÖVETÉSE •
Lukács Tiborné, Kerényi Mária
Zala megyei Tanács Kórház-Rendelőintézet

Zalaegerszeg

A vérrel történő gyógyítás számos lehetőségét felismerve világszerte nő a vérből előállított készítmények és gyógyszerek felhasználása. Mindez napról-napra fokozottabb terhet ró a vértranszfuziós állo
mások dolgozóira, beleértve az ezzel járó adminisztrációs tevékenységet is. Egyre inkább jelentkezik az igény a számítástechnika alkalmazásán alapuló információs rendszerek kialakítására.
Számitógépes donornyilvántartás az ország 4 megyéjének több., mint
tiz vértranszfuziós állomásán működik. Köztük 1980. január 1. óta
üzemel a Zala megyei is, mely 3 állomás munkáját segiti. A rendszer
számos - addig el nem készített - listát, kimutatást ad, de a napi adminisztrációs munkának csak egy részét váltja ki.
Kedvező tapasztalataink alapján a korszerűsítés következő lépése
a vér- és plazmakészitmények készletnyilvántartásának gépre vitele
volt.
A vértranszfuziós állomások tevékenység- és
információrendszere;
a vérvételen, vagy plazmaadáson megjelent donorok személyi és véradással kapcsolatos adatait a ZALASZÁM által a megyei Kórház területére
kihelyezett Videoplex 3 adatrögzítő munkaállomáson rögzitjük. A hibavizsgálatok után a számitóközpont kéthetente meghívót készit a donorok
részére.
,
Havonta a Vöröskereszt szervezeteknek a véradás' szervezését segitő .
névsorokat ad, a vértranszfuziós állomásoknak sürgőséggel hivható donorokról listát és tervteljesitési adatokat biztosit. Negyedévente,
félévente és év végén egyéb orvosszakmai szempontok szerinti gyűjtéseket végez.
Az előállított vérkészítményeket egyrészt transzfuzióra használják a megye kórházai, vagy az OHVI-n keresztül a budapesti kórházak;
másrészt a Humán Intézetbe juttatva ott a csak vérből előállítható készítmények gyártása történik, melyek visszajutnak a kórházakba.
A vérkészítmények előállításának és felhasználásának bizonylatait
rögzítve, a számitóközpont havi feldolgozásai során a vértranszfuziós
állomások a készítmények forgalmáról és a transzfúziós felhasználásokról részletes információt kapnak.
.' ^ .
A vérkészítmények számitógépes nyilvántartó rendszerével szemben
támasztott alapkövetelmények a következők voltak:
- visszakérdezhetően kövesse a készítmények útját teljes, folyamatában a donortól a felhasználóig;
•
- biztosítson pontos készletnyilvántartást
gyártás, kiadás/;

/készlet, bevétel,

- váltsa ki a vértranszfuziós állomások napi készítményekre vonat
kozó adminisztratív munkáját és készitse el a havi, féléves és
éves jelentési kötelezettségek összesítéseit;
- a lejárati idő előtt irja ki a fel nem használt készítményeket;
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- készitményfajtánként adja meg az intézet, osztályok transzfúziós felhasználásával kapcsolatos információkat;
- transzfúziós eseményeknél visszakérdezhető legyen, hogy egy
beteg mély donor/ok/tói, milyen vérkészítményt kapott, illetve,
hogy milyen transzfúziós szövődmény lépett fel;
-.adja meg a vérkészítmények kiadásának számláit.
A részletes helyzetfelmérés szerint a vértranszfuziós állomásokon
több, mint 30 félé készítmény fordul elő. Á tárolás módja és a felhasználás célja szerint számuk még többszöröződik. A gyártási mozgások
követését nehezíti, hogy egy készítményből több azonos, vagy több másféle készítmény lesz; de több készítményből is készül több másféle készítmény.
A felhasználás szerint azonos készítménynek többféle ára is lehet.
A vértranszfuziós állomások adminisztrációs munkája azonos a megyében.
A használt bizonylatok száma csak 12, de egy azonos bizonylatnak számos funkciója van.
A készitménynyilvántartó rendszer komplex egységet képéz a Zala
megyében már üzemelő donornyilvántartó és fekvőbeteg-ellátást követő
Kórlapfej rendszerekkel. Használja a már meglévő file-okat:
a donornyilvántartó rendszerből:
a véradók személyi törzsét,
a halmozott forgalmi file-t;
a Kórlapfej rendszerből:
az intézménynév törzset,
az osztályok törzsét,
a BNO törzset,
a kórlapfej forgalmi file-t.
Uj törzsek: a készítmény törzs /kód, megnevezés, lejárati idő/,
mozgások törzse /készitmény kódja, felhasználás, ár/,
szövődmények megnevezése, szótár.
Készítmény-rendszerünk a donornyilvántartás forgalmi file-t' inputként használva bevételezi a véradással nyert teljes vért. Plazmaadásnál az előállított vörösvérsejt koncentrátum visszatranszfundálását is külső input nélkül kiadásba helyezi. Az egyéb bevételeket, a
készítmények gyártását és a kiadásokat hasonló rekordképpel rögzítjük.
Ellenőrzések után a hibátlan rekordokból a program létrehozza á készitmény forgalmi file-t.
Havi, féléves, éves és eseti feldolgozások készülnek.
A készletmozgások táblái a következők:
- Bevételezett vér- és plazmakészitmények /havi, éves/
vértranszfuziós állomásonként. Készitményfajtánként
jelzi a havi nyitókészletet, a naponta bevételezett mennyiségeket és egységeket bevételi mozgásonként. Havi és időarányos összesítéseket is tartalmaz.
- Kiadott vér- és plazmakészitmények /havi, éves/
vértranszfuziós állomásonként. Készítményenként mutatja a
felhasználást naponta mennyiségben és egységben, felhasználó
intézetenként és célonként részletezve, összesítés után havi
zárókészleteket is tartalmaz a tábla.
- Lejárt határidejű készítmények /havi/
A készitmény törzsben nyilvántartott lejárati idő előtt
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jelzi a tábla, hogy mely készítményeket kell mielőbb felhasználni, illetve már selejtezni.
. - Más területre kiadott készítmények pénzügyi elszámolása /havi/.
A tábla a megyén belüli, vagy megyén kivüli intézményeknek
adott készitmények részletes számlája.
A transzfúziós

felhasználás

táblái

a következők:

- I n t é z m é n y transzfúziós felhasználása /havi és éves/.
A tábla a megye fekvőbeteg intézményeiként csoportosítva
mutatja a betegellátó osztályok tárgyhavi vérkészítmény
felhasználását. Szakmánként és intézetenként összesítést
is tartalmaz.
- Betegellátó osztályok transzfúziós adatai /féléves/.
A tábla osztályonként, készítményenként adja meg a transzfúziós felhasználás mennyiségét. Feltünteti az egyes készítményeknek az összes transzfundált készítményhez viszonyított %-os arányát, az egy ágyra és egy kiirt betegre eső
felhasználást. Szakmánként, kórházanként és megyére összesített adatokat is tartalmaz.
- Transzfúziós ésetek szövődményei /félévenként készül/.
A tábla kórházanként tájékoztat az egyes osztályok transzfúziós eseményeinek számáról készítményenként. Kiirja az
előfordult szövődmények megnevezését és számát. Intézetenkénti és megyei összesitést is tartalmaz.
- Készitmények pénzügyi elszámolása /havi tábla/ .
Intézményenként, osztályonként számla formájában tartalmazza
a transzfundált készitmények nevét, mennyiségét, egységárát,
és forint összegét. Időarányos forint felhasználást is
mutat.
- Egy beteg transzfúziós eseményei /eseti/.
A beteg törzsszáma alapján a tábla először tartalmazza a
beteg azon ápolási adatait - intézmény, osztály, időtartam,
diagnózis tipusa, BNO megnevezése /Kórlapfej rendszerből/ -,
amely alatt a transzfuzió történt. Mutatja a transzfuzió
idejét és a készítmény nevét, majd•feltünteti a készitmény/ek/ előállításához vért adó donor/ok/személyi számát,
nevét, lakcímét, véradás helyét és idejét /donor rendszerből/.
- Egy donor vérének felhasználásai /eseti/.
A tábla tartalmazza a megadott személyi szám alapján a donor
nevét, adott időszakban történt véradás/ai/nak idejét. Kiirja a donor véréből előállitott készitmények megnevezését,
azonosítóját és a felhasználásra vonatkozó adatokat. Transzfúziós kiadás esetén megjelenik a transzfundált beteg törzsszáma és a transzfuzió ideje is.
A "kódrendszer kialakításánál figyelembe vettük az ÉSZTIK által a
morbiditási vizsgálatokhoz kidolgozott azonosítókat /intézménykód,
osztály kód, beteg törzsszáma/. A készitménynyilvántartó rendszer további azonosítói a készitménykód, mozgáskód és szövődménykód.
A rendszer inputjai az eddig is használt bizonylatok, kevés változtatást hajtottunk végre a készitmény gyártások naplóinak vezetésénél.
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A programok elkészültek, létrehoztuk a hiányzó törzseket; jelenleg folynak az output táblákat készitő programok teszteléséi. A rendszer üzemszerü működésének tervezett időpontja 1983. január 1.
A külföldi szakirodalomban több helyen J,s beszámolnak működő
számitógépes vérbank rendszerekről [1-10]. Valámennyi elvi felépítést,
esetleg output szemelvényeket közöl. Kivétél nélkül minden rendszer,
on-line kapcsolatot kiépítve, több külső terminállal működik. Ezek
átvételé a hazai megyei gycikóriát számára több ok miatt lehetetlen.
összefoglalva, az általunkkidolgozott készitménynyilyántartó
rendszer a megyei vérellátás részére készült.
Kapcsolható a donornyilvántartó rendszerhez és az országosan elrendelt KÖRLAPFEJ számitógépes feldolgozásához.
Megvalósításával lehetséges a vérrel történő pontos elszámolás.
Követhető a vér utja a donortól a felhasználóig, illetve a szakmai
célkitüzésékben megfogalmazott valamennyi követelmény. Az eddigieknél
bővebb információk nyerhetők a készítmények forgalmáról, a transzfúziós felhasználásokról.
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PULMONOLÖGIAI ZÁRÓJELENTÉS FELDOLGOZÁSA AZ ORSZÁGOS KORÁNYI
TBC ÉS PULMONOLÖGIAI INTÉZETBEN
Kazsoki János, Stolmár Ede, Kériné Kenéz Mária, Vadász Imre
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet,
Budapesti Műszaki Egyetem •
Bevezetés
A Pulmonológiai zárójelentések számitógépes feldolgozását megelőző időszakban az egyes fekvőbeteg intézetek ill. osztályok csak az év
végi összesítő statisztikát küldték Intézetünk Statisztikai és Módszertani Osztályának. Ezáltal a megyei, országos irányító szervek csak
évenként, az éves statisztikák összehasonlításával értesülhettek a
tendenciákról. Ezenkivül, mivel az egyes zárójelentések a területi
intézeteknél maradtak, lényegében lehetetlenné vált az általános statisztikák, illetve a kórlapraktárakból előkeresett zárójelentések
adatain tulmutató összefüggések, vizsgálatok, tudományos elemzések
elvégzése.
Azért, hogy a betegforgalom növekedése ellenére lehetséges legyen
az irányítás és az intézetek közötti folyamatos információcsere, és a
tudományos kutatómunkákhoz a megfelelő adatok biztosítása, szükségessé
vált a zárójelentések adatainak számitógépes feldolgozása.
A számítógépes

rendszer

folyamata

A rendszer alapbizonylata a "Pulmonológiai beteg zárójelentése",
amely közvetlenül alkalmas adatrögzítésre. A zárójelentés tartalmaz
általános részt, amelyben a beteg, az Intézet adatai és az időpontok
szerepelnek /ez az Egészségügyi Minisztérium utasítása értelmében megegyezik a Kórlapfej megfelelő részével/, és szakmaspecifikus részt,
amely a tüdőosztályokon kezelt betegek állapotának és kezelésének lényeges jellemzőit tartalmazza.
A számitógépes rendszerbeli bizonylatáramlást és információszolgáltatást az 1. ábra mutatja be. Az osztályadminisztrátorök minden hónap 5-ig elküldik az előző hónapban összegyűlt zárójelentéseket Intézetünk Számítástechnikai Csoportjának. Itt történik a bizonylatok
olvashatóságának ellenőrzése, a beküldött zárójelentések számának
naplózása, rögzítésre továbbítása, és az eredmények intézetek felé
postázása.
A zárójelentések adatai rögzités után mágnesszalagon kerülnek be
a számitógépes feldolgozó rendszérbe, ahol a hibás zárójelentésekről
javitóláp készül, amelyet visszaküldünk az osztályoknak, illetve megtörténik a rekordok állományokba illesztése és feldolgozása.
A rendszer

programjai

A rögzített zárójelentések számitógépes feldolgozását mutatjuk
be a 2. ábrán /ZL1VLD1/. Első lépésben megtörténik a rekordok összes
mezőre kiterjedő ellenőrzése. Amennyiben a lényeges mezők hibásak,
vagy egymásnak ellentmondóak, a rekord tartalék mezőjébe kódolva bekerül a hiba, és a rossz rekordállapot. Jó minősítésnél a tartalék mezői
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záró jelent és
kitöltés,
javítás
zárójelentés
gyűjtés,
továbbítás
KORÁNYI
ADATELŐKÉSZÍTÉS

adatelőkészítés
naplózás

hibalista
javítólap

számitógép
feldolgozó
rendszer

összehasonlító
stat.

1. ábra. A pulmonológiai zárójelentést feldolgozó rendszer
folyamata
be a feldolgozáshoz szükséges információk /pl. ápolási napok száma,
életkor, betegségcsoport, stb./ kerülnek.
A kapott munkaállományból a további feldolgozás előtt intézetenként és osztályonként kiirjuk /ZL1NAP1/ a jó és rossz rekordok darabszámát, a törzsszámokat és távozási időket. Ezeket egybevetjük az
adatelőkészítés naplózás adataival. Esetleges eltérésnél rövid célprogrammal még a feldolgozás előtt a megfelelő helyre tehetjük a rekordokat.
Szintén a munkaállományból történik a rossz rekordokról a javitólap készítése /ZL1HJB1/. A javitólap tartalmazza a zárójelentés azonosításához szükséges főbb mezők adatait, külön megjelölve a kijavítandó
hibás mező/ke/t.
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Ezután következik a jó és rossz rekordok beillesztése /ZL1JMG1
illetve ZL1RMG1/ a jó és rossz rekordok állományába, s egyben megtörténik az állományok archiválása is két példányban. A beillesztés minden fázisában két, teljesen azonos régi állapot áll rendelkezésre, s
csak ellenőrzés után folytatják a' programok a beillesztést illetve
archiválást, igy hiba esetén a fennmaradt két példány bármelyikével
újra indithatók, vagy folytathatók a programok.
Beillesztés után feldolgozásra készen állnak az állományok. Negyedévenként készitünk az intézeteknek és osztályoknak alapstatisztikát, amelyben forgalmi, kitöltöttségi és betegségcsoportok szerinti
statisztikai adatok szerepelnek. (3.-4. ábra)
A visszaérkezett javitólapokat rögzités után a teljes zárójelentés rekordképére alakítjuk /ZL1JBT1/, majd ezeket is ellenőrizzük a
ZL1VLD1 programmal. Az ellenőrzött javitó rekordokkal megtörténik a
rossz állomány javítása. A kijavított rekordokat a tartalék mezőbeli
információk kitöltése miatt ismét feldolgoztatjuk a ZLlVLDl-el, majd
a ZLlJMGl-el beillesztjük a jó állományba. A maradék rossz rekordokat a ZLIRMGl-el visszatesszük a rossz állományba. A ZL1HST1 hibastatisztika alapján folyamatosan informálhatjuk az osztályokat; mely mezők kitöltésére fordítsanak fokozott figyelmet.
Év végén a maradék, esetleg javítható rossz rekordokat a tipikus
hibák szerint a ZL1RJP1 programmal javítjuk. A teljes állományból elkészítjük a fekvőbeteg intézetek éves statisztikai jelentését /D-lap/
így azok az intézetek, amelyeknél a rossz rekordok aránya nem tul magas /20 % alatti/, mentesülnek a D-lap kézzel való elkészítésétől. A
többieknek a számitógépes D-lap tájékoztató jellegű.
Az állományokból bármikor végezhetők év közben eseti lekérdezések, amelyek külön célprogramokkal történnek [11.
A rendszer működéséhez szükséges további állományok az adatelőkészítés naplózó, az intézetek/osztályok adatait tartalmazó "Intézeti
jellemzők" és a futások során végrehajtott programfázisokat tartalmazó állomány.
A feldolgozás OS operációs rendszerben PL1 nyelven megirt programokkal működik az ESzTIK R-22 számitógépén. A programkönyvtárak és
adatállományok tárolására 1 db 30 Mbyte-os lemezcsomagot használunk.
A jó és rossz állományokat érintő minden változás esétén a teljes lemezt két példányban szalagra mentjük. Az év végi mentések szolgálnak
az éves állomány archiválására.
A feldolgozás

tapasztalatai

A számitógépes feldolgozó rendszer biztosítja a folyamatos infor
mációáramlást az Országos Intézet és az egyes intézetek között. Az
egységes zárójelentés szakmaspecifikus része bizonyos információk
hangsúlyozásával koordináló szerepet is betölt a szemlélet alakításában. Az adatlapokkal kapcsolatos értelmezési kérdések tisztázása hozzájárul a használt kifejezések, fogalmak egységes értelmezéséhez.
Az első javitólapok visszaküldése utáni negyedévben azonnal felére csökkent a hibás zárójelentések száma.
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Lehetővé vált év közben folyamatosan figyelemmel kisérni bizonyos
betegségek előfordulásának, területi eloszlásának alakulását, igy kirivó esetben az ok Megkeresése támpontot nyújthat megelőző beavatkozásra.
A továbbfejlesztés

lehetőségei

A zárójelentés szakmaspecifikus részének változtatásával az öszszegyült tapasztalatok alapján kialakítható más ágazatok egységes
zárójelentési lapja is.
Az évente archivált zárójelentésekkel mód nyilik olyan összefüggések, kutatások elvégzésére, amelyek eddig elképzelhetetlenek voltak.
A zárójelentési rendszer összekapcsolása a tüdőgondozói információs rendszerrel [2] lehetővé.teszi betegkövetéses rendszer kialakítását a tüdőgyógyászatban.
KöszönetnyiIvánitás
A szerzők köszönetet mondanak Prof. Dr. Schweiger Ottónak, hogy
aktiv támogatásával, orvosszakmai oldalról való koordinálásával és
tanácsaival lehetővé tette és segítette a számitógépes rendszer kifejlesztését.
Köszönet illeti Dr. Ajkay Zoltánt és Dr. Kovács Gábort a fejlesztés során felmerült kérdések tisztázásában nyújtott segítségükért.
Köszönjük az ESzTIK vezetőinek és munkatársainak, hogy a programrendszer kialakitása, adatrögzítés és az üzemeltetés során bármikor
számíthattunk konstruktiv együttmüködésükre.
Irodalom
[1]

Angyal I., Schweiger 0.: "Az 1981. évi pulmonológiai zárójelentések számitógépes értékelése." 11. Neumann János kollokvium,
1982, Szeged.

[2]

Kériné Kenéz M., Ajkay Z., Bársony T.-né: "A tüdőgondozók információs rendszerének megújítása." 11. Neumann János kollokvium,
1982, Szeged.

0
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AZ 1981. ÉVI PULMONOLŐGIAI ZÁRÓJELENTÉSEK SZÁMÍTÓGÉPES ÉRTÉKELÉSE
Angyal Ístván, Schweiger Ottó
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai

Intézet

Az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet több éves fejlesztő munkával kifejlesztett egy számítógépes feldolgozásra is alkalmas adatlapot zárójelentések céljára. Az adatlap bevezetésének célja
a fekvőbeteg intézetek működésének egységes szempontok szerinti követése. Ez az adatlap az első lépés volt a pulmonológiai hálózat egészét
átfogó számitógépes adatszolgáltató rendszer felé. E rendszer működő
részeiről a kollokviumon a "Pulmonológiai Zárójelentés Feldolgozása az
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetben" [1] c. előadásban
hallhatnak. A továbblépés irányáról pedig kollégáim posztere szól '[2],
1981-ben a zárójelentés adatlapot 17 intézetben próbálták ki.
Azoknál az intézeteknél, melyek egész éves kitöltést vállaltak, az
adatszolgáltatási feladatok nagyrészet a számitógép végezte el. Az 1.
sz. melléklet az adatlapot mutatja.
Az a tény, hogy 1981 végén egy kb. 15 ezres adathalmaz állt rendelkezésre, az értékelő munka megújítását is kívánta, annál is inkább,
mert ez év végére már a teljes hospitalizált beteganyagról rendelkezésünkre állnak majd az adatok.
A számi tógépes feldolgozás lehetővé teszi:
a/ az országos és területi összesítéseket,
b/ a területek és intézetek közötti összehasonlító értékeléseket,
„
c'
c/ a hálózat jelene és jövője szempontjából érdekes speciális kérdések részletes megvizsgálását. /Gyógyszerelés,
diagnosztikai módszerek helyzete, morbiditási körülmények, stb./
Az adatok tudományos kutatás céljaira is hozzáférhetők.
Az 1981-ben és 1982-ben gyűjtött adatok feldolgozása bebizonyította, hogy az adatlap és a hozzá csatlakozó számitógépes rendszer a
vele szemben támasztott követelményeknek megfelel. Az a/ pont alatti
feldolgozások ma már rutinfeladatnak számítanak /lásd [!]/. A b/ és
c/ alatt emiitett értékelések olyan részletességgel készíthetők ami a
manuális értékelés idején megvalósíthatatlan volt. A következőkben,
ezekről lesz szó.
A z intézetek hospitalizált beteganyagának összehasonlító értékelése a betegek életkori, nemek szerinti eloszlása, valamint a betegségtipusok és ápolási idők megoszlása alapján készült. Ha egy intézetben a beteganyag diagnózisok szerinti eloszlása jelentősen különbözik
az országos átlagtól, akkor ez területi okokra vagy értelmezési problémákra irányithatja a figyelmet.
A 2. sz. mellékletben néhány fontos betegségcsoportban azok az
intézetek szerepelnek, ahol a hospitalizált betegek aránya legjobban
eltér az országos átlagtól. A nemek aránya az adatállomány egészét
tekintve kb. 2:1 a férfiak "javára".
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A következő betegségek esetén ettől lényegesen eltérő arányt
találtunk:
6:1
/férfi:nő/
'Abscessus "és empyema
4:1
Chr. Bronc. obstrukció:C
1:1,5
Asthma
5:1
Primer hörgőrák
1:2
Sarcoidózis
Érdekes megjegyezni, hogy chr. bronchitis obstrukció nélküli esetben
a férfi:nő arány 1,5:1.
A betegek életkori megoszlása epidemiológiai jelentőséggel bir.
A fontosabb betegségcsoportokban az életkori átlagokat a 2. sz. melléklet mutatja. Az átlagok természetesen intézetenként különbözők. Az
olyan intézetek közül ahol a betegszám elég magas, feltüntettük az
előfordult minimális és maximális életkori átlagot.
Az ápolási idő az ápolási tevékenység fontos mutatója. Szakmailag értékes összehasonlitást ad az egyes fő betegségcsoportokban az
ápolási idők intézetenkénti átlagának /és szórásának/ összehasonlítása.
Speciális kérdésként a kórházba kerülés módját is vizsgáltuk.
Kiderült, hogy a TBC-s betegek kb. 25 %-a került be mentővel sürgősséggel. Tisztázatlan diagnózis esetén ez áz arány 40 %. Kedvező, hogy
5 % alatt van a mentővel nem sürgősséggel bekerülők aránya.
A chr. bronc. diagnózissal kezelt betegek adatainak feldolgozása képezte' az egyik speciális vizsgálat tárgyát. Ebből a vizsgálatból mutat
egy érdekes ábrát a 3. sz. melléklet.
A számitógépes lehetőségekhez alkalmazkodó adatelemző" rendszer
kialakítása jelenleg is folyik. Olyan rendszer kifejlesztése a cél,
ami rugalmasságánál fogva más adatszolgáltató rendszerhez is kapcsolódhat, például a kísérleti stádiumban lévő gondozói információs rendszerhez [2]..
Irodalom
[1]

Kazsoki J., Stolmár E., Kériné Kenéz M. , Vadász I.:
Pulmonológiai zárójelentés feldolgozása az Országos Korányi TBC
és Pulmonológiai Intézetben.

[.21

Kériné Kenéz M. , Ajkay Z., Bársony T.-né:
A tüdőgondozók információs rendszerének megújítása.
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PULMONOLÓGIAI

BETEG

1. Törzsszám

2. Gyógyintézet

3. Osztály

4. Orvos

7.

Beküldő

DE

Sürgősség

Név

ZÁRÓJELENTÉSE

•

m

kódszáma
5. Felvétel ideje

19S|

9. Gazd. akt.

I

az osztály fejbélyegzője
6. Illetékes

10. Eddigi ápolások száma

Személyi
11. szám (ANHl

Lakcím

12. Irányító szám

13. Alapbetegség felfedezés módja:
(11 panasz,

(21 egyéb orvosi vizsgálat.

14. Betegség típusa: (1) alapbetegség,
(3) kísérőbetegség.

(3) EF azürás,

(2) szövődmény,
(4) sectios dg.

Diagnózis:

(4) agyéb szűrés.

I

1

I

4
5.

•

18. Rohamszerű nehéz lég.:
(Dvolt,

(2) nem volt

Anamnézis és status:

1

19

21. Lelete: (11 R í , (2) R2, (3) R3,
(41 RO, (5) Akt. TBC. (6) más kóró:

23. Felvételkor mellk. rtg elv. kiterjedése:
— egyold.: (1) min..
(2| mérs..
— kétold.:
(4) min.,
(5) mérs..

(31 kitér.
(6) kitér.

24. Rtg állapot táv.kor:
(1) negatív, (2) regrediáit, (31 változatlan, (4) progrediált
Mellkas R T G leletek:

26. E K G :
(2) kóros.

(1) norm.
(3) kétes

Rezisztencia:
(1) resist.,
EKG. ás bakteriológiai

•

•
•

•

•

19. Hallgatózással sípolás:

(1)van,

(3) határért.

,Q
a M 4».

CM

csoportok

• Primér ec.
(1) als« ápolás, (2) ismétalt ép.,
nem resecált, (3) ism. ép., resec
tióval szan., (4) ism. ép., resecált
recediva
- Chr. br. obstr.: ( I I B . (2) C,
- Asthma br.:
(1) Extrinsic, (2) intrinsic.
(31 Vegyes.
(4) nem meghetározott

•

- Tbc: (1) Ia1, (2) Ia2, (3) I b i .
(4) Ib2. (5) I I . (6) III,
(2) nincs

22. Felvételkor mellk. rtg elv. jeli.:
(31 szabálytalan (infiltrétum)
(5) üreges
(7) középárnyék kóros
25. Ált.

•

1
(4) disseminált (gócos)
(61 csikárnyék
(8) egyéb kóros

2.
3.

bakteriológia:
(1) történt, neg., (21 történt, pos., (3) nem történt

27. TBC baet. status: (1) direkt, neg..
Felvételkor
x
(21 direkt poz., (3) teny. poz. 14) teny. neg.. (5) atypusos, (6)teny.foly.

(2) érzékeny.

vizsg. lelete:

•
•
•

17. Gondozási

•

c
I
I
c

7

•

(5) egyéb

16. Felfedezése:
(11 jelen ápoláskor
(2) mér ismert volt

15. BNO

1

1

20. Utolsó
EF éve:

•

TG.

I N H 30.

l.sz. melléklet

•

•

Távozáskor. . . . x

28.

R AMP 31.

•

•

ETB 32.

•
•

33. W t e m
(1)
(2)
(3)
'4*
(5)

vizsgálat:

bronchoscopia
mediastinosc.
t r a n j t h . biops.
egyéb biops.
egyéb műszeres

3 7 . Allergiás

•

3 4 . Műsz. vizsg.
(1)
(2)
(3)
14)
(5)
(6)

•

eredményt:

bronchosc. pos.
mediastinosc. pos.
transth. pos.
egyéb biops. pos.
több vizsg. pos.
negatív

35.

-

•

Köpetcyt.:
(1) tu.

12) eo.

( 3 ) egyéb kör.
( 4 ) egy. n e m kOr.

•

bőrpróba:

( 1 ) negatív
( 2 ) csak házipor pos.
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(3) csak pollen pos.
(4) egyéb iz. alt. pos.
(5) t ö b b alierg. pos.

38.

3 6 . CC
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

•

IgE:
(1) normál
( 2 ) kóros
( 3 ) határért.

•

sejttípus:
laphám
mirigyhám
mikrocell.
makrocelt.
egyéb m e g h a t .
ism. n e m megh.
ismeretlen

•

3 9 . Tuber kulin
próba:
( 1 ) normerg.
( 2 ) anarg.
( 3 ) hypererg.

Műszeres vizsg. és egyéb laboratóriumi vizsg. leletei:

Lágzásfunkció
Nyugalmi
VC/L
FEV1/L

Egyéb

40.

típusú
43.

( 1 ) terheléses
( 2 ) spec./aspec. prov.
( 3 ) pharmacodyn

41 |
L-

Vérgáz

•

VC/L

T I F F % 42.

Felv.

44

47.

FEV1/L

45.

TIFF %

46.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

• I I

•

resp. i n s u f f .
c o m p . resp. acid.
hypoxia
m e t a b . acid.
m e t a b alk.
normális

Egyéb vizsgálatok és k o n z í l i u m o k leletei:

Kezelések, műtétek
49.

Műtét:
(1)
(2)
(3)
(4)

50.

nem t ö r t . belgy. o k b ó l
nem t ö r t . o n k o l . o k b ó l
a beteg visszautasít.
történt

51.

Ideje:

LJ
198

m

Típusa:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

részresectio
pulmonect.
thoracotomia
egyéb mellk.
egyéb

•

52.

Therépiék/A:

53.

(1) antitub.
(2) antibio.
( 3 ) steroid
2
(ACTH)
.
( 4 ) ¡3 rec. stim. (5) m á s b r . dil.
|
( 6 ) intal
( 7 ) cytostat.
4

Therépiák/B:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

cardiacum
diuretic.
sugárth.
physicoth.
anticoag.
3.
aerosol

(7) OJ

Epikrízis:

l.sz. melléklet folyt,
/zárójelentési lap hátoldala/
5 4 . További

kezelés:

55. Kezelés

<1) n e m igényel
(2) alapellátásba vissza

főorvos
v v r Nvo—rt.

(3) szakellátásba
(4) más int.-hez

•í

(1) j a v u l t

•

(2) idem

eredménye:
( 3 ) progrediált
(4) meghalt boncolva
(5) meghalt nem boncolva

k i t ö l t S orvos

5 6 . Távozás

•

ideje:
198

adminisztrátor

••
••
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A betegségek aránya az összes aspecifikus tüdőbeteghez viszonyitva/olOO%/ országosan és intézeténként.x
Országos
átlag/#/

Betegség
Acut-subacut
pneumonia
Ohr.br. obstr.
nélkül

obstr, :B
obstr. : C
Asthma
Prim.hőrgőrák

Intézeti átlagokból a
maximális
minimális

%

%

12,5,

20,1/Farkasgyepü/

8,3/töo rányi/

10,9
9,7

28,8/Miskolc/
24,8/Mosdós/
9,8/Bdelény/

8,9/Üosdós/
7,2/Karányi/
2,8/Korányi/

17.7
19.8

29,2/Miskolc/
45,7/üjrónafő/

11,7/Satab./
14,1/Zalaeg./

azok az intézetek lettek figyelembe véve ahol a: megfelelő betegségcsporban az esetszám elérte az ötvenet.

A betegek átlagos életkora az egyes fontosabb betegségcsoportok esetén.A nagy esetszámmal rendelkező intézetek
közül a maximális és minimális intézeti életkori átlagok
is szerepelnek.
Betegség

Életkori átlag kerekitve
Férfi
Nő
Összesen

Chr.br.
obstr.nincs
obstr.:B
obstr.:ű
Asthma
Prim.hörgőrák
Cor.pulm.

50
52
62
43

50
50
59
42

59
62

57
60

Intézetenkénti
max.
min.

51
51
61
42
58
61

2 sz. melléklet

55
59 •
67
47
61
67

49
49
58
41
55
57
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Esetszám

150

••

100

"

50

.A betegek,kora /év/
50-39

40-49

50-59

60-69

70 felett

A chr.br. betegségcsoportban a férfi betegek megoszlása
az életkor és az obstrukció foka szerint.
O

"

5,5

Chr.br. obstrukció nélkül

- - — —«= Chr.br. obstrukció :B
#

= Chr.br. obstrukció:C

3 sz. melléklet

1
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A TÜDŐGONDOZÓK INFORMÁCIÓ RENDSZERÉNEK MEGÚJÍTÁSA
Kériné Kenéz Mária, Ajkay Zoltán, Bársony Tiborné
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
A tüdőgondozói hálózat jelenlegi információs rendszerének meghatározó elemei még az 50-es években, a tuberkulózis elleni népegészségügyi harc jegyében alakultak ki. Amikor a 70-es évek elején a szakma
feladatul kapta a tüdőbetegségek teljes körének ellátását, akkor ez az
informatikában csupán bővitést, mennyiségi fejlesztéát eredményezett,
de innovációra, uj rendszerelemek bevezetésére nem került sor: Az
ujabb feladatok - mindenekelőtt a krónikus aspecifikus légzési betegségben szenvedők gondozása - egyre jobban igénylik a dokumentációs és
információs rendszer megújítását.
A jelenlegi hagyományos központi adatfeldolgozás a gondozók havi
és saját maguk által ösfezesitett éves jelentéséből készül. Ennefc egyik
alapvető ellentmondása, hogy légzőszervi betegségek nyilvántartását
az úgynevezett varsói nomenklatura alapján végzik, amely nem tesz különbséget a ténylegesen gondozást igénylő betegségek /pl. asthma br./,
az átmeneti kezelést idénylő kórképek /pl. acut gyulladások/ és a csupán regisztrált állapotok /pl. rekesz betegségek/ között, hanem valamennyi esetében ugyanazokat, többnyire csupán felszínes epidemilógiai
tájékozódást lehetővé tevő adatokat /pl. kor, nem/ rögzíti. A másik
probléma, hogy a tüdőgondozók tényleges szakmai tevékenységéről, a betegforgalom által meghatározott feladatokról ez a jelentési rendszer
alig informál.
Az uj rendszer fő eleme az, hogy az adatszolgáltatási alapbizonylat az egyes betegek gondozásba vételekor kitöltendő bejelentőlap,
mely egyaránt szolgálja a beteg további gondozóban történő ellátásának bázisát, mintegy nyitódokumentumát, másrészt pedig információs
rendszerünk alapegysége. Másik alapdokumentum szintén a tüdőgondozók
által kitöltendő állapotváltozást jelentőlap. Ezt évente egyszer kötelezően, de olyan rendkivüli változások mint pl.. elhalálozás vagy
gondozási csoport változás esetén e lap soronkivül kitöltendő.
Ezzel a két alapbizonylattal és azok megfelelő számítástechnikai
feldolgozásával kiváltható a teljes statisztikai rendszer, perspektivikusan pedig megoldható valamennyi gondozott beteg állapotának folyamatos követése.
Ez utóbbi - igen magas szakmai szintű követelmény -igényéből kiindulva állítottuk össze az adatlapok információtartalmát. Ennek során
elsőbbséget biztosítottunk a vezetést-irányitást segítő adatoknak, mint
pl. a gondozóban végzett diagnosztikus és therápiás eljárások alkalmazása stb.
Továbbra is törekedtünk arra, hogy az epidemiológiai tájékoztatást is biztosítsuk, már csak azért is, mert az adatszolgáltatást
bizonyos betegségek esetén /pl. TBC/ folytatnunk kell. Végül lehetőséget teremtettünk olyan szakmai jellegű diagnosztikus, therápiás adatok
regisztrálására, amely a gyakori betegségek ilyen jellegű paramétereivel segiti a gyakorló orvost és a tudományos kutatót egyaránt.
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Az 1. ábrán az alapbizonylatok mellett tüntetjük fel az adatszolgáltatás, adattovábbítás és adatfeldolgozás vázlatos rendszertervét.
A beérkezett bejelentő és állapotváltozást jelentő lapokból validálás, rendezés után külön törzsállományt hozunk létre. Ezeken kivül
kialakítunk az előbbi két állományból egy un. aktuális állományt, mely
a gondozók aktuális állapotát tükrözi. A számitógépes feldolgozás főbb
lépéseit folyamatábra szemlélteti. /2. ábra/

TÜDŐGONDOZÓI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER ADATLAPJAI
FELDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA

M

4. o b r q

S z á m i Log e pes jel¿o(go¿a.s {oly a m c d a

Kibai
rekordok

rekordok

kar banlar/c

program

(joncUeonkevii; et
ÖJJltiilÓ

2.

Abre*
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A várható adattömeg évenként majd harmincmillió karaktert fog
jelenteni. Kialakul egy törzsadatbázis, mely kiterjed valamennyi hazai gondozott betegre. Ezt karbantartó programokkal alkalmassá teszszük rendszeres és időszakos statisztikai feldolgozásra, de egyes betegek követésére is. Az egyes tüdőgondozók egyenként és megyei összesítésben is reinformációként készen fogják kapni az eddig általuk manuálisan készitett időszakos helyi statisztikát. Ezzel lehetővé válik
munkájuk objektiv értékelése, eredményeik országos adatokkal való öszszehasonlitása.
A tervek ki'alakitása és a szükséges döntések meghozatala után a
gyakorlatban is hozzáfoghattunk a kisérleti bevezetéshez. Természetesen ezt 1982-ben korlátozott körben, két megyében kezdtük el. Néhány
gondozó feldolgozza a teljes gondozott betegcsoportjukat, mások csak
uj betegek bejelentésére szorítkoznak.
A feldolgozáshoz elkészültek a rögzitő, hibajavitó feldolgozó
programok. A számítástechnikai feladatok mellett igyekeztünk segíteni
a területi munkát, konzultációkat, megbeszéléseket szerveztünk a pontos kitöltés, adekvát értelmezés érdekében.
Az 1983 évre a kisérlet kiterjesztését, szélesebb körű tapasztalatok szerzését tüztük ki célul. Megfelelő támogatás esetén még a
tervidőszakban teljes körűvé lehet tenni a rendszert, és ebben az
esetben megvalósulna az első hazai célfeladatot tekintve teljeskörü
gondozói adatszolgáltatási rendszer a számítástechnika alkalmazásával.
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ÉGÉSI SÉRÜLTEK INFORMÁCIÓS RENDSZERE
Nóvák János, Gyeney Mária, Merkel. Dagmár
MN Központi Kórház
A termikus károsodások adatainak számitógépes feldolgozása hazánkban már több éves múltra tekinthet vissza. Fejlesztése nagyjából
három fázisra osztható, előkészítés alatt áll a negyedik fejlesztési
szakasz. E többlépcsős rendszer kidolgozási koncepciója több objektív
tényező hatására fogalmazódott meg ebben a formában:
a./ A kiindulópont az égési ágyak tervezéséhez és a szakosított
ellátás szervezéséhez szükséges adatok tervszerű gyűjtése volt.
b./ Az égési sérülés gyógykezelésének dinamikus fejlődése szükségessé tette, hogy az uj gyógymódok eredményességének értékelése
viszonylag rövid idő alatt megtörténjék. Ennek megfelelően az információs rendszer egyik feladata a szóbanforgó eljárás kipróbálására
szolgáló beteganyaggal azonos paraméterű kontrollcsoport gyógyeredményeinek szolgáltatása.
c./ A különböző országok eltérő adottságai /sérülés keletkezésének
körülményei, a sérültek kórházi ellátásának feltételei, stb./ miatt
szükségessé vált a hazai adatokból számított prognosztikai index kidolgozása.
d./ Hazánkban egyre nagyobb súlya van a megelőző tevékenységnek
/az üzemi balesetek száma az utóbbi tiz év alatt megközelítőleg 20 %kai csökkent, bár 1981-ben némileg emelkedett/.
Ezért a munka hatékonyságának növelése érdekében gyakori kérdés, hogy
kik, hol, mitől, milyen mértékben és milyen körülmények között sérülnek .
e./ A rendszer kidolgozását nem utolsó sorban a klinikus alábbi
kérdései is vezérelték:
- melyek azok a paraméterek, amelyek a beteg sorsát
/prognózisát/ leginkább meghatározzák,
- a beteg felvételekor könnyen és nagy biztonsággal megállapítható, a gyógyítási terv alapját képező paraméterek
/pl. kor, égési felszín kiterjedése, stb./ milyen mértékben határozzák meg a beteg sorsát.
f./ Amennyiben csak egy osztály adatainak feldolgozására került
volna sor, nagyon hosszú ideig tartó adatgyűjtés után realizálódhatott
volna az információrendszer elé kitűzött cél. Egy osztályon, a viszonylag alacsony ágyszám és az ebből is eredően relative kis betegszám
miatt nem halmozódik fel, vagy csak nagyon hosszú idő alatt gyűlik
össze megfelelő mennyiségű adat. Ezért az adatszolgáltatók körébe valamennyi magyarországi égési ápolási egységet /ahol az uj sérültek
száma több mint évi 50 fő/ bevontuk.
g./ Tisztán láttuk, hogy egy ilyen feldolgozás jelentős adminisztratív terheket róhat az adatszolgáltatókra, ezért olyan adatszolgáltató bizonylatot terveztünk, amely az adatszolgáltatáson tul más
funkciókat is ellát /gondozókarton, s egyben a beteg kórlapjának tömör
kivonata/.
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h./ A véglegesnek tekinthető, viszonylag teljeskörü feldolgozási
rendszer kidolgozásához, a folyamatos üzemeltetéshez megfelelően képzett és gyakorlott munkacsoport szükséges, mivel minden uj technika
befogadása, alkalmazásának optimalizálása bizonyos időt igényel. Ezért
a rendszert ugy dolgoztuk ki, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos módosítások ellenére az előző időszakban gyűjtött adatok továbbra is felhasználhatók legyenek.
Már a rendszer szervezésének fázisában nyereségként könyvelhettük
el, hogy az égési sérülés súlyossági fokának meghatározása, a szövetelhalás meghatározása, szövődmények és további paraméterek értelmezése
Magyarországon egységessé vált. /Többek között ez tette lehetővé az
égési sérülések ellátásában módszertani levél kiadását./
A TERI általános

ismertetése

A Termikus Károsodások Információrendszerének működtetésében
résztvevő adatszolgáltatók, a számitóközpont és a központi szervek közötti kapcsolatokat az 1. sz. ábra jól szemlélteti, s egyben a rendszer működésének folyamatábrája.
A TERI bemenő adatstruktúrája ambuláns vagy kórházi, illetőleg
mindkét ellátási formában részesült betegek szerint háromféle. A különböző adatstruktúrák - az adattartalom szempontjából - azonos módon
oszthatók fel a következő részekre:
- személyi adatok,
- a sérülés körülményeit leiró adatok,
- a beteg állapotát leiró adatok az első jelentkezéskor és
az eset lezárásakor,
- a beteg ellátását jellemző adatok /műtéti beavatkozások,
foiyaaékpótlás, stb./
Az adatlapok központi kódolása után visszakerülnek az adatszolgáltatóhoz. /Itt jegyezzük meg, hogy jelenleg a rendszerben már több
mint 7000 égési sérült adatát tároljuk./
Biztositva van a speciális, egyedi lekérdezés lehetősége is az
adatszolgáltatók számára. A TERI egy-egy tudományos témához, ujabb
terápiás értékének objektiválásához kontroll csoport kiválasztásával
nyújthat segítséget, amellett, hogy a hatékonyság objektiv, számszerűen kifejezhető eredményeit biometriai módszerekkel segit meghatározni.
Az adatok számitógépes feldolgozása egyrészt a hagyományos táblázat-készitési /"strigulázó"/ elv szerint, másrészt biometriai módszerek alkalmazásával történik.
Az úgynevezett strigulázó táblázatokra való rákérdezést részben
a bevezetőben kifejtett problémák indokolják, részben a biometriai
módszerekkel végzett számitások eredményeinek értékelésekor felmerült
kérdések. A feltett kérdésekre a gyors válaszadást egy általános gyüjtőprogram teszi lehetővé, amelyhez esetenként csak adatelőkészitő és
táblázatkiiró programot kell irni.
Amikor beteganyagunkat a táblázatokban az egyes faktorok szerint
felosztjuk, kitűnik, hogy az esetek jelentős része a könnyű esetek
különböző fajtáiból tevődik össze. Ha a súlyosabb eseteket még több
faktor szerint osztályozzuk, akkor az egyes osztályokba viszonylag kis
számú eset kerül, s előfordul, hogy az észlelt gyakoriságból nem lehet
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a valószinüségre megbizható módon következtetni. Ezt a nehézséget ugy
is szokás áthidalni, hogy az esetek eloszlására nézve bizonyos statisztikai feltevéseket alakítunk ki, és igy több osztály komplex kiértékeléséből számitjuk ki az egyes faktorokhoz tartozó valószínűségeket.
Először ilyen módon számítottuk a betegek halálozási valószínűségét probit analízissel, az égési seb kiterjedésének és a betegek életkorának függvényében. Az igy nyert valószinüségi eloszlás, azon felül,
hogy lehetővé teszi a hazai gyógyítás hatékonyságának a külföldi eredményekkel történő összehasonlítását, a kezelő orvosnak is támpontot
nyújt a sérültek - tömeges baleseteknél elengedhetetlen - osztályozásához. Ahhoz, hogy megvizsgálhassuk a beteg sorsát meghatározó számos
tényező viszonylagos fontosságát, további biometriai módszereket kellett alkalmaznunk és kérdésünkre a választ a faktoranalizissel és a
többváltozós regresszióanalizissel kerestük.
Itt merült fel a kvalitatív paraméterek viszonylag objektív módon
való rangsorolásának szükségessége. Az általunk vizsgált beteganyag
esetében - eleinte - a rangsorolás a halálozási valószínűségen alapul.
A sérülés egyéb következményeit - rokkantságot, kórházi ápolási időt,
stb. - is figyelembe kivánjuk azonban venni, a kvalitatív paraméterek
rangsorolásánál. Igy jutottunk el az általunk kidolgozott komplex
balesetsulyossági mutatóhoz /mely a balesetek összehasonlító vizsgálatához szolgáltat módszert/, illetve ennek adaptálásához. E mutatóval
kivánjuk a különböző terápiás rendszerek eredményességét is elemezni.
A komplex baleseti súlyossági mutató a termikus sérülések
latakor az alábbi képlet szerint számitható:
H +
M = — ± 2 0
ahol

vizsgá-

+
P_ .

100

,

B = égési sérülést szenvedettek száma,
H = előbbiekből a halálesetek száma,
R = a rokkantsággal járó esetek rokkantsági fokszámainak
összege %-ban,
N = a vizsgált időszakban égési balesetekből /B/ eredő
összes táppénzes napok száma, a halálesetek és a rokkantak táppénzes napjai nélkül,
P = a vizsgált időszak lehetséges táppénzes napjainak száma
/N-nel azonos időszakra számolva/.

Amennyiben a kozmetikai károsodást /is/ figyelembe akarjuk venni,
a képlet:
„
ii
^KO

.

=

R

.

100

K

100

,

N

B

ahol az előbbiek mellett:
K = a kozmetikai hibafokok számmal kifejezett értékeinek
összege %-ban. A kozmetikai hibafokot az Országos Orvosszakértői Intézet idevonatkozó százalékában kifejezett
mutatójával is jellemezhetjük;
N = a balesetet szenvedettek táppénzes napjai, csökkentve a
meghaltak, rokkantak és a kozmetikai hibával gyógyultak
táppénzes napjainak számával.
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A TERMIKUS KÁROSODÁSOK INFORMÁCIÓS RENDSZERÉRŐL NYERT NÉHÁNY
EREDMÉNYÜNK
Gyeney Mária, Nóvák János, Merkel Dagmár, Galamb Gábor
MN Központi Kórház, Dunai Kőolajipari Vállalat
A klinikus számára fontos kérdés: melyek azok a paraméterek,
amelyek a beteg sorsában szerepet játszanak, és ezek milyen mértékben
határozzák meg a beteg sorsát. E kérdésre a választ faktoranalizissel
és többváltozós regresszióanalizissel kerestük. A faktoranalízis eredménye összhangban volt az irodalmi adatokkal, azaz a beteg sorsát más
paraméterekkel együtt az égés összkiterjedése és a beteg életkora befolyásolják. E Hét paraméterrel prognosztizálják a sérülés kimenetelét. Égési-sérültek hazai prognosztikai index-táblázatát lásd az 1.
sz. ábrán, számítása probitanalizissel történt.
A többváltozós regresszióanalizis eredménye szerint a beteg sorsát elsősorban a mély égés kiterjedése és az égésbetegség kórlefolyását befolyásoló kisérő betegség határozza meg, több mint 50 %-os mértékben és az általunk vizsgált többi paraméter ezt az értéket alig
módositotta. Az emiitett paraméterek egymás közötti kapcsolatát a
2., 3., 4. és az 5. sz. ábrák szemléltetik.
Az égési sérülés jelentőségét a magas halálozási mutató is jelzi.
A hatékonyabb megelőzési tevékenységet segiti annak ismerete, hogy
kik, hol és milyen mértékben sérülnek meg. E vizsgálat eredményének
jellemzőbb adatait az 1. sz. táblázatban közöljük-.
Irodalom
1./ Allgöver M., Siegrist J.: Verbrennungen. Spinger, 1957. Berlin
2./ Arjev T. Ja.: Ovlijanije utrat kozsnovo pokrova na letalnoszti,
patogenez i principii lecsenija ozsogojov bolezni.
Hirurgija 1962. 7. sz. 101.
3./ Batkin A.A., Buglajev A.I.: Oszobenoszti klinicseszkogo
tecsenyija soka pri mnogofaktornüh povazsenijah u
obozsesennüh. Vojen. Med. Zsurn. 1978. 9. szám 29.
4./ Bull J.P., Fischer A.J.: A study of mortality in a burn unit:
a revised estimate. Ann. Surg
1954. 139, 269.
5./ Frank Gy.: Az égési sérülések gyógykezelésének fejlődése.
A BOTE I. Sebészeti Klinika Emlékkönyve. Medicina 1959. Bp.
6./ MacCoy J.A., Micks D.W., Lynch J.B.: Discriminant function
probability model for predicting survival in burned
patients. J. Amer. Med. Ass. 1968, 203, 128.
7./ Moylan J.A.: Inhalation injury - a primary determinant of survival
following major burns. J. Burn. Gare 1981. 2,78
8./ Nóvák J., Gyeney M.: A hazai profilozott égési ágyszükséglet •
előrebecslése. Népegészségügy 1981.
343-352.
9.1 Nóvák J., Gyeney M., Merkel D., Galamb Gábor: Releváns belgyógyászati kísérőbetegségek égési osztályokon. A Traumatológiai Társaság Tud. ülése 19 80. Szolnok

- 504 -

10./ Ramirez A.T., Tamondong C.T., DelCastillo A.M.L., Dino B.R. :
Probit analysis of burn death in a developing country.
Surgery 19 70, 6j3, 813.
11./ Rittenbury M.S., Schmidt F.H., Maddox R.U., Blazley III. W. ,
Ham jr. W.T., Haynes jr. B.W.: Factors significantly
affecting mortality in the burned patient. J. Trauma
1965. 5, 587.
12./ Röding H., Ruschen B., Sperling P.: Epidemiologische Untersuchungen über thermische Verbrennungs-schaden in der DDR.
Zbl. Chir. 1979. 104, 631.
13./ Zawacki B.E., Azen S.P., Imbus S.H., Shang Yuan-tai C. :
Multifactorial probit analysis of mortality in burned
patients. Ann. Surg. 1979. 189, 1.
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A FŐVÁROSI KÓRHÁZAK SZÁMÍTÓGÉPES GYÓGYSZERGAZDÁLKODÁSI RENDSZERE
Greff Lajos, Horváth Lajos, Fridvalszky Lórándné, Flór Ferenc
Fővárosi Egészségügyi Szervezési, Tervezési és Információs Központ
•Y
^
1974. óta működik a főváros tanácsi intézmények gyógyszergazdálkodásával kapcsolatos elszámolások számitógépes feldolgozása és az ehhez tartozó ügyvitel vezetése.
>

Jelenleg folyamatban van a rendszer továbbfejlesztésé, egy automatizált rendszer bevezetésének előkészítése.
Ennek során célul tüztük ki az érintett intézmények gyógyszerfelhasználásának folyamatos figyelését, a gyógyszergazdálkodás hatékonyabbá tételét, a vételezéssel, a készletgazdálkodással kapcsolatos
adminisztráció csökkentését és az egyes hatástani csoportok felhasználásának orvos-szakmai figyelését.
,
A rendszer ennek megfelelően biztositani tudja az elszámolásokkal
kapcsolatos manuális tevékenység kiváltását, az egészségügyi szakkáderek adminisztrációs munkájának csökkentését és nem utolsó sorban a
gyógyszerfogyasztás orvos-szakmai követését /l. ábra/.
A kialakított rendszer tételes áttekinthetőséget ad /mennyiség,
érték, stb.°/ a gyógyszerkészletekben és az egyes igénylők /kórházi
osztályok, szakrendelések, üzemek, körzetek/ felhasználásában. Lehetővé teszi a felhasználók /intézmények vezétői, ill. osztályvezetők/
részére
- egyes gyógyszerek, hatástani csoportok szerinti mennyiségi fogyásának követését;
- a nem mozgó készletek

feltárását;

- a szükség szerinti /havonként, negyedévenként/

anyagmérleget;

- annak folyamatos számítását, hogy a rendelkezésre álló készlettel
milyen időtartamú felhasználást lehet biztositani.
A gyógyszergazdálkodás folyamatos ellenőrzéséhez és elemzéséhez
adatokat szolgáltat. Biztositja a gyógyszerfelhasználás kimutatását
osztályonként: működő ágyra, ápolási esetre és ápolási napra vetitve,
figyelembe véve a beszerzési relációkat és a hatástani csoportokat,
vagy a megfigyelésre kijelölt egyes gyógyszereket.
Az adminisztrációs munka csökkentését eredményezi a hagyományos
vételezés, árazás, leltározási kiirás és a nyilvántartások kiiktatásával. Ennek érdekében olyan készletkimutatást biztosit, amelynek eredményeként megvalósítható a folyamatos intézetenkénti készletkimutatás.
A főkönyvi könyvelés részére biztositja a feladást, amely tartalmazza
főkönyvi számlánként
- a nyitókészlet értékét, ezen belül pedig mozgásnemenként a növekedést, a csökkenést és az egyenleget,
- a zárókészlet értékét,
- az árelemzéshez szükséges adatokat.
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Ennek keretében kialakítja a szükséges árindexeket és elvégzi
az átlagárszámításokat, külön figyelmet fordítva a hazai, szocialista
és tőkés relációkra. Az igy nyert információk lehetővé teszik a beszerzések tervezését, az egyes gyógyszerféleségek /alapanyagok/ hoszszabb távú áralakulásának figyelését, a következő évi költségvetéstervezés megalapozását.
Megemlítendő, hogy a gyógyszergazdálkodás számitógépes mechanizmusának kialakításánál legcélszerűbb a feladat rendszerszemléletű
megközelítését alkalmazni. Ez a megközelítés lehetővé teszi a gyógyszergazdálkodás komplikált, dinamikus rendszerének, egységes egészként
történő kezelését, ahol valamennyi összetevőjének /elemeinek/ figyelembevételével uj, minőségi mutatók kialakítása válik lehetővé.
A rendszerszemléletű megközelítés biztositja a különböző tevékenységek kapcsolatának, azok egymástól való függőségének vizsgálatát és
az egyes elemek súlyának reális értékelését, ill. szerepének meghatározását a lakosság egészségi állapota alakulásában.
Követelmény, hogy legyen a rendszer nyitott, különösebb probléma
nélkül tudjon egy-egy ritkán előforduló és a megiévő alapadatokból kiszámítható gyűjtéseket, összesítéseket produkálni.
A leirtak szem előtt tartásával vezettük be az uj rendszer alapját képező három példányos, egységes előnyomott gyógyszerigénylő tömböket, amelyek szakmára specifikáltan tartalmazzák a gyógyszer megnevezését, kódszámát és egységárát.
Az alkalmazott rendszerből nyert tapasztalatok feldolgozásának
eredményeként alakítottuk ki azt az elgondolást, amelynek alapját képezi az adott osztályra specifikáltan szervezett)jegyzék számitógépes
kialakitása. Ez figyelembe veszi az osztályra jellemzően kezelt betegek összetételét és azok ellátásához kapcsolódó orvos-szakmai tevékenység igényeit. Az osztályok kéthetes gyógyszerfelhasználásukról
minden alkalommal összesített tablót kapnak. A tabló gyógyszerenként
ABC sorrendben tartalmazza az előző két hét alatt kivétélezett gyógyszereket és egyben a következő két hét megrendelésére is szolgál /csak
a változást kell bejelölni/.
A gyógyszertárak havi rendelésének alapját az előző havi gyógyszerfogyasztás képezi. Az osztályos felhasználások összesített kimutatását szállítónként készítjük.
Teljeskörü bevezetését két lépcsőben tervezzük.
Jelenleg folyamatban van:
- osztályos gyógyszerrendelő könyv kiváltása számitógépes tablóval;
- gyógyszerfelhasználási statisztikák, kimutatások készítése osztályos
és intézeti szinten;
- uj törzsállomány kialakitása a jelenlegi folyamatos karbantartásával ;
- taxátori futtatások átállítása az uj törzsállományra;
- a gyógyszertár havi kiadásainak összesítése és megrendelés formátumban való szolgáltatása /GYŐGYÉRT felé/.
Ezt követően kerül sor a teljeskörü készletgazdálkodási rendszerre való áttérésre. Ezen belül biztositjuki

Ágy- és gyógyazergazdálkodás kapcsolatrendszere

2. ábra

i
cn
H
•a

Hatástani
vizsgálat

Betegforgalom
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- gyógyszertári törzskészletek gyógyszerenként! meghatározását,
- gyógyszertári leltározások lebonyolítását számitógépes segítséggel
/felvétel, árazás, kiértékelés/,
- gyógyszerek tételes, mennyiségi bevételézésére való áttérést, könyv
szerinti készletek nyilvántartását, folyamatos karbantartását,
- a köiiyv szerinti készlet és a törzskészlet különbsége alapján számitógépes rendelési javaslat összeállítását,
- számla szerinti érték bevételezést és nyilvántartást.
Az alkalmazott rendszer bekapcsolása az országos számitógépes
ágy-, ill. gyógyszérgazdálkodási rendszerbe szervezéstechnikailag megoldható /2. ábra/. A csatlakozási pontokon - felhasználás, megrendelés,
szállítás - a számítógépes rendszer alkalmas mágneses adathordozó fogadására, ill. a hagyományosan vezetett adminisztráció kiiktatására.
Részünkről a rendszeír illesztését tervezzük a kórházi betegforgalmi statisztika anyagához. Kezdetben az osztály betegforgalmának és
gyógyszerfogyasztásának együttes elemzését, majd az egyes hatástani
csoportok felhasználásának figyelését és a konkrét személyekhez, ill.
kórformákhoz kapcsolását végezzük. Ez lehetőséget biztosit minőségi
/morbiditási és tevékenységi/ mutatók kialakítására.
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HAEMATOLÓGIAI

A U T O M A T A

PHA-1

A Haematológiai Automata diszkrét mérőrendszere három csatornán vérhigitásokat és ezeken méréseket végző berendezés.
A hitelesítési eljárás az RBC, WBC mérőcsatorna a haemoglobin
és a nullértékének, valamint az ezt követő standardok

/HB,

MVC/ értékének bevitelére, a korrekciós faktorok meghatározására és a standard vérminta paraméteréinek

meghatározására

szolgál.
A megvalósított hitelesités után inditható a mérési program.
A magazinban lévő mérendő vérből keverés és mintavételezés
után a megfelelő higitások elvégzésével a mintatovábbitó a
detektor egységhez juttatja az aktuális vérmintát, ahol a mérési ciklus elkezdődik.
A Haematológiai Automata az RBC, MVC, RVD és WBC paraméterek
0
meghatározását izotóniás oldatban szuszpendált részecskék által keltett villamos'impulzusok számának /elektronikus impulzus módszer/ és nagyságának analízise alapján határozza meg.
A vörösvérsejtek nagyság szerinti eloszlása közvetlen a mérés
után a display-n megjelenik. A mérőegység

a mérés

inditást

a mintaváltó egységtől kapja, a mintakódszámmal együtt. Startjel
hatására belső vezérléssel lebonyolítja a teljes három csatornán történő mérési ciklust, az adatkiadást is beleértve, majd
újra mérés készenléti állapotba lép. Az RBC, WBC csatornák
monitoros figyelése mérés közbeni állapotban lehetséges. A HBkoncentrációt standard cián-methaemoglobin módszerekkel optikai uton határozza meg. Az alapparaméterekhez tartozó és tárolt korrekciós faktorokkal való számításokat, valamint a PCV,
MCH, MCHC paraméterek képzését a beépitett mikroprócesszor az
ismert formulák alapján számitja ki.
Az aktuális mintakódszám, valamint a mérési adatok egy-egy háromdekádos digitális számkijelzőn jelennek meg. Ugyanezek az
adatok a mérőegységhez kapcsolt alfa-numerikus

számnyomtatóval,

lyukszalag-perforátorral rögzithetők, vagy az egyéb csatolt
periférián IEC-buszhoz csatolhatok.

Me.dxc.ox tln.ik.kozta.tb

LtGzksvizsGkíb

KksZÜLtK

LVK-11

A Medicor Müvek mikroprocesszoros tüdődiagnosztikai mérőrendszere a tüdő és a légutak volumetriás és gázanalitikai menynyiségeinek mérésére szolgál.
A világviszonylatban újdonságnak számitó készülék 11 különböző mérési üzemmódban 64 diagno.sztikai paraméter meghatározását teszi lehetővé!

-

•

A készülék alapvető mérési funkciói:
- forszírozott légzésvizsgálat ki- és belégzés alatt,
- hiperventillációs mérés,
- légúti ellenállás specifikus pontjainak meghatározása,
- monitor üzemmódban, mérés közben a légzésparaméterek
figyelése és az előre beállitott értéktől való eltérés
esetén jelzés, ill. riasztás,
- ergospirometriai vizsgálatok.
- A paraméterek,

"kivánt értékek", időfüggvények és hurokgörbék

egy jól olvasható szemléletes raszter display-n jelennek meg.
A készülék kezelése egyszerű, működése gyors és megbizható.

LÉGZÉSFUNKCIÓS

KÉSZÜLÉK

VT-13
EUTEST-2

A Medicor Müvek spirometriai készülékeinek

továbbfejlesztésé-

nél a cél a mikroprocesszoros bázisú mérőrendszerek kialakitása
Ez a lineáris száraz spirométer, amely a forszírozott vitáikapacitás /FVC/ meghatározására szolgál, mikroprocesszoros adat
feldolgozó egységgel rendelkezik.

fiv
MzdicoA

MEMÓRIA

tájtkoztatb

O S Z C I L L O S Z K Ó P

MO-21

A készülék két egymástól független fiziológiás jel, pl. EKG,
stb. megjelenítésére szolgál.
üzemmódok:

Ca.Aca.dz

/Az 1. csatorna jele a 2. csatornán folytatódik./

Copy

/Az 1. csatorna jele a 2. csatornára átmásolódik./

PAZZZZ

/A mozgó görbe megállítására./

Rzc.oA.ct

/Az angol jel a készülék REC csatlakozóján jelenik
meg. /

P S y C H O C A L C U

LATOR

PC-1

Pszichofiziológiai mérőautomata. Alkalmas egyszerű és összetett
reakció vizsgálatokra, pulzusszám és GBR
mérésére.

/galván-bőrreflex/
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